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نهيان بن مبارك ي�شهد توقيع 
مذكرة تفاهم بني وزارة الت�شامح 

والتعاي�ش وم�شت�شفى كند

م�صطفى قمر: 

يف "فار�ش بال جواز" جنحنا يف 
الهروب  من فخ املط والتطويل

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ابتكار عقار يزيد القدرة على التحمل
ي�����س��ت��ع��د ع��ل��م��اء ن��وف��و���س��ي��ب��ر���س��ك ل��ت��ق��دمي م��ك��م��ل غ���ذائ���ي جديد، 
مرحلة  يف  حاليا  امل�ستح�سر  هذا  حملية.  نباتات  م�ستخل�ص  اأ�سا�سه 

الت�سجيل.
بتخفي�ص  �سي�سمح  امل�ستح�سر  ه��ذا  اأن  الكيمياء،  علماء  اأث��ب��ت  وق��د 
يرتاكم  ال��ذي  الع�سالت،  يف  )اللبنيك(  الالكتيك  حم�ص  م�ستوى 
فيها خالل التدريبات ال�ساقة. لأنه عند ارتفاع م�ستوى هذا احلم�ص، 
الذي  امل�ستح�سر  وهذا  ع�سالته.  يف  والأمل  بالتعب  ال�سخ�ص  ي�سعر 

اأ�سا�سه نباتات حملية معمرة، يوؤثر يف اجل�سم بفعالية ولطف.
اأنكوف، الباحث العلمي يف معهد الكيمياء الع�سوية  ويقول �سرغي 
الرو�سية يف �سيبريا،  العلوم  اأكادميية  التابع لفرع  بنوفو�سيبر�سك 
"لهذا املركب تاأثر ابتنائي، اأي ي�ساعد على منو الع�سالت وامت�سا�ص 
الغلوكوز يف اجل�سم، وتخفي�ص كتلة الدهون وزيادة الرغبة اجلن�سية 

وقدرة العمل، نتيجة تخفي�ص اللكتات يف الع�سالت".
الدرا�سات  خمترب  مديرة  تول�ستيكوفا،  تاتيانا  توؤكد  جانبها  وم��ن 
النباتات  جميع  اأن  على  الع�سوية،  الكيمياء  معهد  يف  ال�سيدلنية 
امل�ستخدمة حملية وغر �سامة متوفرة يف �سيبريا، وميكن احل�سول 

عليها ب�سهولة ما يجعل تكلفة امل�ستح�سر منخف�سة.
وت�سيف، توجد يف الأ�سواق مكمالت مماثلة، بيد اأن ميزة امل�ستح�سر 
اجلديد اأنه يكفي تناول كب�سولتني منه لتعوي�ص تناول 14 كب�سولة 

من م�ستح�سر مماثل.

كيف ت�صنعني منظفًا يف املنزل؟
توك  تيك  الجتماعي  التوا�سل  موقع  م�ستخدمات  اإح��دى  �ساركت 
مقطع فيديو ت�سرح فيه كيفية �سنع بخاخ تنظيف جلميع الأغرا�ص 

با�ستخدام 5 مكونات طبيعية.
ويف مقطع الفيديو الذي ح�سل على اأكرث من ن�سف مليون م�ساهدة، 
�سرحت ليزيل اإليزابيث و�سفتها ل�سنع منظف متعدد ال�ستخدامات، 

م�سنوع من مواد موجودة يف كل منزل.
يف  ا�ستخدامه  ميكن  منزلًيا  امل�سنوع  البخاخ  اأن  اإليزابيث  واأو�سحت 

تنظيف كل �سيء: من الأر�سيات والأ�سطح اإىل احلمامات واملطابخ.
الأبي�ص،  ك��وب من اخل��ل  امل��اء مع  ك��وب من  اإليزابيث بخلط  وب���داأت 
واأو�سحت اأن اخلل يحتوي على حم�ص اخلليك الذي يجعله مطهًرا 
غ�سالة  �سائل  من  كبرة  ملعقة  اأ�سافت  ثم  البكتريا.  ويقتل  قوًيا 
الأطباق وثالث قطرات من زيت القرنفل. و�سرحت اإليزابيث اأن زيت 
القرنفل يقتل جراثيم العفن وهو مثايل للحمامات، ثم اأ�سافت 10 
قطرات من زيت عطري للتخل�ص من رائحة اخلل. ثم و�سعت جميع 

املكونات يف زجاجة بخاخ لن�سره على الأ�سطح املختلفة.

الفجل قد يكون �صارًا للبع�ض
اأعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبر التغذية الرو�سي، اأن الفجل 

غني باملواد املغذية. ومع ذلك قد يكون �سارا للبع�ص.
اأقدم  اأح��د  هو  الفجل،  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  اخلبر  وي�سر 
غني  وهو  خا�ص  مب��ذاق  الفجل  ميتاز  �سعبية.  واأكرثها  اخل�سروات 
له  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  والفيتامينات،  الدقيقة  املعدنية  بالعنا�سر 

خ�سائ�ص م�سادة لاللتهابات والأورام.
"ولكن هذا ل يعني عند وجود �سرطان يف مرحلة متقدمة،  ويقول، 
ال��ف��ج��ل ، ول��ك��ن��ه يف ه����ذه احل���ال���ة �سيبطئ  ب��ت��ن��اول  مي��ك��ن ع���الج���ه 
اأ���س��ا���ص جميع  ت��ط��ور ال���ورم ال�����س��رط��اين. ومب��ا اأن الل��ت��ه��اب��ات ت�سكل 
الأمرا�ص املرتبطة بالتقدم بالعمر، فاإن تناول الفجل يبطئ عملية 

ال�سيخوخة".
وي�سيف، بغ�ص النظر عن فوائد الفجل الكثرة، يجب على الأ�سخا�ص 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ق��رح��ة امل��ع��دة وال��ت��ه��اب امل��ع��دة واأم���را����ص اجلهاز 
مركبات  على  يحتوي  الفجل  لأن  بحذر.  تناوله  الأخ��رى،  اله�سمي 
ت�سبب  وق��د  للمعدة،  املخاطي  الغ�ساء  تهيج  ت�سبب  وم���رارة،  اإي��رثي��ة 
"من الأف�سل تناول  تفاقم احلالة ال�سحية. ويقول، يف هذه احلالة 
اأثناء تناول الطعام. ومن الأف�سل  اأو  الفجل بعد الأك��ل، ولي�ص قبل 
اأو  تناول الفجل عند وجود م�سكالت يف اجلهاز اله�سمي مع الزيت 
من  يعاين  من  كل  اخلبر،  وين�سح  املهيج".  تاأثره  لتخفيف  اللنب 
اإفراز  انخفا�ص حمو�سة املعدة، بتناول الفجل على الريق، لتح�سني 

ع�سر املعدة وعملية اله�سم.
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جامعة القاهرة ت�صتعيد 
الرونق الرتاثي

اإعادة  اأع��م��ال��ه��ا اجل��اري��ة يف م�����س��روع  ال��ن��ق��اب ع��ن  ال��ق��اه��رة  ك�سفت جامعة 
اإحياء وترميم املكتبة الرتاثية باجلامعة، بهدف ا�ستعادة قيمتها الرتاثية 

والتاريخية، واإعادتها لأداء دورها داخل املنظومة التعليمية.
وقال رئي�ص جامعة القاهرة، الدكتور حممد اخل�ست، يف ت�سريحات ملوقع 
نيوز عربية"، اإن "املكتبة الرتاثية مرت يف املا�سي باأعمال جتديد  "�سكاى 
متكررة غرت معاملها الأ�سلية، حتى قررت اجلامعة تنفيذ م�سروع فريد 
حالته  اإىل  املبنى  تعيد  علمية،  اأ�س�ص  على  يرتكز  املكتبة  و�سيانة  لرتميم 

الأ�سلية وقت الإن�ساء".
على  ي�سرفون  القاهرة  بجامعة  الآث���ار  اأ���س��ات��ذة  كبار  اأن  اخل�ست  واأو���س��ح 
خطة الرتميم، لفتا اإىل اأنه مت اإجراء "الرفع امل�ساحي والتوثيق املعماري 
لإبراز  علمية  اأ�س�ص  على  الفوتوغرايف  الت�سوير  وكذلك  املكتبة،  لعنا�سر 
واملعمارية  الزخرفية  للعنا�سر  درا�سة حتليلية  وعمل  التلف،  اأهم مظاهر 

املهمة".
وتعد املكتبة الرتاثية اأحد املباين العريقة جلامعة القاهرة، التي تعد ثاين 
ع��ددا من  وت�سم  4 طوابق  من  املكتبة  وتتكون  امل�سرية.  اجلامعات  اأق��دم 
القاعات املتخ�س�سة، بالإ�سافة اإىل 12 طابقا عبارة عن خمازن للمقتنيات 

العربية والأجنبية.
للمحافظة  حتتاج  اأث��ري��ة  ومقتنيات  خمطوطات  الرتاثية  املكتبة  وت�سم 
عليها، ور�سيدا من الكتب الرتاثية التي ل يوجد لها مثيل يف كثر من 

مكتبات العامل".

الكال�صيكية.. عنوان 
املايوهات هذا ال�صيف

يف  امل��اي��وه��ات  ع��ن��وان  الكال�سيكية  متثل 
اإطاللة  امل������راأة  ل��ت��م��ن��ح   2021 ���س��ي��ف 
اأنيقة على ال�سواطئ وحمامات ال�سباحة 
م��ن ناحية ول��ت��داري ع��ي��وب ال��ق��وام من 

ناحية اأخرى.
الأملانية  الت�سوق  م�ست�سارة  واأو���س��ح��ت 
ميلينا جورج اأن هذا املو�سم ي�سهد عودة 
ق���وي���ة ل��ل��م��ودي��الت ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة مثل 
والتي  ال�سورت،  لأرج��ل  العالية  الق�سة 
القرن  من  الثمانينيات  حقبة  اإىل  تعود 
الو�سط  ذي  ال�����س��ورت  وك��ذل��ك  امل��ا���س��ي، 
وال���ذي   ،"High Waist" ال��ع��ايل 
ي�ستح�سر يف الذهن �سورة اخلم�سينيات 

من القرن املن�سرم.
اأن هذه املوديالت متتاز  واأ�سافت جورج 
القوام؛  عيوب  اإخ��ف��اء  على  تعمل  باأنها 
حيث ت�سهم ق�سة الو�سط العايل، والتي 
ت�سل اإىل ال�سرة، يف اإخفاء دهون البطن، 
بينما تعد الق�سة العالية لأرجل ال�سورت 
حيث  القامة؛  ق�سرة  للمراأة  منا�سبة 

اإنها تعمل على اإطالة قامتها ب�سريا.

متى يكون انتفاخ املعدة عالمة 
رئي�صية ل�صرطان املبي�ض؟ �ص 23

علماء: املبالغة يف م�صاهدة التلفزيون �صبب تدهور املخ
ت�سر  م���ف���رط���ة  ب�������س���ورة  ال���ت���ل���ف���زي���ون  "م�ساهدة 
الآباء  ي��ردده  ال��ذي  القول  تتجاوز  عبارة  بال�سحة"، 
امل�ستهرتين،  امل��راه��ق��ني  م��ن  اأبنائهم  م��ن  امل�ستائني 
وذلك  املنزلية،  واجباتهم  بعمل  يقومون  ل  ال��ذي��ن 
اأج��راه علماء يف الوليات  من خالل ما ك�سفه بحث 

املتحدة.
وم����ن خ����الل امل���ع���ل���وم���ات امل�����س��ت��خ��ل�����س��ة م���ن ثالثة 
 17 م��ن  اأك���رث  �سملت  ودرا����س���ات  راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات 
األف �سخ�ص، قال اأكادمييون من جامعات كولومبيا، 

واألباما، وجونز هوبكنز، اإنهم يعتقدون اأن "م�ساهدة 
ال��ت��ل��ف��زي��ون مب���ع���دلت م��ت��و���س��ط��ة اإىل م��رت��ف��ع��ة يف 
منت�سف العمر"، ت�ساهم يف "تدهور الإدراك وال�سحة 

الدماغية يف وقت لحق".
التدفقي،  البث  البحث يف ظل طفرة خدمات  وياأتي 
اإىل خدمتي  ل��ه  ع��دد ل ح�سر  �سهدت حت��ول  وال��ت��ي 
"نتفليك�ص" و"ديزين" للبث التدفقي وغرها، بينما 
تدعو احلكومات املواطنني اإىل البقاء يف 

املنزل ملكافحة تف�سي وباء كورونا.
ك���ي���ل���ي بيتي  ت����ق����ول  وم������ن ج���ان���ب���ه���ا، 
بجامعة  الأوبئة  علوم  اأ�ستاذة  غابرييل، 
األباما: "قد يكون اتباع ال�سلوكيات ال�سحية 
لدعم  املهمة  العوامل  من  العمر  منت�سف  يف 

�سحة املخ يف وقت لحق من احلياة".
وق���ال ال��ب��اح��ث��ون اإن م�����س��اه��دة الأف���الم 
املحتويات  م��ن  وغ��ره��ا  وال��ربام��ج 
ال�سلوك  من  "نوع  التلفزيونية، 
�سلبياً  يكون  ال��ذي  الك�سول 
اأو  املعرفية،  الناحية  من 
من  الكثر  يتطلب  ل 

التفكر".

تنظيم الوقت
ب���دًل م��ن ال�سماح له  ال��وق��ت،  وامل����راد ه��و التحكم مب���رور 
ال��وق��ت ه��و وجود  ال��رئ��ي�����س��ي لإدارة  وال���ه���دف  ب��ال��ت��ح��ك��م. 
اإنها طريقة لكت�ساف  �سورة وا�سحة عن الأيام القادمة. 
الوقت املتاح لتخ�سي�سه للدرا�سة، اأو الرتفيه، اأو الأن�سطة 

الأخرى.

حتديد الأولويات
الهدف من اإدارة الوقت هو تخ�سي�ص الوقت بحكمة، حتى 
التي  امل��واد  ذل��ك بتحديد  وياأتي  الأه���داف.  كن حتقيق  ميمُ
الوقت، والتي حتتاج جلهد  الأك��رب من  الن�سيب  �ستحتاج 
وتركيز لإعطائها حقها. �سيزيد هذا التخطيط امل�سبق من 
الوعي، مما يقلل من احتمالية اإ�ساعة الوقت دون معنى.

اإن�شاء جدول
ب��ع��د حت��دي��د الأول���وي���ات م��ن امل��ه��م و���س��ع ج���دول يحرتم 
ال��ط��الب خمططات  م��ن  العديد  يختار  الأول��وي��ات.  تلك 
ب�سهولة  ال��ك��ب��رة  ال�����س��ورة  روؤي����ة  اأ���س��ب��وع��ي��ة متكنهم م��ن 
اأكرب. مع �سرورة حتديد وقت لكل مادة، وهو الأمر الذي 
اأن ي�سمل هذا الوقت حل  يختلف من م��ادة لأخ��رى، على 

مراجعات وتطبيقات.

ا�شتخدام التقومي
تقومي  اإن�ساء  يمُف�سل  الأ�سبوعي،  املخطط  اإىل  بالإ�سافة   
بتدوين جميع  الطالب  يقوم  بحيث  كبر،  �سهري  حائط 
مواعيد ال�ستحقاق املهمة واملواعيد النهائية والمتحانات، 
وما اإىل ذلك، بحيث تكون اأمامه كتذكر مرئي. �سيجعل 
هذا التقومي الطالب اأكرث وعياً بالتواريخ املهمة، وي�سمح 
له بتعديل اخلطط، اأو اإعادة ترتيبها اإذا تاأخر عن اجلدول 

الزمني.

ا�شتخدم بطاقات املراجعة
ب��ب��ع�����ص ب��ط��اق��ات املراجعة  م���ن امل��ه��م الح��ت��ف��اظ دائ���م���اً 
ال�سفر،  اأوق��ات  ذل��ك  ي�سمل  النتظار.  اأوق��ات  يف  لقراءتها 

اأو  البنك،  اأو  احلافالت،  النتظار يف طابور يف حمطة  اأو 
ال�سوبر ماركت، اأو الكافتريا، وما اإىل ذلك. ميكن اأي�ساً 
و�سع بطاقات املراجعة يف الأماكن امل�سرتكة التي مير بها 
الطالب كثراً يف منزله، مثل باب الثالجة ومراآة احلمام، 
وما اإىل ذلك. يمُعد التكرار واملراجعة املتكررة اأحد املفاتيح 

لتذكر املعلومات ب�سهولة وفاعلية.

خطط لبع�ض الوقت
نحن ل�سنا "روبوت!" حتديد بع�ص الوقت لال�سرتخاء، اأو 
اخلروج مع الأ�سدقاء، اأو اجللو�ص مع الأ�سرة، اأو م�ساهدة 
الدرا�سة  يتيح  مما  واجل�سم،  العقل  لتجديد  مهمة  فيلم 
كاٍف  ق�سط  على  احل�����س��ول  اأن  كما  فاعلية.  اأك���رث  ب�سكل 
ال�سروريات، حيث لن يتمكن طالب  اأي�ساً من  النوم  من 
ل��دي��ه. فالتوازن  اأف�����س��ل م��ا  اأداء  ال��ن��وم م��ن  حم���روم م��ن 
يف  اأف�سل  نتائج  يعطي  ال�سخ�سية  واحل��ي��اة  التعليم  ب��ني 
الدرا�سي والتعليم، كما ميكن تخ�سي�ص فرتة  التح�سيل 

راحة بني كل مادة والأخرى ما بني 5-10 دقائق فقط. 

كيف تنظمون اأوقاتكم اأيام الدرا�شة؟
اأي��ام من حياتك »مبتو�سط عمر   8 اأن��ك تق�سي  هل تعلم 
عن�سر  هو  الوقت  اإن  فقط؟  ح��ذاءك  تربط  عاماً«  �ستون 
مهم يف حياة الإن�سان واإذا مل ي�ستفد بوقته ب�سكل �سحيح 
املهام  ح��ت��ى  اأو  م��ن��ه  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ه��ام  اإجن����از  ي�ستطيع  ل��ن 

اليومية الروتينية التي ل تتطلب جهداً ول وقتاً كبراً.
ال�سباب  كثر من  يظن  الدرا�سي اجلديد  العام  بدء  ومع 
املطلوبة،  املهام  جميع  لأداء  يكفي  لن  اليوم  اأن  والفتيات 
تنظيم  لعدم  ويعود  الظن خاطئ  الأغلب هذا  على  ولكن 

واإدارة الوقت، وكذلك اإ�ساعته فيما ل يفيد ول ينفع.
بع�ص  الفقي  اإبراهيم  للكاتب  الوقت«  »اإدارة  كتاب  ويقدم 
اإدارة  التي تعني الطالب والطالبات على ح�سن  الن�سائح 

الوقت

البتعاد عن م�شيعات الوقت
يق�سم الكاتب العوامل التي ت�سيع الوقت وت�ستهلكه لعدة 

اأق�سام منها نف�سية، كالنظرة ال�سلبية للذات والتي تدفع 
مثلما  الآخ��ري��ن  ومتابعة  امل��ق��ارن��ات  ل��ك��رثة  بال�سخ�ص 
ي��ح��دث ع��ن��د ت�سفح م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي بال 
هدف، وكذلك الفتور والن�سيان وعدم حتمل امل�سوؤولية، 
اأما العوامل ال�سخ�سية فتتمثل يف كرثة امل�سكالت وعدم 
اإعداد برنامج يومي وكرثة النوم وتراكم الأعمال و�سيق 
والجتماعية  البيئية  ال��ع��وام��ل  اأن  ك��م��ا  ال���ف���راغ،  وق���ت 
وال���زي���ارات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ح��ج��م  تنح�سر يف 

املفاجئة.

اإدراك اأهمية الوقت
م�����س��وؤوًل ع��ن كل  ال��وق��ت جتعله  ال��ف��رد لأه��م��ي��ة  اإدراك 
ثانية ي�سيعها يف عمل اأ�سياء غر مفيدة له ولالآخرين، 
ولهذا فاإن الوعي باأهمية الوقت هو اخلطوة الأوىل نحو 
اليوم  املهام خالل  اإجن��از  ب�سكل كامل يف  ال�ستفادة منه 

الدرا�سي وحتى يف اأوقات الفراغ.

حتديد الأولويات
التي يجب  اليومية  ب��الأع��م��ال  اإع���داد قائمة  م��ن خ��الل 
م�سكلة  �سينهي  الفعال  التخطيط  لأن  اإجن��ازه��ا  عليك 
اإ�ساعة الوقت، وت�سمل هذه القائمة الن�ساطات اليومية 
املختلفة مع تق�سيمها ح�سب اأهميتها من الأهم اإىل الأقل 
اأهمية وحتديد وقت حمدد لكل مهمة مع مراجعة هذه 
القائمة عند النتهاء منها للتاأكد من اإجناز جميع املهام 

وترك اأوقات للراحة والطوارئ.

تنظيم مكان العمل
من خالل احلفاظ على تنظيم جيد لغرفتك قبل بدء 
الدرا�سة مع و�سع الكتب والأ�سياء ب�سورة منظمة على 
والحتفاظ  اأهميتها  ح�سب  الكتب  ترتيب  م��ع  مكتبك 
الأدوات  ترتيب  وكذلك  الأدراج،  يف  املهمة  غر  بالكتب 
على  فقط  �ست�ستخدمها  التي  الأدوات  وت��رك  املدر�سية 
اإ�سافياً حتى ت�ستطيع  املكتب، فالفو�سى �ستتطلب وقتاً 

العثور على ما تريده.

اأزمة وجودية حتدق 
بالرجال.. تراجع 

كبري يف اخل�صوبة
متزايدا  ق��ل��ق��ا  ب���اح���ث���ون،  ي���ب���دي 
عدد  يف  امل�ستمر  الن��خ��ف��ا���ص  اإزاء 
الرجال،  ل��دى  املنوية  احل��ي��وان��ات 
يهدد  اأن  م�����ن  خم��������اوف  و�����س����ط 
اإذا  م�����س��ت��ق��ب��ل اجل��ن�����ص ال��ب�����س��ري، 
بالوترة  "الرتاجع"  ا����س���ت���م���ر 

احلالية.
وو����س���ف���ت خ���ب���رة ع���ل���م الأوب����ئ����ة 
�سيناي"  "ماونت  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
ب���ن���ي���وي���ورك، ����س���ان���ا �����س����وان، هذا 
الرتاجع يف عدد احليوانات املنوية 

ب�"اأزمة العامل الوجودية".
اأزم��������ة  اإىل  ال����ب����اح����ث����ة  ون����ب����ه����ت 
الرجال يف  املقلقة لدى  اخل�سوبة 
يف  التنازيل"،  "العد  بعنوان  كتاب 
هذا  بخطورة  التوعية  اإىل  م�سعى 

الرتاجع.
ووج�����دت اخل���ب���رة ال�����س��ح��ي��ة اإىل 
اأن عدد  اآخ���ري���ن،  ب��اح��ث��ني  ج��ان��ب 
ل���دى الرجال  امل��ن��وي��ة  احل��ي��وان��ات 
ك���ث���رة؛ منها  ت���راج���ع يف م��ن��اط��ق 
واأ�سرتاليا  اأمركا  و�سمال  اأوروب���ا 

ونيوزيلندا.
عدد  اأن  الطبية  الدرا�سة  وك�سفت 
احل���ي���وان���ات امل���ن���وي���ة ل����دى رج���ال 
مبا   تراجع  والبلدان  املناطق  هذه 

يقارب 60 يف املئة منذ 1973.
الأوبئة  ع��ل��م  يف  ال��ب��اح��ث  وي���ق���ول 
باجلامعة العربية، هاغاي ليفني، 
بينما  ب��ال��ف��ع��ل،  خ��ط��را  ه��ن��اك  اإن 
ح�سول  �سبب  فهم  خ��رباء  يحاول 

هذا الرتاجع.
الباحثة  ق��ال��ت  ذل����ك،  غ�����س��ون  يف 
ب�����ج�����ام�����ع�����ة ه�����������ارف�����������ارد، ������س�����ارة 
�سحت  ح��ال  يف  اإن��ه  ريت�سارد�سون، 
الكبر يف  ال��رتاج��ع  ب�ساأن  الأرق���ام 
الأمر  ف��اإن  املنوية  احليوانات  عدد 

يتعلق ب� "بيانات مفزعة".
ال�سحة  منظمة  معاير  وبح�سب 
يكون  املنوي  ال�سائل  ف��اإن  العاملية، 
احليوانات  م����ن  ك�����اف  ع�����دد  ف���ي���ه 
امل��ن��وي��ة، ح��ني ي����رتاوح ال��ع��دد بني 
يف  ح���ي���وان  م��ل��ي��ون  و250   15

امليليمرت.
يقذف  اأن  ال����رج����ل  وي�����س��ت��ط��ي��ع 
م��ي��ل��ي��م��رتات من  و5   2 ب���ني  م���ا 
ال�����س��ائ��ل امل��ن��وي يف ك��ل م����رة، لكن 
تو�سح  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة 
ارت���ف���اع ع���دد احل��ي��وان��ات لدى  اأن 
اأك��رث خ�سوبة  اأن��ه  الرجل ل يعني 

بال�سرورة.

ا�صتعدادًا لالمتحانات... كيف ميكن لل�صباب تنظيم وقت املذاكرة؟

البيت،  يف  التوتر  ي�شحبه  غالبًا  المتحانات  اقتتراب 
مراجعة  من  النتهاء  الطلبة  ي�شتطيع  األ  من  واخلتتوف 
درو�شهم، ولكن هناك بع�ض اخلطوات التي ميكن العتماد 

عليها لتنظيم الوقت.
الوقت هي  فتتاإدارة   ،Good luck exams ملوقع  وفقًا 
هذا  العامل  حول  الطالب  يتعلم  و�شوف  النجاح،  مفتاح 
اأولئك  بال�شرورة  لي�شوا  الطالب  اأف�شل  اآجاًل.  اأم  عاجاًل 
وقتهم  ي�شتخدمون  الذين  اأولئك  لكنهم  ذكتتاًء،  الأكتتر 
تبدو  قد  الوقت  اإدارة  اأن  من  الرغم  وعلى  بفاعلية. 
يكون  �شوف  املهارة،  هذه  اإتقان  مبجرد  اأنتته  اإل  �شعبة، 
يتوقف  ل  هنا  والأمر  احلياة.  من  ال�شتفادة  ال�شهل  من 
على حتديد الأولويات الدرا�شية فقط، بل يتطلب اأي�شًا 
تن�شيق الوقت، بحيث يت�شع لبع�ض الحتياجات الأخرى، 
مثل اخلروج مع الأ�شدقاء، واخلروج للتنزه، اأو م�شاهدة 
اأجل  من  للطلبة  الن�شائح  بع�ض  يلي  وفيما  التلفزيون.  

حتقيق اأق�شى ا�شتفادة من الوقت:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

نهيان ع�سو  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  �سهد معايل 
جمل�ص الوزراء وزير الت�سامح والتعاي�ص اأم�ص  مبدينة 
العني توقيع مذكرة تفاهم بني م�ست�سفى كند ووزارة 
عبداهلل  ال�سيخ  معايل  بح�سور  والتعاي�ص،  الت�سامح 
بن حممد بن بطي اآل حامد، رئي�ص دائرة ال�سحة يف 
اأبوظبي، والدكتور �سكوت كينيدي، اأحد اأبناء موؤ�س�سي 
الت�سامح  وزارة  عن  امل��ذك��رة  وق��ع  كما  كند،  م�ست�سفى 
وعن  العام،  املدير  ال�سابري  عفراء  �سعادة  والتعاي�ص 
الرئي�ص  فن�سر  تيم  ال��دك��ت��ور  وقعها  ك��ن��د،  م�ست�سفى 

التنفيذي للم�ست�سفى . 
والتعاي�ص  الت�سامح  قيم  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  ت��ه��دف 
ب��ح��ي��ث ي�سكل   ، ب��امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة 
م�ست�سفى كند مبوجب املذكرة  جلنة للت�سامح بغر�ص 
متثيل جميع الإ�سهامات التعاونية وقيادتها من خالل 
اإن�ساء اإطار عمل داخل امل�ست�سفى لإعداد نظام ل�سهادات 
الأول والثاين، ومن ثم تقوم  امل�ستويني  الت�سامح من 
باإعداد )بيان التزام( بقيم الت�سامح، اإ�سافًة اإىل و�سع 
خطة ا�سرتاتيجية للتوا�سل مع جميع اجلهات املعنية، 
كما تتعهد امل�ست�سفى بدعم الوزارة يف اإعداد ا�ستبيانات 
وتقييمات اأولية ونهائية فيما يتعلق مبجالت الت�سامح 
ال��وزارة يف و�سع  �سيا�سة وخطة  والتعاي�ص، وم�ساركة 
وا�سراكهم يف  املوظفني ودعمهم  برعاية  تتعلق  تنفيذ 
ومفاتيح  الت�سامح  بثقافة  املتعلقة  العمليات  خمتلف 
املر�سى  رع��اي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ت�����س��احم��ة  ال�سخ�سية 

ور�ساهم وم�ساركتهم.
وال��ت��ع��اي�����ص بدعم  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  ت��ق��وم  ف��ي��م��ا        
واملمار�سات  ال�����س��ي��ا���س��ات  اإع������داد  يف  ك��ن��د  م�����س��ت�����س��ف��ى 
ت�سامح،  ثقافة  وخلق  تفعيل  يف  للم�ساعدة  وتنفيذها 
الت�سامح  لفر�سان  خم�س�ص  تدريبي  برنامج  وتنفيذ 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ب��ق��ط��اع  يت�سل  فيما 
املختارين  للمر�سحني  رئي�سية  تدريب  من�سة  توفر 

داخل امل�ست�سفى.
مع  �سراكتنا  يف  "اإننا  ن��ه��ي��ان:  ال�سيخ  م��ع��ايل  و���س��رح 
م�ست�سفى كند، نظهر مثاًل للت�سامح والنفتاح، ونقدر 
�سحية  خدمات  تقدمي  يف  املخل�سة  امل�ست�سفى  جهود 
عالية اجلودة، ت�سمن الراحة والآمان للمر�سى، حيث 
اإن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعترب تعزيًزا للجهود 

امل�سرتكة بيننا".   
�سعادته  ع��ن  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وع��رب   
بتوقيع هذه التفاقية التي متثل خطوة مهمة لدعم 
قيم وثقافة الت�سامح داخل املجتمع وموؤ�س�ساته، موؤكدا 
اأن م�ست�سفى كند متثل �سرحا �ساخما يف املجال ال�سحي 
مبدينة العني، ورمزا جلهود مقدرة قام بها املوؤ�س�سون 
منوذجا  متثل  كما  املهم،  ال�سحي  الطرح  لهذا  الأول 
وتطوير  وم�ساندة  دع��م  يف  الر�سيدة  حكومتنا  لنجاح 
خمتلف املوؤ�س�سات الناجحة بالدولة التي تتمتع بتاريخ 

طويل يف خدمة املجتمع الإماراتي، موؤكدا اأنه يف العام 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن  �ساحب  وبتوجيهات   2019
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
مل�ست�سفى  اجل��دي��دة  الهوية  اأطلقت  امل�سلحة  للقوات 
الواحة يف العني حتت م�سمى "م�ست�سفى كند"، تقديراً 
بات  امل�ست�سفى  ب��ه موؤ�س�سا  ق��ام  ال��ذي  ل��ل��دور  وع��رف��ان��اً 
وماريانا كينيدي يف تطوير الرعاية ال�سحية ل�سيما 
حلديثي الولدة يف مدينة العني منذ �ستينيات القرن 
املا�سي، ولتوثيق ال�سم املتداول للم�ست�سفى واملتعارف 
عليه بني �سكان مدينة العني، وتعزيزاً لقيم التعاي�ص 

والت�سامح، وهذا ما نفخر ونعتز به جميعا.
وهنا تاأتي اأهمية التعاون بني وزارة الت�سامح والتعاي�ص 
املبادرات  م��ن  �سل�سلة  اإط���الق  بهدف  كند  وم�ست�سفى 
يف  الت�سامح  قيم  تبني  ودلل��ة  اأهمية  على  تركز  التي 

قطاع الرعاية ال�سحية.
      ووج��ه معاليه التحية لإدارة م�ست�سفى كند التي 
العني  مدينة  فحياة  م�سيئة  �سفحات  تاريخها  ميثل 
وكافة �سكانها بداية من �ستينيات القرن املا�سي وحتى 
اليوم، وهو تاريخ ي�سرف به كافة العاملني بامل�ست�سفى 
اليوم، لأنه تاريخ قائم على القيم الإن�سانية الأ�سيلة 
بعدهم،  ج��اء  ومل��ن  ال�سرح  ل��ه��ذا  الأوائ����ل  للموؤ�س�سني 
موؤكدا اأن نتائج هذا التعاون �ستمثل انطالقة جديدة 
اخلا�سة   باجلهات  املت�ساحمة  اجلهات  اعتماد  مل�سروع 
و�سع  وكذلك  الت�سامح،  ثقافة  تعزيز  بها  واملنوطة   ،
خمتلف  يف  العمل  اآليات  وتطوير  الوطنية،  املوؤ�سرات 
ع��ل��ى موائمة  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م  امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، 
نحو  �سعياً  خدماتهم  ومنظومة  �سيا�ساتهم  وتطوير 
خلق موؤ�س�سات تتميز بت�ساحمها واحرتامها للتعاي�ص 

والتعددية، وخا�سة يف القطاع ال�سحي.
اأن م�ست�سفى كند  اأن��ه على ثقة من  واأ�ساف معاليه    
التي تعزز ثقافة اللتزام  املوؤ�س�سات  �ستكون يف طليعة 
املوظفني  وح���ق���وق  اجل���م���اع���ي  وال���ع���م���ل  والح��������رتام 
وحل�����وار وال��ت��وا���س��ل وال��ت�����س��ام��ح ع���رب جم��م��وع��ة من 
ال���ربام���ج وامل���م���ار����س���ات، ح��ت��ى ي��ت��م��ت��ع امل��ن��ت��م��ون لهذه 
املوؤ�س�سة العريقة ب�سلوكيات الت�سامح و�سيا�سات حترتم 
التعبر  حقوق  وت�سمن  بالتعدد  وحتتفي  الختالف 
والعمل  الت�سامح  ت�سجع  ل��وائ��ح  وت��وف��ر  كما  وال����راأي، 

�سمن فرق املتعددة الثقافات . 
ويف اخلتام، اأ�ساد معاليه ب�سكل خا�ص باجلهود املتميزة 
التي تبذلها دائرة ال�سحة يف اأبوظبي، وبدورها الفعال 
يف مواجهة جائحة كوفيد 19-، وهي اإجراءات اأثبتت 
بحماية  وجت�سدت  الإم���ارات،  قيادة  من  حكيمة  روؤي��ة 
اأ�ساب  ال��ذي  املروعة للمر�ص  الآث��ار  باأكملها من  اأم��ة 

العامل باأ�سره.
وقال معايل عبداهلل بن حممد اآل حامد، رئي�ص دائرة 
لدى  را�سخ  نهج  هو  الت�سامح  "اإن  اأبوظبي:  ال�سحة 
تاأ�سي�سها يف ظل توجيهات ودعم  الإم���ارات منذ  دول��ة 
قيادتنا الر�سيدة التي توا�سل �سرها على خطى الوالد 

نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص 
طيب اهلل ثراه، فعلى الرغم من الظروف ال�ستثنائية 
دول���ة  ب�����رزت  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ف��ر���س��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والعطاء  الت�سامح  يف  ملهماً  منوذجاً  كونها  الإم���ارات 
خالل تعاملها ال�ستثنائي مع جائحة كوفيد19- من 
�سحة  على  للحفاظ  تهدف  اإن�سانية  م��ب��ادرات  خ��الل 
املجتمع املحلي والدويل، واليوم نعتز بالتعاون الوثيق 
بني م�ست�سفى كند ووزارة الت�سامح والتعاي�ص لإطالق 
تعد  التي  الت�سامح  قيم  لتعزيز  امل��ب��ادرات  من  �سل�سلة 

ركيزة يف منظومة القطاع ال�سحي يف الإمارة." 
ومن جانبه قال الدكتور تيم فن�سر الرئي�ص التنفيذي 
ف���خ���ورون  ك���ن���د  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف  "نحن  ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى 
ل�ستمرارنا يف دعم ممار�سات الرعاية ال�سحية يف دولة 
وبني  بيننا  التعاون  ويعد  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
املهمة، فنحن  التاريخية  املبادرات  الت�سامح من  وزارة 
نفخر ب�سدق بكوننا جزًءا من بيئة الرعاية ال�سحية 
رفيعة امل�ستوى يف الإمارات العربية املتحدة واإنه ل�سرف 
والتعاي�ص من  الت�سامح  وزارة  نعمل مع  اأن  لنا  عظيم 
اأجل بث وتعزيز الرتاحم واملحبة والحرتام يف قطاع 
على  يعك�ص  مبا  الإم���ارات  اأنحاء  يف  ال�سحية  الرعاية 

نحو رائع املحبة الكرمية التي اأنعم بها اهلل علينا."
   فيما عرب الدكتور �سكوت كينيدي عن �سعادته وكل 
العاملني بامل�ست�سفى مبوا�سلتنا البناء على اإرث املحبة 
اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  لنا  ال��ذي تركه 
دولة  يف  هنا  �سداقتنا  لدعائم  اإر���س��اًء  ووال���دي  نهيان 
اأتذكر م�ساعر  اأنا �سخ�سًيا  الإم��ارات العربية املتحدة. 
الدفء الرقيقة وال�سيافة التي غمرت م�ست�سفى كند 
وجمتمع العني يف ال�سنوات الأوىل للم�ست�سفى. مل نكن 
ولكننا  مر�سى  بو�سفهم  امل�ست�سفى  رواد  مع  نتعامل 
جميًعا كنا منثل عائلة واح��دة. نحن نوؤمن باإخال�ص 
اأن هذه ال�سراكة مع وزارة الت�سامح �ست�سهم يف تعزيز 

هذا الإرث الرائع يف جميع اأنحاء الدولة.
با�سم  ���س��اب��ًق��ا  )امل��ع��روف��ة  ك��ن��د  م�ست�سفى  ت��اأ���س��ي�����ص  مت 
"م�ست�سفى الواحة"( يف عام 1960 على يد الطبيبني 
ب��دع��وة ك��رمي��ة م��ن املغفور له  ب��ات وم��اري��ان كينيدي 
الزوجان  كان  فقد  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
املتحدة  ال��ولي��ات  وم��اري��ان كينيدي طبيبني من  ب��ات 
الأ�سا�سي يف احلياة يتمحور حول  الأمريكية هدفهما 
ك�سب ر���س��ا اهلل ع��ز وج��ل م��ن خ��الل ت��ق��دمي خدمات 
عطوفة  طبية  وم�ساعدات  ا�ستثنائية  �سحية  رع��اي��ة 
كينيدي  م��اري��ان  للدكتورة  ك��ان  املنطقة.  يف  للجميع 
وفريقها ال�سبق من خالل الإ�سراف على ولدة واحد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  اأبناء  وع�سرون من 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بينهم  وم��ن  نهيان،  اآل 
تاأ�سي�سها،  اأبوظبي. منذ  اآل نهيان، ويل عهد  زايد  بن 
ا�ستهرت م�ست�سفى كند بتقدمي خدمات متميزة لرعاية 
للغاية  وفخورون  ممتنون  ونحن  والأط��ف��ال،  التوليد 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  مقدمي  ك��اأح��د  ب�سهرتنا 

املتميزة لل�سيدات والأطفال يف ال�سرق الأو�سط.
ت�سعى  للربح  هادفة  غر  موؤ�س�سة  كند  م�ست�سفى  تعد 
اإىل اإن�ساء واحة للرعاية ال�سحية ال�ستثنائية لل�سيدات 
م�ست�سفى  اأول  كند  م�ست�سفى  وعائالتهم.  والأط��ف��ال 
يف  خا�سة  م�ست�سفى  واأول  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  تاأ�س�ست 
الإمارة حت�سل على اعتماد اللجنة الدولية امل�سرتكة. 
عالوة على ذلك، تعد اأول م�ست�سفى يف العامل حت�سل 
على اعتمادات برنامج الرعاية ال�سريرية من اللجنة 
بعد  الطبيعية  ال����ولدة  ل��ربن��ام��ج  امل�سرتكة  ال��دول��ي��ة 
العملية القي�سرية لالأمهات وبرنامج عالج متالزمة 

�سيق النف�ص لدى الأطفال حديثي الولدة.
الإم����ارات  دول���ة  �سفر  العتيبة  ي��و���س��ف  م��ع��ايل  �سلط 
العربية املتحدة يف الوليات املتحدة الأمريكية ال�سوء 
ع��ل��ى اإ���س��ه��ام��ات ال��ط��ب��ي��ب��ني ك��ي��ن��ي��دي يف ت��ع��زي��ز مناخ 
الت�سامح يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وذلك يف 

مقال راأي نمُ�سر يف عام 2019، حيث كتب ما يلي:
" يف عام 1960، توغل طبيبان اأمريكيان جاءا �سمن 
القا�سية  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  �سحراء  يف  اإر�سالية 
الطينية  ال��ق��وال��ب  م��ن  م��ب��ن��ى  يف  م�ست�سفى  واأ���س�����س��ا 
كان  ق��د  النخيل.  �سعف  م��ن  و�سقف  ت��راب��ي��ة  باأر�سية 
املنطقة  تلك  يف  يعي�سون  الذين  للبدو  بالن�سبة  ذل��ك 
الأوىل  التجربة  الإ�سالمي  الدين  �سعائر  وميار�سون 
مع  الأول  والتعامل  احلديث  الطب  مع  لهم  بالن�سبة 
اأ�سخا�ص يدينون بامل�سيحية. على مدار العقود القليلة 
املحلية،  القبائل  �سيوخ  ودعم  ت�سجيع  وبف�سل  التالية 
جنح فريق الزوج والزوجة الطبي يف تطوير امل�ست�سفى 
وحفظ كثر من الأرواح واإر�ساء دعائم اإرث خالد من 
الحرتام والتقدير بني امل�سيحيني وامل�سلمني، وهو ما 

جت�سد لحًقا يف دولة الإمارات العربية املتحدة . . . 
. . .  منذ �ستني عاًما يف اأعماق ال�سحراء، جنح اأطباء 
الإر�سالية واأهل قرى البدو يف بناء ج�سر بني الديانتني 

من خالل اأفعال تت�سم بالطيبة والتفهم."
رعاية  خ��دم��ات  لتقدمي  دائ��ًم��ا  كند  م�ست�سفى  ت�سعى 
تراعي  ومريحة  هادئة  بيئة  يف  عاملي  مب�ستوى  طبية 
يف  ال�سبق  كند  مل�ست�سفى  ك��ان  الثقافية.  الع��ت��ب��ارات 
تقدمي �سل�سلة من التطورات التكنولوجية لأول مرة، 
نقل  وخدمات  الإ�سعاعي  الطب  خدمات  قدمت  حيث 
اإ�سافة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  م��رة  لأول  ال��دم 
مرة  لأول  ال�سريرية  املخربية  اخل��دم��ات  تقدمي  اإىل 
املهند�سون يف م�ست�سفى  ا  اأي�سً يف منطقة العني. جنح 
والتي  م��رة  لأول  الإ�سمنتية  ال��ق��وال��ب  اإن�����س��اء  يف  كند 
العني.  منطقة  يف  املتني  املبنى  ت�سييد  يف  ا�ستخدمت 
الغرف  خ���ي���ارات  ن�����س��اأت��ه��ا  م��ن��ذ  ك��ن��د  م�ست�سفى  ت��ق��دم 
وحتى  ال�سخ�سيات  كبار  وخ��دم��ات  اخلا�سة  العائلية 

خيار اإبقاء الوليد مع الأم يف نف�ص الغرفة. 
منذ عام 1960، قدم اإىل العامل اأكرث من 125،000 
م�ست�سفى  فريق  جهود  خ��الل  م��ن  اهلل  بف�سل  طفاًل 

كند. 

•• اأبوظبي-الفجر

عام  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  ب��ن  م��ب��ارك  الدكتور  د�سن 
و  وامل��ه��ن��ي،  التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
الدكتور اأحمد بن فهد الفهيد حمافظ املوؤ�س�سة العامة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  واملهني  التقني  للتدريب 
ال�سعودي  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�������ص  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
ياأتي �سمن  ال��ذي  واملهني؛  التقني  للتدريب  الإم��ارات��ي 
واملهني"  التقني  للتدريب  م�سرتك  "برنامج  م��ب��ادرة 
املنبثق من جمل�ص التن�سيق الإماراتي ال�سعودي، بهدف 
ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ب��ني اجل��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة للتدريب 
التقني واملهني يف البلدين ال�سقيقني، و تبادل اخلربات 
امل�ستقبلية  ال���روؤى  وا�ست�سراف  املتخ�س�سة،  والتجارب 
عمليات  موا�سلة  على  يعمل  ال���ذي  ال��رق��م��ي؛  للتحول 
ال��ت��ع��ل��ي��م خ��ا���س��ة خ����الل م��رح��ل��ة ك����ورون����ا؛ مب���ا ميكن 
ت�سخر  م��ن  التعليم  عملية  على  والقائمني  املتعلمني 
العملية  ا�ستمرار  ي�سمن  مب��ا  احلديثة؛  التكنولوجيا 
التعليمية وتطويرها بعيداً عن طرق التعليم التقليدية، 
تقنيات  ملدة يومني؛ عرب  امللتقى  فعاليات  ت�ستمر  حيث 
وم�سوؤول  خ���ب���را   16 مب�����س��ارك��ة  امل���رئ���ي،  الت�������س���ال 

متخ�س�ساً.
الفتتاحية  كلمته  يف  ال�سام�سي  مبارك  الدكتور  وق��ال 

الر�سيدة  القيادة  روؤي���ة     من  انطالقاً  ياأتي  امللتقى  اأن 
يف الإم�����ارات وال�����س��ع��ودي��ة، ب���اأن ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل هما 
امل�سرتكة  ال�ساملة  التنموية  الأه��داف  لتحقيق  ال�سبيل 
الب�سرية  ب���ال���ك���وادر  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ع��م��ل  ���س��وق  رف����د  و   ،
املوؤهلة و  القادرة على امل�ساركة الفاعلة يف بناء اقت�ساد 
م��ت��ن��وع وم�����س��ت��دام مي��ت��از ب��اإن��ت��اج��ي��ت��ه ال��ع��ال��ي��ة، ويحقق 
العربية  وللمملكة   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات   لدولة 
م�ستوى  على  والتميز   ال��ري��ادة  ال�سقيقة   ال�سعودية  
فقال"ولقد  ال�سام�سي  مبارك  الدكتور  واأ�ساف  العامل. 
املنخ�س�ص،   يلعبه  ال��ذي  الرئي�ص  ال��دور  اأم��راً جلياً  بات 
التنمية  ودع���م م�سرة  ال��ب�����س��ري،   امل���ال  راأ����ص  تنمية  يف 
هذا  اأهمية  ت��زداد   حيث  ب��ال��دول،  والنهو�ص  امل�ستدامة 
التقنية  والتطورات  الدولية  املتغرات  ظل  يف  التعليم 
ينتج عنها  ، وم���ا  ال��ع��امل  امل�����س��ارع��ة يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
م��ن ت��ط��وي��ر يف امل��ه��ن وو���س��ائ��ل واأ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل ؛ مما 
ومتخ�س�سني؛   وب��اح��ث��ني،    ، ك��رتب��وي��ني  علينا  يفر�ص 
ومهني  تقني  وتدريب  تعليم  نظام  لبناء  املتقدم  العمل 
متكامل، يوازن بني خمرجات التعليم والتدريب التقني 
واملهني والحتياجات الفعلية ل�سوق العمل يف البلدين، 
ثابتة،  بخطًى  قدماً  للم�سي  عازمون  فاإننا  وبالتاأكيد 
اأن يحقق هذا  بيننا، متطلعني  التعاون  نحو مزيد من 
امللتقى اأهدافه املن�سودة، ومينح جلهودنا  بمُعداً موؤ�س�سياً 

جديدة  اآَف��اق��اً  لنا  ويفتح  والنجاح،  ال�ستدامة  له  يكفل 
لتعاون مثمر وم�ستمر اإن �ساء اهلل".

ومن جهته قال الدكتور اأحمد بن فهد الفهيد يف كلمته؛ 
توىل  ال�سقيقني؛  البلدين  كال  يف  الر�سيدة  القيادة  اأن 
قطاع التعليم والتدريب التقني واملهني؛ اأهمية و رعاية 
كربى، وهو الأمر الذي اأدى اىل اإح��داث قفزات نوعية 
عديدة منها انت�سار موؤ�س�سات التدريب املتخ�س�ص ب�سكل 
املتدربني واملتخ�س�سني يف املجالت  لفت، و زيادة عدد 
موا�سلة  على  اجلميع  حر�ص  موؤكداً  واملهنية،  التقنية 
وعمليات  التقنيات  ت�����س��ارع  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  ال��ت��ط��وي��ر 
التجديد والتغر يف هذا القطاع احليوي الهام، معرباً 
تتوافق  متميزة  بنتائج  �سيخرج  امللتقى  اأن  يف  ثقته  عن 

مع تطلعات م�سوؤويل البلدين ال�سقيقني.
ا�سرتاتيجية  حول  عر�سا  امللتقى  فعاليات  �سهدت  وقد 
العامة"  و"املوؤ�س�سة  التقني"  "اأبوظبي  يف  ال��ع��م��ل 
رمي  م��ن؛  ك��ل  ق��دم��ه   ،2030 البلدين  روؤي���ة  لتحقيق 
العامة  املوؤ�س�سة  املقبايل نائب حمافظ  بنت عبدالعزيز 
املنهايل  نعيمة  واملهند�سة  وامل��ه��ن��ي،  التقني  للتدريب 
مديرة التخطيط ال�سرتاتيجي واإدارة الأداء يف "اأبوظبي 
"التقني  ا�سرتاتيجية  اإن  املنهايل   قالت  التقني" حيث 
الرهان  وامل��ه��ن��ي؛  التقني  التعليم  م��ن  جتعل  واملهني" 
الأمثل نحو امل�ستقبل، والقاطرة التي تقود املجتمع نحو 

من  قاعدة  تتطلب  التي  النفط؛  ع�سر  بعد  ما  مرحلة 
الكوادر املواطنة املتخ�س�سة باملجالت التوعية الدقيقة 
التي ت�سهم يف تنويع م�سادر الدخل بعيدا عن النفط؛ 
والطران  الف�ساء  و  وامل��ت��ج��ددة  النووية  الطاقة  مثل 
وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال�����س��ن��اع��ات الأخ������رى، وذلك 
لتلبية متطلبات النه�سة القت�سادية و ال�سناعية التي 
تعي�سها الدولة حالياً وم�ستقباًل، موؤكدة حر�ص الإدارة 
مبارك  الدكتور  يف  ممثلة  التقني"  "اأبوظبي  يف  العليا 
التطوير  م�سرة  موا�سلة  على  العام،  املدير  ال�سام�سي 
بناء نظام تعليمي متخ�س�ص ي�ساهم يف  والتحديث  يف 
عملياً  واملدربة  اأكادميياً  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  اإعداد 
الدولة،  يف  وال�سناعية   القت�سادية  القطاعات  لدعم 
من خالل  التقييم امل�ستمر  وحتديد جمالت التح�سني 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع كافة  ال��ق��ط��اع��ات  وال��ت��ط��وي��ر يف خمتلف 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني واملعنيني.
كما ت�سمن امللتقى حلقة نقا�سية، قدم خاللها كل من؛ 
رمي املقبايل، و الدكتور �سفيان بن عرفة الأ�ستاذ امل�ساعد 
للتعليم  وجت����ارب  من���اذج  ع���دة  اأب��وظ��ب��ي؛  بوليتكنك  يف 
مواجهة  يف  ملحوظاً  جن��اح��اً  حققت  وامل��ه��ن��ي؛  التقني 
 ،19 كوفيد  مرحلة  خالل  التدريبية  العملية  حتديات 
املوؤ�س�سات  بني  النماذج  هذه  تبادل  اليات  ا�ستعر�سا  كما 

التعليمية والتدريبية يف الإمارات وال�سعودية.

يف اإطار جهودها لإثراء قيم الت�شامح والتعاي�ض باملوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة:

نهيان بن مبارك ي�صهد توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الت�صامح والتعاي�ض وم�صت�صفى كند
نهيان بن مبارك: امل�شت�شفى ميتلك تاريخا طويال يف الرعاية ال�شحية والإن�شانية نعتز به جميعًا

ي�شتمر ملدة يومني عرب الت�شال املرئي مب�شاركة 16 خبريا وم�شوؤول

اأبوظبي التقني  و املوؤ�ص�صة العامة للتدريب  ينظمان امللتقى االإماراتي ال�صعودي ال�صت�صراف روؤى م�صتقبل التحول الرقمي يف جماالت التدريب التقني

�صرطة اأبوظبي حتذر من خطورة ترك 
االأطفال مبفردهم يف اأحوا�ض ال�صباحة

•• اأبوظبي-الفجر

الأط��ف��ال  دون رقابة يف  ت��رك  الأ�سر من خطورة  اأبوظبي   ح��ذرت �سرطة 
وتكثيف  مرافقتهم  �سرورة  موؤكدة  العامة  اأو  املنزلية  ال�سباحة  اأح��وا���ص 
الرقابة عليهم جتنبا لوقوع حوادث الغرق مو�سحة اأن الإهمال يعد �سبباً 

رئي�ساً يف حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الن�سغال عنهم. 
ا�ستخدامهم  ب�سبب  تقع  الأطفال  من ح��وادث غرق  اأن كثراً  اإىل  واأ�سارت 
امل��اء وعدم  ملراقبتهم وعمق  الأ���س��رة  واإه��م��ال  ال�سباحة مبفردهم  اأح��وا���ص 
بحو�ص  املحيطة  الأر���س��ي��ة  م��ن  ل��الن��زلق  وال��ت��ع��ر���ص  بال�سباحة  الإمل����ام 

ال�سباحة وعدم وجود �سياج حول الأحوا�ص. 
وذكرت اأن ترك الأطفال ممن هم دون 3 �سنوات مبفردهم يف م�سابح املنازل 
اأو البنايات واملرافق املختلفة يعر�سهم حلوادث الغرق موؤكدة اأهمية اأخذ 

هذا الأمر بعني العتبار حفاظاً على �سالمتهم.
اأدوات  واأكدت �سرورة ارتداء معدات ال�سباحة و تزويد الأطفال باأطواق و 
و�سرتات النجاة اأثناء ممار�سة ال�سباحة لفتة اإىل اأن غرق الأطفال بامل�سابح 
امل�ساكل النف�سية لالأبوين واملحيطني بهم حمذرة  اأكرث م�سببات  يعد من 
امل�سابح  وتزويد  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سالمة  تعليمات  وجتاهل  الالمبالة  من 

ب�سالمل ثابتة ومقاب�ص معدنية موزعة على حميطها.

جامعة االإمارات ت�صارك يف احتفاالت 
الدولة باليوم العاملي ل�صالمة الغذاء

•• العني - الفجر

تمُ�سارك جامعة الإمارات العربية املتحدة يف احتفالت الدولة باليوم العاملي 
7 يونيو من كل  العاملية يف  ال�سحة  اأقّرته منظمة  الذي  الغذاء،  ل�سالمة 

عام. 
��ق��ام الح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام حت��ت �سعار "غذاء م��اأم��ون ال��ي��وم ل��غ��ٍد مفعم  ويمُ
اإنتاج وا�ستهالك الغذاء الآمن له فوائد فورية  اأن  بال�سحة"، تاأكيداً على 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  والقت�ساد،  الأر���ص  وكوكب  للنا�ص  الأج��ل  وطويلة 
الأمن الغذائي، و�سحة الإن�سان، والزدهار القت�سادي، والزراعة، والو�سول 

اإىل الأ�سواق، وال�سياحة، والتنمية 
امل�ستدامة.

عيا�ص،  م��ع��ت��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الأغذية  بكلية  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 
وال����زراع����ة يف ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
دولة  "حتتفل  امل��ت��ح��دة:  العربية 
باليوم  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال���غ���ذاء كع�سو  ل�����س��الم��ة  ال��ع��امل��ي 
�سالمة  جم����ال  يف  ورائ������د  ف���ع���ال 
الإقليمي  امل�ستويني  على  ال��غ��ذاء 
الر�سيدة  القيادة  وتويل  والعاملي. 
الغذاء على  بالغة ل�سالمة  اأهمية 

يف  واملقيمني  املواطنني  �سالمة  ل�سمان  والعاملية  املحلية  امل�ستويات  كافة 
دولة الإمارات على حدٍّ �سواء". 

يف  الأغ��ذي��ة  �سالمة  معاير  اأع��ل��ى  الإم����ارات  "تمُطبق  عيا�ص:  د.  واأ���س��اف 
املوؤ�س�سات الغذائية العاملة داخل الدولة من اأجل توفر غذاء اآمن و�سحي 
والقوى  العقول  بتوفر  بالغاً  اهتماماً  احلكومة  تويل  كما  الدولة.  داخل 
�سة  تخ�سّ ممُ عاملة  قوى  لتخريج  تعليمية  برامج  دعم  خالل  من  العاملة 
الم���ارات وهو  الأغ��ذي��ة يف جامعة  برنامج علوم  الأغ��ذي��ة مثل  يف جم��ال 
الربنامج الوحيد على م�ستوى الدولة لتخريج موؤهلني يف علوم و�سالمة 

الغذاء".
الإم��ارات على ت�سميم وتطوير مناهج  "حتر�ص جامعة  بالقول:  واأو�سح 
الجتاهات  ومواءمة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  احتياجات  لتلبية  جديدة 
احلديثة ومفاهيم التعليم الزراعي يف الألفية اجلديدة، اإ�سافة اإىل املناهج 
وت�سمل  املتكاملة  النظم  مفهوم  على  ترتكز  التي  التخ�س�سات   متعددة 
الزراعة الإنتاجية، واإعداد الأغذية، والأعمال الزراعية، واملوارد الطبيعية، 
الإمارات  جامعة  يف  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  مزرعة  ت�سّكل  كما  والبيئة. 
العربية املتحدة بالفوعة التي متتد على حوايل 40 هكتاراً من الأرا�سي، 
وت�سّم جمموعة من اأحدث مرافق الأبحاث للعلماء والطلبة من خمتلف 
التخ�س�سات لتطوير واختبار ا�سرتاتيجيات مبتكرة تدعم الأمن الغذائي 
حول  البّناء  التفكر  طرق  على  الطلبة  لتحفيز  املثايل  املكان  املنطقة،  يف 

اأهمية اإنتاج الغذاء ال�سليم �سحياً واقت�سادياً".
امل�ستمر  �سعيها  اجلامعة  "و�ستوا�سل  قائاًل:  ت�سريحه  عيا�ص  د.  واختتم 
الأفراد  ت�سجيع  اإىل  تهدف  التي  �سة  املمُتخ�سّ الأك��ادمي��ي��ة  املناهج  لإدراج 
اأكرث �سحة و�سعادة، مع توعية اجلمهور  اأمن��اط حياة جتعلهم  تبّني  على 
باملخاطر ال�سحية الناجتة عن الغذاء، وت�سليط ال�سوء على ق�سايا الغذاء 
اأن  "�سالمة الأغذية م�سوؤولية اجلميع" ل�سمان  و�سالمته. وتعزيز مبداأ 

يكون الغذاء الذي ن�ستهلكه ماأموناً و�سحياً".
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يحدث انتفاخ املعدة من وقت لآخر 
اتخاذ  اإىل  املري�ض  يحتاج  حيث 
للم�شاعدة  املنا�شبة  الحتياطات 

يف تخفيف اأي اأعرا�ض.
بجانب  اأعرا�ض  هناك  ذلك،  ومع 
موؤ�شرا  تكون  اأن  ميكن  النتفاخ 
ب�شرطان  الإ�تتشتتابتتة  على  مبكرا 

املبي�ض.

وعادة ما ينتج انتفاخ املعدة عن تراكم الغازات يف اجلهاز 
�سل�سلة من  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ه�����س��م��ي  ال��ه�����س��م��ي. واجل���ه���از 
الأع�ساء املجوفة املرتبطة يف اأنبوب طويل ملتو من الفم 
اإىل فتحة ال�سرج. وتعمل هذه القناة على تفتيت الطعام 
اأثناء نقله عرب اجل�سم، ما ي�ساعد اجل�سم على امت�سا�ص 

العنا�سر الغذائية وطرد املواد الزائدة.
الأحيان  بع�ص  النتفاخ يف  ولكن  وكل هذا طبيعي متاما 

قد يكون موؤ�سرا على الإ�سابة ب�سرطان املبي�ص.
كيف تعرف اأن انتفاخك قد يكون �سيئا اأكرث خطورة؟

انتفاخا  املبي�ص  ب�سرطان  امل��رت��ب��ط  الن��ت��ف��اخ  ي�سبب  ق��د 
وا�سحا يف البطن.

اأو �سلبة، وقد  اأو منتفخة  اأن البطن ممتلئة   وقد ت�سعر 
فقدان  مثل  اأخ���رى،  اأع��را���ص  م��ن  اأي�سا  ال�سخ�ص  يعاين 

الوزن.
�سبب  يكون  اأن  املحتمل  فمن  املبي�ص،  �سرطان  ك��ان  واإذا 

النتفاخ هو ال�ست�سقاء.
عندما  ه��و  ال�ست�سقاء   :Healthline م��وق��ع  وق���ال 
ال�ست�سقاء  يت�سكل  ما  وغالبا  البطن.  يف  ال�سائل  يرتاكم 
عندما تنت�سر اخلاليا ال�سرطانية اإىل ال�سفاق. وال�سفاق 

هو بطانة البطن".
وقد تت�سمن عالمات �سرطان املبي�ص واأعرا�سه ما يلي:

- انتفاخ يف البطن
- ال�سعور بال�سبع ب�سرعة عند تناول الطعام

- فقدان الوزن
- عدم الراحة يف منطقة احلو�ص

- تغرات يف عادات الأمعاء
- حاجة متكررة للتبول

ما هو �شرطان املبي�ض؟
 National Ovarian Cancer موؤ�س�سة  تقول 
فيه  يتم  مر�ص  هو  املبي�ص  �سرطان  اإن   Coalition
بالقرب  اأو  داخ��ل  )�سرطانية(  خبيثة  خاليا  على  العثور 
من اأو على الطبقة اخلارجية للمبي�ص، اعتمادا على نوع 

ومرحلة املر�ص.

ع�سوين  من  واح��د  هو  "املبي�ص  ال�سحي:  املوقع  وتابع 
�سغرين على �سكل لوز يقعان على جانبي الرحم يخزنان 

البوي�سات اأو اخلاليا اجلرثومية،
والربوج�سرتون  الأ����س���رتوج���ني  ه���رم���وين  وي��ن��ت��ج��ان   

الأنثوي. 
وع��ادة، تنق�سم اخلاليا يف ج�سمك وت�سكل خاليا جديدة 
ولإ�سالح  امل��ح��ت�����س��رة،  اأو  ال��ب��ال��ي��ة  اخل��الي��ا  حم��ل  لتحل 

الإ�سابات".
ولأن اخلاليا ال�سرطانية ت�ستمر يف النمو والنق�سام، فهي 

تختلف عن اخلاليا الطبيعية.
 وبدل من املوت، فاإنها تعي�ص اأكرث من اخلاليا الطبيعية 
وت�سكل  ج��دي��دة،  طبيعية  غر  خاليا  تكوين  يف  وت�ستمر 
اأخرى  اأع�����س��اء  على  ت�سغط  اأن  ميكن  و"الأورام  ال���ورم. 

بالقرب من املبي�سني".
 BRCA1 وي�سار اإىل اأن الن�ساء امل�سابات بطفرة جينية

اأو BRCA2 اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان املبي�ص.
اإن  الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  وقالت هيئة اخلدمات 

الختبار اجليني التنبوؤي يحدد فقط اإذا كان لديك خطر 
اأعلى لالإ�سابة بال�سرطان، ولي�ص اإذا كنت �ستح�سل عليه. 

وتتطور معظم حالت �سرطان املبي�ص عند الن�ساء

كيفية عالج النتفاخ:
به من  املو�سى  القدر  ف��اإن احل�سول على  للخرباء،  وفقا 

النوم ميكن اأن يفعل املعجزات لالنتفاخ.
وقالت متارا فرميان،

النوم  اأن  النا�ص  م��ن  الكثر  "يجد  التغذية:  اأخ�سائية   
اإع��ادة ال�سبط، عندما يتعلق  طوال الليل يوفر نوعا من 

الأمر بالنتفاخ املرتبط بالغذاء.
دخول  دون  اأك��رث  اأو  �ساعات  ثماين  ق�ساء  "اإن  واأ�سافت: 
حمتويات  بتقلي�ص  ي�سمح  اله�سمي  اجلهاز  يف  �سيء  اأي 

الأمعاء قليال وتهدئة النتفاخ".
اأي  تخفيف  يف  ي�ساعد  ال��ن��وم،  مبجرد  اأن��ه  اأي�سا  ويمُن�سح 
القيام ببع�ص  اله�سمي عن طريق  توتر وت�سغيل اجلهاز 

متارين التمدد.

عادة ما ينتج انتفاخ املعدة عن تراكم الغازات يف اجلهاز اله�شمي

متى يكون انتفاخ املعدة عالمة رئي�صية ل�صرطان املبي�ض؟

ويقول الدكتور اآدم دي هافينون، املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة 
والأ�ستاذ امل�ساعد يف طب الأع�ساب يف جامعة يوتا للعلوم 
ال�سحية: "القيام بذلك ميكن اأن يقلل من خطر اإ�سابة 

هوؤلء الن�ساء بال�سكتات الدماغية".
وحت��دث مقدمات الرتعاج يف ح��وايل واح��دة من كل 25 
حالة حمل يف الوليات املتحدة، وفقا ملراكز ال�سيطرة على 
ذل��ك عندما ت�ساب  وي��ح��دث  وال��وق��اي��ة منها.  الأم��را���ص 
الطبيعي  ال��دم  �سغط  من  ال�سابق  يف  تعاين  كانت  ام���راأة 
اأو م�ساكل  الدم والربوتني يف بولها  فجاأة بارتفاع �سغط 
اأن يوؤدي  اأ���س��ب��وع��ا م��ن احل��م��ل. ومي��ك��ن   20 اأخ���رى بعد 
ت�سمم احلمل، اإذا تمُرك دون عالج، اإىل م�ساعفات خطرة 

لكل من الأم واجلنني.
احلمل  ت�سمم  ب��ني  ارت��ب��اط��ا  ال�سابقة  الأب��ح��اث  ووج���دت 
منت�سف  يف  الن�ساء  تتابع  مل  ولكنها  الدماغية  وال�سكتة 
بال�سكتة  الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  ع��وام��ل  ت��ط��ور  تتبع  اأو  ال��ع��م��ر 
اأو  الكولي�سرتول  اأو  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  مثل  الدماغية 

اجللوكوز يف الدم اأو التدخني.
من  ب��ي��ان��ات  وزم����الوؤه  هافينون  دي  حلل  درا���س��ت��ه��م،  ويف 
فرامنغهام  درا���س��ة  يف  و���س��ارك��ن  اأجن���نب  ام����راأة   1435
الأفراد  من  جمموعة  تابعت  وبائية  درا�سة  وهي  للقلب، 
مبرور الوقت لتحديد التاريخ الطبيعي لأمرا�ص القلب 
الدماغية. ووقع  ال�سكتة  الدموية، مبا يف ذلك  والأوعية 

اإىل   1948 عام  كل عامني، من  امل�ساركني  تقييم �سحة 
عام 2016.

الت�سجيل  قبل  دماغية  ب�سكتة  الن�ساء  من  اأي  ت�سب  ومل 
يف درا�سة فرامنغهام. ومع ذلك، كان 169 منهن يعانني 
امل�سابات  الن�ساء  وكانت  امل�ساركة.  قبل  احلمل  ت�سمم  من 
ويدخّن،  �سنا،  اأ�سغر  يكن  لأن  اأك��رث عر�سة  احلالة  بهذه 
ول��دي��ه��ن ���س��غ��ط دم ان��ب�����س��اط��ي اأع���ل���ى، وي��ت��ل��ق��ني عالجا 
لرتفاع الكولي�سرتول يف الدم مقارنة بالن�ساء الأخريات 

الالئي مت تقييمهن.
 231 اأ�سيبت  عاما،   32 متو�سطها  متابعة  مدى  وعلى 
امراأة ب�سكتة دماغية. وبعد ح�ساب تطور عوامل اخلطر 
تاريخ  وج��ود  اأن  ثبت  الوقت،  مب��رور  التقليدية  الوعائية 
بخطر  م�ستقل  ب�سكل  م��رت��ب��ط  الرت���ع���اج  م��ق��دم��ات  م��ن 
الإ���س��اب��ة ب�سكتة دماغية يف وق��ت لح��ق م��ن احل��ي��اة يبلغ 

�سعفا.  3.8
ي��زال هناك  ما  باأنه  الباحثني  اع��رتاف  الرغم من  وعلى 
ال��ك��ث��ر غ���ر م���ع���روف ع���ن ال��ع��الق��ة ب���ني ت�����س��م��م احلمل 
وال�سكتة الدماغية، اإل اأنهم ي�ستبهون يف اأن ت�سمم احلمل 
قد ي�سبب �سررا طويل الأمد اأكرث مما كان يعتقد �سابقا، 
ما يجعل املراأة اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سكتة الدماغية 

مع تقدم العمر.
والأ�ستاذ  الدرا�سة  موؤلفي  كبرة  تيلني،،  لورين  وتقول 
الن�ساء يف جامعة يوتا  واأمرا�ص  التوليد  امل�ساعد يف طب 
ينطوي  معقد  مر�ص  احلمل  "ت�سمم  ال�سحية:  للعلوم 
على اإ�سابة بطانة الأوعية الدموية. اعتدنا على العتقاد 
اأث��ن��اء احلمل، ثم ي�سفى بعد ذل��ك. لكن  ب��اأن ه��ذا يحدث 
ت�سمم احلمل قد يت�سبب يف تلف الأوعية الدموية ب�سكل 
من  العديد  لها  احلالية  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  دائم".وي�سار 
القيود، من بينها اأن ت�سمم احلمل مت الإب��الغ عنه ذاتيا. 
اإ�سابتهن  الن�ساء عن  ونتيجة لذلك، قد ل تك�سف بع�ص 

بهذه احلالة. ومل ت�سجل درا�سة فرامنغهام اأي�سا الن�ساء 
غر البي�ساوات، ما يجعل من ال�سعب تعميم هذه النتائج 
اأو الإثنية الأخ��رى. ومل تتوفر  العرقية  على املجموعات 

وهما  الغذائي،  والنظام  البدين  الن�ساط  حول  معلومات 
الدموية يف  الأوعية  يوؤثرا على �سحة  اأن  عامالن ميكن 

منت�سف العمر، وهو ما يتطلب املزيد من البحث.

ت�صمم احلمل قد يزيد من خطر اإ�صابة الن�صاء بال�صكتة الدماغية 
بال�شكتات  لالإ�شابة  عر�شة  اأكر  الرتعاج  مبقدمات  امل�شابات  احلوامل  اإن  درا�شة  قالت 
الدماغية بثالث مرات على الأقل يف وقت لحق من احلياة مقارنة بالن�شاء الالتي لي�ض 

لديهن تاريخ من هذه احلالة.
مبقدمات  امل�شابات  الن�شاء  مراقبة  ب�شرورة  العلماء  يو�شي  النتيجة،  هذه  على  وبناء 

الرتعاج يف ال�شنوات التي تلي حدوثها.
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املال والأعمال

مليار درهم �صيولة جديدة  46.4
 ا�صتقطبتها الودائع الأجل 3 اأ�صهر خالل اأبريل

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقطبت الودائع ملدة ثالثة اأ�سهر �سيولة ا�ستثمارية جديدة بقيمة 46.4 
 11.2% ن�سبته  بنمو   2021 العام  من  ابريل  �سهر  خالل  دره��م  مليار 
مقارنة مع �سهر مار�ص من العام ذاته وذلك وفقا لالإح�سائيات ال�سادرة 

عن م�سرف المارات املركزي.
وتعد هذه الزيادة يف هذا النوع من الودائع الأعلى التي ت�سجل يف غ�سون 
���س��ه��ر واح����د ف��ق��ط م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، مم���ا ي��ع��ك�����ص الق���ب���ال ال��ك��ب��ر من 
امل�ستثمرين على ال�ستثمار فيها خا�سة بعد ت�ساوي ن�سبة الفائدة عليها مع 

نظرتها �سواء ملدة 6 اأ�سهر اأو عام واحد.
اجمايل  ارت��ف��ع  فقد  ا�سهر   3 مل��دة  ال��ودائ��ع  الكبر على  الق��ب��ال  ويف ظ��ل 
ر�سيدها الرتاكمي لدى اجلهاز امل�سريف يف دولة المارات اىل 459 مليار 
درهم يف نهاية �سهر ابريل 2021 مقارنة مع نحو 412.6 مليار درهم 

يف مار�ص من العام ذاته.
وكان القبال الأكرب تركز يف وقت �سابق على الودائع لأجل من 6 اىل عام 
لكن تقل�ص الهام�ص مع الجل ملدة 3 ا�سهر منح الأف�سلية لالأخرة التي 
باتت حمط تركيز امل�ستثمرين يف الودائع البنكية. ي�سار اىل اأن الودائع ملدة 
ثالثة اأ�سهر �سكلت نحو %58 من اإجمايل ر�سيد الودائع ملختلف الآجال 
ابريل من  �سهر  نهاية  دره��م يف  791.5 مليار  اىل  والتي و�سلت قيمتها 

العام اجلاري وذلك بح�سب اإح�سائيات امل�سرف املركزي.

بنك اأبوظبي االأول يعقد اتفاقية مع موؤ�ص�صة حممد
 بن را�صد لالإ�صكان لتوفري التمويل ال�صكني للمواطنني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب 
بن  حممد  موؤ�س�سة  مع  اتفاقية  يعقد  ال��ع��امل،  يف  املالية  املوؤ�س�سات  واآم��ن 
را�سد لالإ�سكان لتوفر خيارات متويل مرنة للمواطنني الذين يتطلعون 

اإىل اقتناء وحدات �سكنية منا�سبة لعائالتهم. 
املوؤ�س�سة  مبادرات  اأح��د  “اليمُ�سر”،  برنامج  اإط��ار  يف  التفاقية  هذه  وتاأتي 
الرامية اإىل توفر اأف�سل خيارات التمويل للمواطنني عرب عقد ال�سراكات 
ال��ب��ن��وك. ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة، �سيقدم ق�سم اخلدمات  اأب���رز  ال��ب��ّن��اءة م��ع 
امل�سرفية الإ�سالمية يف بنك اأبوظبي الأول متوياًل ت�سل قيمته اإىل 750 
األف درهم  باأرباح مدفوعة من قبل موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان، مع 
اإمكانية ال�سداد خالل 25 عاماً. بالإ�سافة اإىل ذلك، �سي�ستفيد املواطنون 
بناء منزل  اأو  ب�سراء  تناف�سية يف حال رغبتهم  باأ�سعار  التمويل  من حلول 
م��ن قبل  امل��ح��دد  املبلغ  م��ن  اأع��ل��ى  العقار  اأو  الأر����ص  كانت قيمة  اإذا  خا�ص 

موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان. 
ومت توقيع التفاقية من قبل فهد ال�ساعر، رئي�ص ق�سم اخلدمات امل�سرفية 
الأول؛  اأبوظبي  بنك  للمواطنني يف  الإ�سكان  وبرنامج قرو�ص  الإ�سالمية 
بن  حم��م��د  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��رق��ا���ص،  ع��ب��داهلل  ���س��ام��ي  و���س��ع��ادة 
رئي�ص  املزروعي،  فتون  قالت  ال�سراكة،  على هذه  وتعليقاً  لالإ�سكان.  را�سد 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة بالإنابة  يف 
بنك اأبوظبي الأول: “ي�سرنا اأن نقدم ملواطني الدولة خيارات متويلية اأكرث 
تنوعاً لقتناء املنازل العائلية املن�سجمة مع متطلباتهم. فاحلياة الأ�سرية 
باأن  ثقة  على  ونحن  الإم��ارات��ي��ة،  الجتماعية  الثقافة  يف  جوهري  عن�سر 
املواطنني  دعم  نحو  املتوا�سلة  جلهودنا  قوياً  راف��داً  �ستكون  ال�سراكة  هذه 
للح�سول على منزل الأحالم«.    واأ�سافت: “ي�سعدنا التعاون مع موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لالإ�سكان، ونتطلع قدماً اإىل توطيد اأوا�سر هذه العالقة 
لتقدمي  وذل���ك  احلكومية،  الهيئات  خمتلف  م��ع  مماثلة  ���س��راك��ات  وع��ق��د 
يف  لنا  وبالن�سبة  الدولة.  ملواطني  احل�سرية  واملزايا  العرو�ص  من  مزيداً 
بنك اأبوظبي الأول، فاإننا حري�سون دائماً على توفر حلول متويل مبتكرة 
احتياجات  تلبي  التي  واملنتجات  اخلدمات  من  العديد  جانب  اإىل  ومرنة، 

املواطنني على كافة امل�ستويات«.  
خطوة  لالإ�سكان  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  مع  املوقعة  التفاقية  ومتثل 
الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ال��ت��زام  م��ع  واأه��داف��ه��ا  تن�سجم يف م�سمونها  ج��دي��دة 
مب�ساعدة مواطني الدولة على اقتناء منازلهم اخلا�سة. ويعترب البنك من 

اأبرز الداعمني ملبادرات متويل الإ�سكان يف الدولة. 
التفاقية  بهذه  “نرحب  قرقا�ص:  عبداهلل  �سامي  �سعادة  قال  جانبه،  من 
التي من �ساأنها دعم توجهات احلكومة الر�سيدة يف حتقيق ا�ستقرار و�سعادة 
املواطنة  الأ�سرة  اأولت  التي  املوؤ�س�سة  توجهات  تدعم  اأنها  املواطنني؛ حيث 
اأن هذا  الهتمام الأك��رب ووف��رت لها كل مقومات الأم��ن والأم���ان. ونوؤكد 
التعاون �سي�سهم يف �سمان جودة اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة يف جمال 
الإ�سكان، ويف دعم ال�ستقرار ال�سكني للعائالت من املواطنني، ونثمن كذلك 
دور بنك اأبوظبي الأول الذي يقدم، مبوجب هذه التفاقية، حلوًل متويلية 

مبتكرة لتمويل امل�ساكن ولإ�سعاد املواطنني«.

اأ�صواق املال االإماراتية ترفع �صيولتها 
اإىل 3 مليارات درهم خالل جل�صتني

•• اأبوظبي-وام:

زادت اأ�سواق املال الإماراتية من وترة حت�سنها يف جل�سة منت�سف الأ�سبوع 
مما عزز من �سعود املوؤ�سرات العامة اىل م�ستويات متهد لتحقيق اخرتاقات 

جديدة خالل الأيام القادمة بح�سب ما تظهره معطيات التحليل الفني.
عن  �سدرتها  التي  الإيجابية  الخبار  بع�ص  مع  تفاعلت  الأ���س��واق  وكانت 
�سركات مدرجة ،الأمر الذي قفز باأ�سعار اأ�سهم هذه ال�سركات بقوة يف ختام 

التعامالت.
التداول  ال�سيولة اىل قاعات  ا�ستمرار تدفق  املتحققة مع  املكا�سب  وجاءت 
رف��ع من  ،م��ا  دره��م  1.68 مليار  املربمة اىل  ال�سفقات  بلغت قيمة  حيث 
م��ل��ي��ارات درهم.   3 ن��ح��و  ال�����س��ف��ق��ات خ���الل جل�ستني اىل  ق��ي��م��ة  اج��م��ايل 
العام  املوؤ�سر  ارتفع  فقد  العامة  املوؤ�سرات  حركة  م�ستوى  على  وتف�سيال 
ل�سوق دبي املايل بن�سبة %0.64 بالغا 2839 نقطة يف حني اقفل املوؤ�سر 
بزيادة  نقطة   6646 م�ستوى  عند  املالية  ل���الأوراق  ابوظبي  ل�سوق  العام 

ن�سبتها %0.34 مقارنة مع اليوم ال�سابق.

الإمارات باملرتبة الثانية عامليا يف جودة النقل اجلوي 

االإمارات �صمن قائمة الـ 20 الكبار عامليا يف 13 موؤ�صرا تناف�صيا خا�صا بقطاع 
•• اأبوظبي-وام:

بالتناف�سية  متخ�س�سة  دولية  مرجعيات  خم�ص  �سنفت 
الإمارات �سمن قائمة ال� 20 الكبار عامليا يف 13 موؤ�سرا 
خا�سا بقطاع النقل خالل العام 2020، مما يعزز من 
ر�سيد النجاحات التي حققتها الدولة يف القطاع خالل 
الفرتة  الإم�����ارات خ��الل  . وح��ر���س��ت  املا�سية  ال�����س��ن��وات 
وذلك  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  �سمان  على  املا�سية 

بالتزامن مع احلفاظ على البيئة يف الوقت ذاته .
“ مبادئ توؤكد على   2021 “روؤية الإم��ارات  وت�سمنت 
الدولة �سمن  بهدف جعل  وذل��ك  التحتية  البنى  اأهمية 
الأف�سل عاملياً يف قطاع النقل ويف مقدمتها جودة املطارات 
من  وغرها  للطرق  التحتية  والبنية  البحرية  واملوانئ 
املرافق الأخرى ذات العالقة بالقطاع . ويظهر الر�سد 
اأن  والإح�ساء  للتناف�سية  الحت��ادي  املركزي  نفذه  الذي 

قائمة  �سمن  الإم��ارات  �سنفت  التي  الدولية  املرجعيات 
القت�سادي  املنتدى  �سملت  العاملي  امل�ستوى  على  الكبار 
اإىل  بالإ�سافة  ليجامت  ومعهد  ال���دويل  والبنك  العاملي 
لتنمية  ال����دويل  وامل��ع��ه��د  �ستيفتنج  ب��رت��ل��م��ان  موؤ�س�سة 
الإداري�����ة. وك���ان لف��ت��ا للنظر يف اإجن����ازات الإم�����ارات يف 
قطاع النقل ح�سول الإم��ارات على املرتبة الثانية عامليا 
ال�سنوي  الكتاب  اجل��وي مبوجب  النقل  ج��ودة  موؤ�سر  يف 
الإدارية  للتنمية  ال��دويل  املعهد  عن  ال�سادر  للتناف�سية 
عن  ال�����س��ادر  اللوج�ستي  الأداء  تقرير  �سنفها  ح��ني  يف 
البنك الدويل باملرتبة الرابعة يف موؤ�سر توقيت ال�سحنة 
موؤ�سر  ويقي�ص  الدولية.  ال�سحنات  موؤ�سر  واخلام�سة يف 
جودة النقل اجلوي مرتبة الدول بهذا اخل�سو�ص ومدى 
توافقها مع املعاير الدولية وقد جنحت دولة الإمارات 
ت�سريعية مميزة  بيئة  املا�سية يف توفر  ال�سنوات  خالل 
الأ�سخم يف  تعد  بنية حتتية  و  عام  ب�سكل  النقل  لقطاع 

ب�سكل  اجل���وي  النقل  خل��دم��ة  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
من  كبرا  واأ�سطول  امل��ط��ارات  اأك��رب  يوجد  حيث  خا�ص 
اللوج�ستية  اخل���دم���ات  ع���ن  ف�����س��ال  وذل����ك  ال���ط���ائ���رات 
ال���الزم���ة ل��ل��ق��ط��اع . وب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر م��وؤ���س��ر الزده����ار 
ال�����س��ادر ع��ن م��ع��ه��د ل��ي��ج��امت وت��ق��ري��ر اأه�����داف التنمية 
ال�ساد�سة  باملرتبة  الإم���ارات  ت�سنيف  مت  فقد  امل�ستدامة 
جاءت  ح��ني  يف  ال��ع��ام  النقل  ع��ن  الر�سا  موؤ�سر  يف  عامليا 
للنقل  التحتية  البنية  ج��ودة  مبوؤ�سر  ال�سابعة  باملرتبة 
اجلوي وفقا لتقرير التناف�سية ال�سياحة وال�سفر ال�سادر 

عن املنتدى القت�سادي العاملي .
حازت  فقد  البحرية  امل��وان��ئ  خ��دم��ات  ك��ف��اءة  موؤ�سر  ويف 
امل���رت���ب���ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��رة وف���ق���ا لتقرير  ال����دول����ة ع��ل��ى 
التناف�سية العاملية 4.0 وحلت يف املرتبة احلادية ع�سر يف 
املوؤ�سر نف�سه ح�سب تقرير موؤ�سر الزدهار .. كما جاءت 
الكتاب  بح�سب  اجل��وي  النقل  موؤ�سر  يف  ذاتها  املرتبة  يف 

التناف�سية  تقرير  و�سنف   . العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي 
يف  ع�سرة  الثالثة  باملرتبة  الإم���ارات  دول��ة  اأي�سا  العاملية 
فيما   .. املنتظمة  البحرية  املالحة  ربط خطوط  موؤ�سر 
ع�سرة  الرابعة  باملرتبة  الزده���ار  موؤ�سر  تقرير  �سنفها 
اللوج�ستي  الأداء  لتقرير  وفقا  ، وحلت  نف�سه  املوؤ�سر  يف 
ال�سادر عن البنك الدويل باملركز نف�سه يف موؤ�سر تعقب 

واقتفاء اأثر ال�سحنات.
الربي فقد جرى  النقل  اأما على م�ستوى موؤ�سر كفاءة 
ت�سنيف الإمارات باملرتبة اخلام�سة ع�سرة عامليا بح�سب 
املنتدى  عن  ال�سادر  وال�سفر  ال�سياحة  تناف�سية  تقرير 
الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي. ويف ظ��ل ا���س��ت��م��رار ال��ت��ط��ور الذي 
ارتقاء  امل��ت��وق��ع  فمن  الإم�����ارات  يف  النقل  ق��ط��اع  ي�سهده 
اأع��ل��ى خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة يف  ال��دول��ة اإىل م�ستويات 
وال�سادرة  بالقطاع  اخلا�سة  التناف�سية  موؤ�سرات  كافة 

عن جميع املوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة .

»رواد« تختتم الن�صخة الثامنة من برنامج  الدبلوم املهني يف تطوير املطاعم

 »بريل«  ت�صلط ال�صوء على اأهمية االإ�صراف املوؤ�ص�صي ل�صركات املنطقة خالل مرحلة ما بعد كوفيد-19 

•• ال�شارقة -وام: 

امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اختتمت 
التنمية  لدائرة  التابعة  ّواد”  “رمُ الريادية 
القت�سادية بال�سارقة الن�سخة الثامنة من 
املطاعم  تطوير  يف  املهني  الدبلوم  برنامج 
ورائدات  رواد  من  متدربني   10 مب�ساركة 
الريادية  امل�������س���اري���ع  اأ����س���ح���اب  الأع�����م�����ال 
ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع امل��ط��اع��م وال�����س��ي��اف��ة يف 
الذي  الربنامج  ت�سمن  و  ال�سارقة.  اإم��ارة 
املرئي  الت�����س��ال  تقنية  ع��رب  م��وؤخ��راً  عقد 
املحاور  اأ�سبوعني جمموعة من  على مدى 
وامل���و����س���وع���ات وال���ت���ي ت���وزع���ت ع��ل��ى اأي����ام 
ال��دب��ل��وم ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن املدربني 
املطاعم  واإدارة  تاأ�سي�ص  جم��ال  يف  اخل��رباء 
وعدد من اأ�سحاب امل�ساريع الناجحة يف هذا 
القطاع. و�سملت حماور الدبلوم مو�سوعات 
م�سروعات  يف  التميز  ب��ن��اء  ح��ول  خمتلفة 
الإدارة  وم���ع���اي���ر  ب����ال����دول����ة  ال�������س���ي���اف���ة 
النمو  وا�سرتاتيجية  للمطاعم  الناجحة 

التكلفة  اأ�س�ص  وبناء  ال�سوق  وحتليل  فيها 
والت�سعر وعرو�ص تطوير املبيعات وكيفية 
اإدارة حركة التدفق النقدي وال�سيولة فيها 
جمموعة  وا�ستعرا�ص  حتليل  اىل  ا�سافة 
الناجحة  والق�س�ص  امللهمة  التجارب  من 

يف اإدارة املطاعم وقيادة املناف�سة والتطوير 
فيها بالإ�سافة اإىل تطوير اأعمال ال�سيافة 
�سعادة حمد علي  ذك��ر  و  اإب��داع��ي��ة.  ب��اأف��ك��ار 
ّواد” ان املوؤ�س�سة  عبداهلل املحمود مدير “رمُ
ال��ت��وايل تنظم هذا  ول��ل��ع��ام اخل��ام�����ص على 

عام  م����رة  لأول  ان��ط��ل��ق  وال������ذي  ال���دب���ل���وم 
الراغبني  ال�سباب  2017 بهدف م�ساعدة 
قطاع  يف  نا�سئة  م�ساريع  وتاأ�سي�ص  ب��دء  يف 
املطاعم والقهوة وال�سيافة وحتفيزهم على 
ا�ستثمار هواياتهم و�سغفهم يف هذا الجتاه. 

واأ�سار اإىل اأن هذا القطاع يتميز باأنه حيوي 
ويواكب  ا�ستثنائية  ب�سورة  التطور  و�سريع 
التغر املت�سارع يف متطلبات العمالء ويلبي 
ت��ط��ور م��ه��ارات اجل��م��ه��ور وقدرتهم  اأي�����س��اً 
املتعلقة  املعلومات  جميع  اإىل  الو�سول  يف 
باملطاعم واإمكانية معرفة تقييم منتجاتها 
من  وبال�ستفادة  فيها  اخل��دم��ة  وم�ستوى 
والإلكرتونية  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��وا���س��ل  ق���ن���وات 

ال�سريعة و�سهلة ال�ستخدام.

•• ال�شارقة -وام:

موؤ�س�سة  وه��ي  برل”  “مبادرة  اأع��ل��ن��ت 
على  تعمل  ربحية  غ��ر  رائ���دة  م�ستقلة 
املوؤ�س�سية  وال�سفافية  امل�ساءلة  حت�سني 
اإ�سدار  ع��ن  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  يف 
تقريرها احل�سري عن الإ�سراف املوؤ�س�سي 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
عن  “تقرير  ع���ن���وان  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ح��م��ل 
الإ�سراف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني:  ال���روؤ����س���اء  اآراء 
ويت�سمن  الأزمات”  اأوق��ات  يف  املوؤ�س�سي 
اأف��ك��ار وت�����س��ورات 35 م��ن ق��ادة الأعمال 
قطاعاً   14 يف  ال��ري��ادي��ة  وال�سخ�سيات 
منا�سب  ي�سغلن  ���س��ي��دات   8 بينهم  م��ن 

ليا. تنفيذية عمُ
وي���ن���اق�������ص ال���ت���ق���ري���ر ت����اأث����ر الإ�����س����راف 
كوفيد-19  جائحة  وتداعيات  املوؤ�س�سي 
�ستقبلها  واأثرها على الإدارة املوؤ�س�سية وممُ
تّعرف  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  يف 
باأنه  املوؤ�س�سي  الإ�سراف  “مبادرة برل” 
ق��ي��م م�سرتكة  ع��ل��ى حتقيق  ي��ق��وم  م��ب��داأ 
مبا  امل�����س��ت��وي��ات،  جميع  على  ال�سركة  يف 
الأف��راد والبيئة وتعزيز  ي�سب يف خدمة 
لقاء  خ��الل  التقرير  واأمُ���س��در  الربحية. 

قد افرتا�سياً واأدارته  طاولة م�ستديرة عمُ
ران���ي���ا ����س���ع���داوي، امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل� 
“مبادرة برل” مب�ساركة جمموعة من 

ال�سخ�سيات البارزة يف قطاع الأعمال.
من  ب��امل��ائ��ة   62 اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����س����ح 
جمل�ص  دول  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����س���اء 
الإ�سراف  ي��ع��ت��ربون  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
املوؤ�س�سي من مكونات مبادرات امل�سوؤولية 
الجتماعية املوؤ�س�سية واحلوكمة البيئية 

والجتماعية واملوؤ�س�سية.
“مبادرة  م���وؤ����ّس�������ص  ج��ع��ف��ر،  ب����در  وق�����ال 
“�سركة  ل���  التنفيذي  والرئي�ص  برل” 

نتعامل  األ  “علينا  للم�ساريع”:  الهالل 
مع معاير البيئة وال�ستدامة واحلوكمة 
ف��ه��ي يف احلقيقة  ك���ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى ح����دة 
م��ك��ون��ات م��رتاب��ط��ة وم��ت��داخ��ل��ة ك��م��ا اأن 
وجهان  والجتماعية  البيئية  الأه���داف 
ل��ع��م��ل��ة واح�����دة واحل��وك��م��ة ه���ي الرابط 
اإىل  التقرير  واأ�سار  بينها«.  فيما  الوثيق 
امل�ساركة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  معظم  اأن 
على  املوؤ�س�سي  الإ���س��راف  تطبيق  تعترب 
التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  م�����س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 
ليا  العمُ الإدارة  م��ن  ب���دءاً  لحة  ممُ ���س��رورٌة 
اىل  ..لفتا  املوظفني  جميع  اإىل  و�سوًل 

تقت�سر  ل  املوؤ�س�سي  الإ���س��راف  مهمة  اأن 
على امل�سوؤولني التنفيذيني واإدارة املوارد 
الب�سرية يف ال�سركة بل واأ�سبح لأ�سحاب 
امل�سلحة من موظفني وم�ستثمرين دور 
موؤثر يف حتقيقها ويف حتديد اللتزامات 
والواجبات الجتماعية لل�سركة. واأو�سح 
التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  باملائة   76 ان 
اعتماد  يعتربون  التقرير  يف  امل�سمولني 
رفع  عملية  يف  املعاير  لأعلى  املوؤ�س�سات 
العمليات  لتعزيز  �سرورياً  اأمراً  التقارير 
املعاير  هذه  بني  املواءمة  واأن  املوؤ�س�سية 
واملبادرة العاملية للتقارير GRI �ستزيد 

التقرير  وبنّي  املوؤ�س�سي.  الإ�سراف  كفاءة 
ال�سركات  دف���ع���ت  اجل���ائ���ح���ة  اأن  ك���ذل���ك 
جمال  يف  ا�ستثماراتها  تركيز  اإع���ادة  اإىل 
جمالت  ل��دع��م  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ا�ستجابة  الأك��رث  الن�ساطات  اأخ��رى، مثل 
واملجتمع  امل�سلحة  اأ�سحاب  لحتياجات 
الذين  الأم��ام��ي��ة  باخلطوط  والعاملني 
..مو�سحا  الأ�سا�سية  اخلدمات  يقدمون 
وت��ع��زي��ز �سحة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  اأن 
بهم  والح��ت��ف��اظ  و�سالمتهم  امل��وظ��ف��ني 
�ستكون من اأهم اللتزامات ذات الأولوية 

بعد اجلائحة.

•• دبي-الفجر: 

دبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
“اإيباي”  تفاهم مع موقع  مذكرة 
الإلكرتونية،  بالتجارة  املتخ�س�ص 
م�ساعدة  هدفها  خ��ط��وة  يف  وذل���ك 
الغرفة  يف  الأع�������س���اء  ال�������س���رك���ات 
وال�سركات العاملة يف الدولة، على 
موقع  على  مبيعاتها  حجم  زي���ادة 

.»”eBay.com
“اإيباي  ب����رن����ام����ج  خ������الل  وم������ن 
�ستح�سل  الإمارات”،  ل��الأع��م��ال- 
ال��دول��ة من  يف  العاملة  ال�����س��رك��ات 
اأع�����س��اء غ��رف��ة دب���ي ع��ل��ى تدريب 
ع���م���ل���ي ي�������س���م���ل جم����م����وع����ة من  
امل�سممة  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���������دورات 

خ�سي�ساً حول كيفية اإن�ساء متجر رقمي جديد، والتو�سع 
بالإ�سافة للح�سول  يف متجر قائم على  موقع “اإيباي”، 
على خدمات دعم متخ�س�سة من قبل فريق ي�سم خرباء 
وخمت�سني من “اإيباي«.   كما �سيتمكن امل�ساركون اأي�ساً 
من الو�سول اإىل اأدوات وحلول ت�ساعدهم على التوا�سل 
ن�سط  م�ستخدم  مليون   185 م��ن  اأك��رث  اإىل  وال��و���س��ول 

الأ�سواق  يف  “اإيباي”  موقع  على 
ال��ع��امل��ي��ة، وال���س��ت��ف��ادة اأي�����س��اً من 
املوقع  ع���ل���ى  م��ت��خ�����س�����س��ة  ب����واب����ة 
رقمية  وخ���������ربات  دع�����م�����اً  ت����ق����دم 
يف  ل��ل�����س��رك��ات  خ�سي�ساً  م�سممة 
دولة الإم��ارات الراغبة يف التو�سع 
على  انت�سارها  وت��ع��زي��ز  باأعمالها 
امل�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي ل��ل��و���س��ول من 
�سوقاً   190 اإىل  “اإيباي”  خ��الل 
حول العامل، منها اأ�سواق الوليات 
واآ�سيا  واوروب���ا  الأمريكية  املتحدة 

وغرها.  
التي  الإ�سافية  امل��زاي��ا  ت�سمل  كما 
�سيح�سل عليها الأع�ساء ال�ستفادة 
�سخ�سية  ت��دري��ب��ي��ة  ب���رام���ج  م���ن 
والإدراج  “اإيباي”  يقدمها خرباء 
املجاين لل�سركات، وا�ست�سارات متخ�س�سة  يقدمها خرباء 
“اإيباي” حول تاأ�سي�ص تواجد رقمي وتطويره على متجر 
“اإيباي”. و�سي�ستفيد اأع�ساء ال�سبكة الإلكرتونية العاملية 
املوثوقة اخلا�سة بغرفة دبي، والتي ت�سم جمموعة من 
ال�سركات ومزودي اخلدمات املحلية والإقليمية والعاملية 
املوثوقة، على جمموعة من املزايا احل�سرية والإ�سافية 

من “اإيباي«.
اأي�ساً  التفاهم  م��ذك��رة  تن�ص  كما 
بالتعاون  ال���ط���رف���ني  ق���ي���ام  ع��ل��ى 
الأن�سطة  م��ن  جمموعة  لتنظيم 
والفعاليات وور�ص العمل امل�سرتكة 
واملخ�س�سة لتعزيز وعي ال�سركات 
مبزايا البيع عرب موقع “اإيباي”، 
وك���ي���ف���ي���ة ت���اأ����س���ي�������ص م���ت���ج���ر من 

خالله.
اإدارة  الها�سمي، مدير  واأكد ح�سن 
العالقات الدولية يف غرفة جتارة 
و���س��ن��اع��ة دب����ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة هذه 
ت��ط��وراً مهماً  ال��ت��ي تعد  ال�����س��راك��ة 
ال�سركات  م�����س��اع��دة  يف  ���س��ي�����س��ه��م 
ح�سورها  تعزيز  على  الإم��ارات��ي��ة 
العاملي  نطاقها  وتو�سيع  الرقمي، 

وال���س��ت��ف��ادة م��ن ف��ر���ص الأع���م���ال اجل��دي��دة النا�سئة يف 
الأ�سواق العاملية التي ت�سهد طلباً متزايداً من امل�ستهلكني. 
مع  جهودنا  توحيد  قائاًل:”ي�سعدنا  الها�سمي  واأ���س��اف 
اأن تقدم  اإيباي، والتي ميكن  رائ��دة مبجالها مثل  �سركة 
فوائد بعيدة املدى  ت�ساعد ال�سركات الإماراتية يف زيادة 
يف  طموحاتها  وحتقيق  الإن��رتن��ت،  عرب  مبيعاتها  حجم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الطران  ���س��رك��ات  اأح���دث  اأبوظبي”،  اإي���ر  “ويز  اأع��ل��ن��ت 
اإ�سافة  املتحدة، عن  العربية  الإم��ارات  الوطنية يف دولة 
جم��م��وع��ة ج���دي���دة م���ن ال��وج��ه��ات وامل��خ�����س�����س��ة ملو�سم 
اجلزر  اأجمل  من  جمموعة  ت�سم  والتي  ال�سيف،  ف�سل 
جزر  فيها  مب��ا  لل�سياح  ا�ستقطاباً  واأك���رثه���ا  ال��ي��ون��ان��ي��ة 

ميكونو�ص ورود�ص وكريت.
هذه  اإىل  رحالتها  ت�سير  اأبوظبي”  اإي��ر  “ويز  و�ستبداأ 
مبعدل  ميكونو�ص  اإىل  يوليو   7 م��ن  اع��ت��ب��اراً  الوجهات 
رود�ص  وجزيرة  والأرب��ع��اء  الأح��د  اأي��ام  اأ�سبوعياً  رحلتني 
اع��ت��ب��اراً م��ن 9 ي��ول��ي��و مب��ع��دل رح��ل��ت��ن��ي اأ���س��ب��وع��ي��اً اأيام 
12 يوليو  الثنني واجلمعة وجزيرة كريت اعتباراً من 

وتبداأ  واجلمعة.  الثنني  اأي��ام  اأ�سبوعياً  رحلتني  مبعدل 
اإم��ارات��ي*، وتتوفر على  179 درهم  التذاكر من  اأ�سعار 
املوقع الإلكرتوين wizzair.com، وتطبيق الهاتف 

املتحرك اخلا�ص بال�سركة.
وتوفر الوجهات اليونانية اجلديدة جمموعة ا�ستثنائية 
من التجارب للم�سافرين مبا يف ذلك �سواطئها الرملية 
البي�ساء واملعزولة ومياهها ال�سافية النقية، اإىل جانب 
حيث  لكت�سافها،  القدمية  والكنوز  التاريخية  امل��واق��ع 
ياأتي هذا الإع��الن بعد اعتماد ممر �سفر اآمن بني دولة 
الإم��ارات واليونان للم�سافرين احلا�سلني على جرعتي 
التي  الوجهات  عدد  ولي�سل  كورونا،  فرو�ص  �سد  لقاح 
 29 جم��م��وع��ه  م���ا  اإىل  اأبوظبي”  اإي����ر  “ويز  ت��وف��ره��ا 

وجهة.

كما  الإل��ك��رتون��ي��ة.  التجارة  جم��ال 
تكمل هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية، 
لدعم  امل�ستمرة  دب��ي  غ��رف��ة  ج��ه��ود 
الرقمي يف دبي من  منو القت�ساد 
وال�سركات  الأع�ساء  تزويد  خ��الل 
ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة ع��ل��ى وجه 
الو�سول  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  اخل�����س��و���ص، 
التي  واملزايا  والأدوات  املعرفة  اإىل 
اأعمالهم  وتنمية  ازده��اره��م  تدعم 

خارج احلدود.«
املدير  كريتوف،  اإيليا  قال  وب��دوره 
يف  النا�سئة  العاملية  لالأ�سواق  العام 
بالتعاون  ف��خ��ورون  نحن  اإيباي:” 
وتدعم  متثل  التي  دب��ي  غرفة  م��ع 
جم���ت���م���ع الأع������م������ال وال�������س���رك���ات 
ال�������س���غ���رة وامل���ت���و����س���ط���ة يف دب����ي، 
دخل  م�سادر  اإي��ج��اد  على  الإم���ارات  يف  البائعني  مل�ساعدة 
الأوقات  هذه  خالل  اأعمالهم  ا�ستمرارية  ودع��م  جديدة، 
بلغ  �سهدنا خالل فرتة كوفيد-19 من��واً  وقد  ال�سعبة. 
ال��ب��ائ��ع��ني اجل���دد م��ن الإم������ارات الذين  %28 يف ع���دد 
الإم���ارات  م��ن  التاجر  يبيع  حيث  “اإيباي”،  ل���  ان�سموا 

�سلعة واحدة كل 90  ثانية على من�سة “اإيباي«.«

ت�شمل تدريبًا متخ�ش�شًا وحلوًل مبتكرة تعزز التواجد الرقمي لل�شركات العاملة بالإمارة

�صراكة بني غرفة دبي وموقع »اإيباي« لتمكني ال�صركات االإماراتية من حت�صني وزيادة مبيعاتها االإلكرتونية

»ويز اإير اأبوظبي« تعلن عن وجهات جديدة لها خالل مو�صم ال�صيف
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املال والأعمال
ا�شتعر�ض احلوافز اجلديدة جلذب ال�شتثمارات وا�شتقطاب املواهب بدولة الإمارات

وزير االقت�صاد ي�صارك يف »منتدى �صان بطر�صربغ االقت�صادي« 
ويبحث تعزيـز ال�صراكة اال�صــرتاتيجية االإماراتيـة الرو�صية

ابن طوق: عالقات الإمارات ورو�شيا �شهدت قفزات مهمة انعك�شت على منو التجارة وتدفق ال�شتثمارات وال�شياحة والتبادل العلمي
•• اأبوظبي-وام:

املري  ط��وق  بن  عبداهلل  معايل  �سارك 
الرابعة  ال������دورة  يف  الق��ت�����س��اد  وزي����ر 
بطر�سربغ  ���س��ان  مل��ن��ت��دى  وال��ع�����س��ري��ن 
���ق���د يف  الق���ت�������س���ادي ال�����دويل ال�����ذي عمُ
مدينة �سان بطر�سربغ الرو�سية خالل 
اجلاري،  يونيو   5 اإىل   2 م��ن  ال��ف��رتة 
فالدمير  الرو�سي  الرئي�ص  وافتتحه 
جل�سة  يف  معاليه  �سارك  حيث  بوتني، 
التحولت  ح����ول  ل��ل��م��ن��ت��دى  رئ��ي�����س��ي��ة 
واأثرها يف  الأعمال  اجلديدة يف مناذج 
ما  مرحلة  يف  القت�سادي  النمو  دع��م 

بعد “ كوفيد - 19 ».
وت�����س��م��ن��ت زي��������ارة م���ع���ال���ي���ه ل����ق����اءات 
وزراء  مع  املنتدى  هام�ص  على  ثنائية 
الوفود  وم���ن  ال��رو���س��ي��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
بحث  خاللها  مت  املنتدى  يف  امل�ساركة 
العالقات  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ع���اون  ف���ر����ص 
الق���ت�������س���ادي���ة ل���ل���دول���ة م����ع الحت�����اد 
ال���رو����س���ي وال��������دول امل�������س���ارك���ة خالل 
املرحلة املقبلة.. كما �سارك يف املنتدى 
اأي�ساً معايل رمي  الإم����ارات  دول��ة  م��ن 
دولة  وزي����رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  ب��ن��ت 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل امل��دي��ر العام 

ملكتب اإك�سبو 2020 دبي.
واأك����د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق املري 
يف  الرو�سية  الإماراتية  الروابط  عمق 
خمتلف املجالت، ول �سيما يف اجلوانب 
وال�ستثمارية،  والتجارية  القت�سادية 
ا�سرتاتيجي  �سريك  رو�سيا  اأن  واأو�سح 
اليوم  وت��رب��ط��ه��م��ا  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
امللفات  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��ي��ن��ة  ع���الق���ات 
والق�سايا الإقليمية والدولية، وهناك 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ني  م�سرتكة  اإرادة 
لتنمية ال�سراكة اإىل م�ستويات جديدة. 
اأن التعاون القت�سادي بني  واأ�سار اإىل 
القليلة  ال�سنوات  �سهد خالل  البلدين 
حجمه  يف  ك���ب���رة  ق����ف����زات  امل���ا����س���ي���ة 
الذي  الأم���ر  اأن�سطته،  وزخ��م  وتنوعه 
اإيجاباً على التجارة اخلارجية  انعك�ص 
ال�ستثمارات  وت��دف��ق  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ��ر 
والعلمي  الثقايف  والتبادل  وال�سياحة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وزي����ادة 
ال�������س���راك���ات ب���ني جم��ت��م��ع��ي الأع���م���ال 

الإماراتي والرو�سي.
ال�سركاء  اأه������م  اأح������د  رو����س���ي���ا  وت���ع���د 
ال��ت��ج��اري��ني ل��دول��ة الإم������ارات، وبلغت 
قيمة التجارة اخلارجية غر النفطية 
ب���ني دول�����ة الإم��������ارات ورو����س���ي���ا خالل 
دولر،  مليار   2.6 نحو   2020 ع��ام 
ويف امل��ق��اب��ل ف����اإن دول����ة الإم������ارات هي 
لرو�سيا،  �سريك جت��اري خليجي  اأك��رب 
اإجمايل  م��ن   55% بن�سبة  وت�ستاأثر 
كما  اخلليجية،   - ال��رو���س��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الثانية  املرتبة  الإم��ارات يف  تاأتي دولة 
ب���ني ���س��رك��اء رو���س��ي��ا ال��ت��ج��اري��ني من 
الدول العربية، وت�ستحوذ على 20% 
العربية  ال���دول  م��ن جت��ارة رو�سيا م��ع 
جم��ت��م��ع��ة. ك��م��ا ت��ع��د دول�����ة الإم������ارات 
لال�ستثمارات  عربياً  الأوىل  الوجهة 
تتجاوز  م�ساهمة  وبن�سبة  ال��رو���س��ي��ة 

ا�ستثماراتها  اإج����م����ايل  م����ن   90%
ر�سيد  وو����س���ل  ال���ع���رب���ي���ة،  ال������دول  يف 
ال����س���ت���ث���م���ار الأج���ن���ب���ي امل���ب���ا����س���ر بني 
مليار   1.5 م���ن  اأك����رث  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 
دولر، %75 منها ا�ستثمارات رو�سية 
قطاعات  يف  وخ���ا����س���ة  الإم����������ارات،  يف 
والتجزئة  اجلملة  وجت���ارة  ال��ع��ق��ارات 
الت�سالت  وقطاع  ال�سناعي  والقطاع 

وتكنولوجيا املعلومات.
اأك����رب  ه����ي  الإم������������ارات  امل����ق����اب����ل،  ويف 
الرو�سي،  الحت��اد  م�ستثمر خليجي يف 
وت���رك���ز ال���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة يف 
التحتية  البنية  قطاعات  على  رو�سيا 
والطران  واملوانئ  والبرتوكيميائيات 
وتكنولوجيا  والت�����س��الت  وال��ع��ق��ارات 
امل��ع��ل��وم��ات وال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة، اإىل 

جانب الطاقة النفط والغاز.
اأحد  رو�سيا  تعد  ال�سياحة،  جانب  ويف 
اأكرب الأ�سواق ال�سياحية للدولة، حيث 
الزائرين  ال���رو����ص  ال�����س��ي��اح  ع���دد  ب��ل��غ 
اأك����رث   2019 ع�����ام  خ�����الل  ل���ل���دول���ة 
فيما  ����س���ائ���ح،  م���ل���ي���ون   1.150 م����ن 
ال��ع��ام اجلاري  م��ن  الأول  ال��رب��ع  �سجل 
/2021/ اأكرث من 350 األف �سائح، 
يف م��وؤ���س��ر م��ب��دئ��ي ع��ل��ى من��و احلركة 
ال�سياحية بني البلدين اإىل اأف�سل من 

معدلتها ال�سابقة ما قبل اجلائحة.
وخ�����الل م�����س��ارك��ة م���ع���ايل اب����ن طوق 
للمنتدى  رئي�سية  ح��واري��ة  جل�سة  يف 
ل��دف��ع عجلة  اجل��ه��ود  “ح�سد  ب��ع��ن��وان 
الأعمال  من��اذج  يف  التحول  التنمية.. 
القت�سادي”،  ال����ن����م����و  ل���ت���ح���ف���ي���ز 
التحولت  اأب�����رز  م��ع��ال��ي��ه  ا���س��ت��ع��ر���ص 
العاملية على  اجل��ائ��ح��ة  اأف��رزت��ه��ا  ال��ت��ي 
النماذج القت�سادية واأ�ساليب ممار�سة 
تلك  ملواكبة  ال�سبل  واأف�سل  الأع��م��ال، 
الفر�ص  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال��ت��ح��ولت 

اتخاذ  اأهمية  مو�سحاً  اأف��رزت��ه��ا،  التي 
عملية  اإج����������راءات  ال�������دول  ح���ك���وم���ات 
���س��ي��ا���س��ات ج����دي����دة تخدم  ل�����س��ي��اغ��ة 
�سلط  كما  املقبلة،  امل��رح��ل��ة  متطلبات 
ال�سوء على اأبرز اجلهود التي اتخذتها 
دول����ة الإم������ارات يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع هذه 
ال��ت��ح��ولت، واحل��واف��ز اجل��دي��دة التي 
يف  واملواهب  ال�ستثمار  جلذب  وفرتها 

مرحلة ما بعد “كوفيد-19«.
اأزم����ة  “�سرعت  ط����وق:  اب����ن  واأو�����س����ح 
حت����ول  يف  كوفيد-19  ج����ائ����ح����ة 
وال�سركات  العاملية  الكربى  ال�سركات 
الرقمنة  ن��ح��و  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رة 
ملرحلة  يوؤ�س�ص  مما  الإنتاجية،  وزي��ادة 
�سيا�سات  ظ���ل  يف  ال��ن��م��و  م���ن  ج���دي���دة 
الأزمات  لإدارة  وفعالة  مرنة  حكومية 
وحتفيز النتعا�ص والنمو القت�سادي. 
وح����ك����وم����ات ال��������دول م����دع����وة ال���ي���وم 
مناذج  نحو  ال�سركات  حت��ول  لتحفيز 
التقنيات  وت���ب���ن���ي  اجل����دي����دة  ال���ع���م���ل 
ال�سيا�سات  اإيجاد  خ��الل  من  احلديثة 
للرقمنة  ال��داع��م��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
احلوافز  وت���ق���دمي  امل����ه����ارات  وت��ن��م��ي��ة 
كما  التوجه،  ه��ذا  ت�ساعد  التي  املالية 
حزم  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  جميعاً  علينا  اأن 
�سختها  ال���ت���ي  الق���ت�������س���ادي  ال���دع���م 
احل���ك���وم���ات ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ج��ائ��ح��ة مت 
ا�ستثمارها يف الأماكن ال�سحيحة ومبا 
املدى  على  وامل��رون��ة  الإنتاجية  يدعم 

الطويل«.
واأك�����د م��ع��ال��ي��ه اأن م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د “ 
مالمح  ذات  ���س��ت��ك��ون   “ كوفيد-19 
را�سمي  داع���ي���اً  خم��ت��ل��ف��ة،  اق��ت�����س��ادي��ة 
جهودهم  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ال�������س���ي���ا����س���ات 
يف  املهارات  وتطوير  املواهب  لت�سجيع 
القطاعات اجلديدة وتعزيز املرونة يف 
التعليم  التحول يف  العمل ودع��م  �سوق 

اجل���دي���دة، م�سدداً  الأمن����اط  ل��ي��واك��ب 
ال�سغرة  امل�������س���اري���ع  ت��ب��ًن��ي  اأن  ع��ل��ى 
اجلديدة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وامل��ت��و���س��ط��ة 
والب���ت���ك���ار وال�����ري�����ادة وال���ت���ف���اع���ل مع 
التحول  من  ي�سرع  الكربى  ال�سركات 
لفتاً  ل��الأع��م��ال،  متقدمة  من��اذج  نحو 
قوية  اأط��ر  لإيجاد  التعاون  اأهمية  اإىل 
باعتبارها  امل��ع��ل��وم��ات  اأم����ن  ل�����س��م��ان 
اجلديد،  الق��ت�����س��اد  حم���رك���ات  اأح�����د 
املرتبطة  ال��ق�����س��اي��ا  م��ع��اجل��ة  وك��ذل��ك 
ومنع  ال��ف��ردي��ة  البيانات  بخ�سو�سية 

�سوء ا�ستخدامها جتارياً«.
كما اأكد اأهمية التنبه اإىل اأن اجلائحة 
واملقو�سة  احل��م��ائ��ي��ة  ال��ن��زع��ة  ع����ززت 
لدى  وال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  يف  للعوملة 
والق��ت�����س��ادات، مو�سحاً  ال��دول  بع�ص 
ت�سمح  األ  احل���ك���وم���ات  ع��ل��ى  “ اأن����ه   :
ب���ت���ف���اق���م ه������ذه ال���ن���زع���ة لأ�����س����راره����ا 
العاملي،  والنمو  البالغة على القت�ساد 
معاً  نعمل  اأن  علينا  العك�ص،  على  ب��ل 
التجارية  ع��الق��ات��ن��ا  ���س��ب��ك��ة  ل��ت��و���س��ي��ع 
اأ�سواق  اأك���رب ع��ل��ى  ب�����س��ورة  والن��ف��ت��اح 
العامل ل�سمان تنمية التجارة وتو�سيع 
الب�سائع  ح��رك��ة  وت�����س��ه��ي��ل  م���وارده���ا 
وال�����س��ل��ع وت���ع���زي���ز ���س��ال���س��ل الإم������داد 
العاملية وتطوير اخلدمات اللوج�ستية 
حتفيز  ع��ن  ف�ساًل  للتجارة،  الداعمة 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  التدفقات 
التنمية  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  ال�������دول  ب����ني 

القت�سادية والجتماعية«.
اجلهود  اأب�������رز  م��ع��ال��ي��ه  وا����س���ت���ع���ر����ص 
بدعم  الإم�����ارات،  دول���ة  اتخذتها  ال��ت��ي 
للتعامل  الر�سيدة،  وتوجيهات قيادتها 
القت�ساد  يف  ال����ت����ح����ولت  ه�����ذه  م����ع 
وقطاعات الأعمال، و�سمان ال�ستفادة 
حت�سني  على  وانعكا�سها  فر�سها  م��ن 
جودة حياة املجتمع والأفراد، وتطوير 

وم�ستدام،  م����رن  اق���ت�������س���ادي  من�����وذج 
ال�ستباقية  ال�سيا�سات  “ اأن  مو�سحاً: 
دولة  حكومة  اعتمدتها  ال��ت��ي  وامل��رن��ة 
الوطني  القت�ساد  ح�سنت  الإم����ارات 
كوفيد-19  جائحة  اأزم��ة  مواجهة  يف 
وحتاكي التحولت امل�ستقبلية يف مناذج 
الرقمنة  ال���دول���ة  وجت��رب��ة  الأع���م���ال، 
احلكومة  ب���ني  وال�������س���راك���ة  وامل����رون����ة 
وال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص ت�����س��ك��ل من���وذًج���ا 
اإىل اقت�ساد ما بعد كوفيد- لالنتقال 

وف���رت  ال����دول����ة  اأن  م�����س��ي��ف��اً   ،”19
جلذب  اجلديدة  احلوافز  من  العديد 
املواهب  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال����س���ت���ث���م���ارات 
وتطوير  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  وت��ع��زي��ز 
القدرات التكنولوجية وت�سريع التحول 

لنماذج القت�ساد اجلديد.
احلوافز  اأه�����م  م���ن  اأن   “  : واأو�����س����ح 
اجلديدة يف هذا ال�سدد حترير التملك 
 100% بن�سبة  لل�سركات  الأج��ن��ب��ي 
ال���ق���ط���اع���ات والأن�������س���ط���ة  يف م���ع���ظ���م 
ي�ستثنى  ال�����دول�����ة،  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
ذات  الأن�سطة  م��ن  ع��دد حم��دود  منها 
للدولة،  بالن�سبة  ال�سرتاتيجي  الأث��ر 
وطنية  ا�سرتاتيجية  اإط���الق  وك��ذل��ك 
جل���ذب امل���واه���ب م��ن خ���الل تعديالت 
وتوفر  الإقامة  منظومة  واإ�سالحات 
حوافز مثل الإقامة الذهبية والإقامة 
عن  العمل  وتاأ�سرات  الأم��د  الطويلة 
ب��ع��د وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل لتنمية 
الإنتاج  وتكثيف  ال��ب�����س��ري  امل���ال  راأ�����ص 

والعمل يف جمالت التكنولوجيا«.
ا�سرتاتيجية  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  وت���ط���رق 
الرابعة  ال�سناعية  ل��ل��ث��ورة  الإم�����ارات 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وا�سرتاتيجية 
امل���ت���ق���دم���ة وا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال����ذك����اء 
ال���س��ط��ن��اع��ي وج���ه���ود ال��ت��ح��ول نحو 
تطبيقات  ودع����م  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد 
ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، ب��اع��ت��ب��اره��ا حماور 
لقت�ساد  ال���دول���ة  روؤي�����ة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة 
مدى  على  التنمية  وج��ه��ود  امل�ستقبل 
ولكونها  امل���ق���ب���ل���ة،  ع����ام����اً  اخل��م�����س��ني 
ل���دع���م حت�����ول بيئة  مم���ك���ن���ات م��ه��م��ة 
الأع����م����ال وال�������س���رك���ات ال��ق��ائ��م��ة نحو 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وت�����س��ج��ي��ع ظهور 
�سركات جديدة تعتمد على التوجهات 

اجلديدة يف القت�ساد والأعمال.
بطر�سربغ  ����س���ان  م��ن��ت��دى  اأن  ي���ذك���ر 
�سنوياً  ي��ع��ق��د  ال������دويل  الق���ت�������س���ادي 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����ص  وح�����س��ور  ب��رع��اي��ة 
اأبرز  اإح��دى  وميثل  بوتني،  فالدمير 
للتوا�سل  والعاملية  الإقليمية  املن�سات 
وال����ت����ع����اون وال���������س����راك����ة يف جم����الت 
القت�ساد والأعمال يف رو�سيا والأ�سواق 
روؤ�ساء  فيه  وي�سارك  والعامل،  النا�سئة 
من  وم�������س���وؤول���ون  ووزراء  ح���ك���وم���ات 
رجال  اإىل جانب  العامل،  دول  خمتلف 
ال�سركات  ومديرين من كربى  اأعمال 
الدورة  يف  و�سارك  والعاملية.  الرو�سية 
احلالية للمنتدى اأكرث من 130 دولة 
وتت�سمن جل�سات املنتدى 150 جل�سة 
800 متحدث  اأكرث من  ي�سارك فيها 

بينهم 40 وزيراً من الدول امل�ساركة.

»كهرباء دبي« تنظم الدورة الـ 23 من »ويتيك�ض 
ودبي للطاقة ال�صم�صية« يف موقع »اإك�صبو 2020«

•• دبي -وام:

ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����س��ري��ن م��ن معر�ص  ال�����دورة  دب���ي  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  تنظم هيئة 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  ودب��ي  “ويتيك�ص”  والبيئة  والطاقة  املياه  تكنولوجيا 
2020 دبي حيث تعد  اإك�سبو  القادم يف موقع  اأكتوبر   7 اإىل   5 الفرتة من 
كرمية  بتوجيهات  وذلك  لإك�سبو  الر�سمي  امل�ستدامة  الطاقة  �سريك  الهيئة 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وحتت رعاية �سمو ال�سيخ اأحمد 

بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ص املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي.
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  ذل��ك  اأعلن 
للطاقة  ودب��ي  ويتيك�ص  معر�ص  ورئي�ص  موؤ�س�ص  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
التنمية  م�سرة  دعم  يف  ي�سهم  ال�سنوي  املعر�ص  اأن  اإىل  م�سراً   .. ال�سم�سية 
امل�ستدامة يف الدولة وتر�سيخ مكانة دبي كمركز عاملي رائد للطاقة النظيفة 
والقت�ساد الأخ�سر. وقال معايل الطاير: “بف�سل دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اأ�سبح معر�ص “ويتيك�ص ودبي للطاقة ال�سم�سية” 
اأكرب معر�ص لتقنيات املياه والطاقة وال�ستدامة والبتكار يف املنطقة واأحد 
حر�ص  املعر�ص  ويعك�ص  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  املتخ�س�سة  امل��ع��ار���ص  اأك���رب 
اإمارة دبي على دعم اجلهود العاملية الهادفة اإىل زيادة العتماد على الطاقة 
املتجددة والنظيفة وحتقيق ال�ستدامة بجميع جوانبها البيئية والجتماعية 
التي تهدف   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  ودعم  والقت�سادية 
الأخ�سر.” واأ�سار  والقت�ساد  النظيفة  للطاقة  عاملياً  مركزاً  دبي  تكون  لأن 
معاليه اإىل اأن “ويتيك�ص ودبي للطاقة ال�سم�سية” بات موعداً �سنوياً ترتقبه 
ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف قطاعات الطاقة واملياه والبيئة والنفط 
والعامل  املنطقة  م��ن  ال�سلة  ذات  وال��ق��ط��اع��ات  اخل�����س��راء  والتنمية  وال��غ��از 
لطرح حلولها ومنتجاتها والطالع على اأف�سل املمار�سات واأحدث التقنيات 
اأن تنظيم املعر�ص يف موقع اإك�سبو 2020 دبي ي�سكل  والبتكارات .. موؤكداً 
واللتقاء  وخدماتها  ملنتجاتها  للرتويج  العار�سة  لل�سركات  مهمة  فر�سة 
ال�سفقات  لعقد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  وامل�ستثمرين  ال��ق��رار  باأ�سحاب 
امل�ساريع  واأب��رز  ال�سوق  احتياجات  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  ال�سراكات  وبناء 
ال�سم�سية  الطاقة  وبرامج  م�ساريع  يف  امل�ساركة  وفر�ص  وامل�ستقبلية  احلالية 
يف املنطقة. ي�سار اإىل اأن الهيئة نظمت الدورة الثانية والع�سرين من املعر�ص 
يف اأكتوبر 2020 عرب من�سة افرتا�سية ثالثية الأبعاد وا�ستقطب املعر�ص 
63،058 زائ��راً من خمتلف اأنحاء العامل وهو العدد الأك��رب من ال��زوار يف 
نوعه  من  الأول  للكربون”  “املحايد  املبتكر  املعر�ص  و�سهد  املعر�ص.  تاريخ 
على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا م�ساركة 1،076 �سركة 
من 52 دولة حول العامل ووفرت الهيئة جتربة ا�ستثنائية للعار�سني والزوار 
من خمتلف اأنحاء العامل لالطالع على اأحدث التقنيات واآخر التطورات يف 

قطاعات املياه والطاقة وال�ستدامة والبتكار.

»االإمارات االإ�صالمي« يح�صد جائزة جاأف�صل 
ابتكار رقمي يف قطاع ال�صريفة االإ�صالمية 

•• دبي-الفجر: 

الرائدة  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اأحد  الإ�سالمي”،  “الإمارات  ح�سد 
رقمي يف قطاع  ابتكار  “اأف�سل  املتحدة، جائزة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
ال�سرفة الإ�سالمية” خالل قمة وحفل توزيع جوائز “اإم اإي اإيه فاينان�ص 
الرقمنة  جتاه  للتزامه  تقديراً  وذل��ك  وامل�سرفية”،  املالية  للتكنولوجيا 
لبتكار  الرقمنة  توظيف  على  امل��ت��وا���س��ل  وح��ر���س��ه  امل��ت��م��ي��زة،  واخل��دم��ات 
على  عالية  قيمة  ذات  مبتكرة  خ��دم��ات  توفر  يف  ت�سهم  واآل��ي��ات  منتجات 

م�ستوى القطاع املايل. 
امل�سرفية لالأفراد  رئي�ص اخلدمات  نائب  املال،  املنا�سبة، قال فريد  وبهذه 
“ي�سعدنا الفوز بجائزة ’اأف�سل  واإدارة الرثوات يف “الإمارات الإ�سالمي”: 
توزيع  وح��ف��ل  قمة  خ��الل  الإ�سالمية‘  ال�سرفة  ق��ط��اع  يف  رق��م��ي  ابتكار 
تاأتي  والتي  وامل�سرفية‘،  املالية  للتكنولوجيا  فاينان�ص  اإي��ه  اإي  ’اإم  جوائز 
�ساهمت  التي  املبتكرة  امل�سرفية  ومنتجاتنا  خدماتنا  ج��ودة  على  تاأكيداً 
برت�سيخ مكانتنا الرائدة يف قطاع ال�سرفة الإ�سالمية باملنطقة. وباعتباره 
موؤ�س�سة مالية اإ�سالمية رائدة على م�ستوى الدولة، وداعماً رئي�سياً لروؤية 
املتحدة كمركز  العربية  الإم��ارات  دولة  تر�سيخ مكانة  الر�سيدة يف  قيادتنا 
عاملي لل�سرفة الإ�سالمية، نحر�ص با�ستمرار على تبني البتكار كركيزة 
ا�سرتاتيجية رئي�سية لأعمالنا، فقد كنا اأول م�سرف اإ�سالمي يطلق تطبيق 
اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف املتحرك وخدمة الدفع ’اأبل باي‘ يف دولة 
الإمارات، واأول م�سرف اإ�سالمي يف العامل يطلق خدمة الدرد�سة امل�سرفية 

عرب تطبيق ’وات�ساب‘». 

بنك دبي التجاري يوقع اتفاقية �صراكة ثالثية مع �صركة 
»ام بي ام اإي باي«وNOW Money لتوفري حلول م�صرفية رقمية مبتكرة

•• دبي-د.حممود علياء

البنوك  اأح��د  التجاري،  دب��ي  بنك  وق��ع 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة يف دول����ة الإم�����ارات 
�سراكة  ات��ف��اق��ي��ة  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ثالثية مع �سركة “ام بي ام اإي” للدفع 
)MBME Pay(، ال�سركة الرائدة يف 
خ���دم���ات وح���ل���ول ال���دف���ع يف الإم�����ارات 
الفواتر  وحت�سيل  امل��ت��ح��دة،  العربية 
 NOW و���س��رك��ة  الأك�����س��اك،  و�سناعة 
م�سريف  ح���ل  لأول  امل�����زود   ،Money
رقمي يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
للعاملني ذوي الدخل املنخف�ص الذين 
وذلك  م�سرفية،  ح�سابات  ميلكون  ل 
لتوفر حل متكامل لل�سركات لتقدمي 
ح��ل��ول ال���روات���ب، ول��ل��ع��ام��ل��ني الأف����راد 
عالية  م�����س��رف��ي��ة  خ����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 

امل�ستوى.
�ستوفر  الت���ف���اق���ي���ة،  ه����ذه  ومب���وج���ب 
NOW Money ح�سابات للعاملني، 
“ام بي  ���س��رك��ة  مب���ا يف ذل���ك م��وظ��ف��ي 
 )MBME Pay( ل��ل��دف��ع  اإي”  ام 
وع��م��الئ��ه��ا م���ن ال�����س��رك��ات م���ن خالل 
 NOW ت��ط��ب��ي��ق ال���ه���ات���ف امل���ح���م���ول
عديدة  ج��وائ��ز  على  احل��ائ��ز   Money
و�سيوفر   .Visa ال����دف����ع  وب���ط���اق���ة 
اإىل  ال��و���س��ول  اإم��ك��ان��ي��ة  للعمالء  ذل���ك 
اخلدمات امل�سرفية مثل الطالع على 
واإر�سال  ف��وري،  ب�سكل  احل�ساب  ر�سيد 
ودفع  تناف�سية،  ب��اأ���س��ع��ار  ال��ت��ح��وي��الت 

الفواتر، واإع��ادة تعبئة ر�سيد الهاتف 
امل��ح��م��ول حم��ل��ًي��ا ودول���ًي���ا. ع���الوة على 
ذلك، ل يحتاج العمالء اإىل الحتفاظ 
اأي  توجد  للر�سيد ول  اأدن���ى  ح��د  ب��اأي 

ر�سوم خفية.
يف   MBME Payت�ساعد و�����س����وف 
احل�سابات  ف��ت��ح  م���ن  ال��ع��م��الء  مت��ك��ني 
وك��ذل��ك مت��وي��ل احل�����س��اب��ات م��ن خالل 
الإيداع النقدي وبالبطاقات، بالإ�سافة 
اإىل حتويل  الأموال بكل �سهولة وراحة 

وت�سديد الفواتر.
تعليقاً على توقيع هذه التفاقية، قال 
ال��دك��ت��ور ب��رن��د ف���ان ل��ي��ن��در، الرئي�ص 
التنفيذي لبنك دبي التجاري: “كجزء 

لتزويد  التجاري  دب��ي  بنك  جهود  من 
رقمية  م�����س��رف��ي��ة  ب��ت��ج��رب��ة  ال��ع��م��الء 
“ ام  م��ع  ن��ت��ع��اون  اأن  ي�سعدنا  مبتكرة، 
 )MBME Pay( للدفع  اإي”  ام  ب��ي 
حلول  ل��ت��ق��دمي   NOW Money و 
لإدارة  والأف������راد  ل��ل�����س��رك��ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ازدي���اد  امل��دف��وع��ات ب�سرعة ودق����ة. م��ع 
املنطقة،  يف  الذكية  الهواتف  ا�ستخدام 
بال�ستفادة   NOW Money قامت 
وت��ط��وي��ر من�ستها  ه���ذا الزدي������اد  م��ن 
الراحة  ل��ت��وف��ر  اجل���دي���دة  ال��رق��م��ي��ة 
و�سهولة ال�ستخدام للعمالء الذين ل 
ميتلكون ح�سابات م�سرفية، بالإ�سافة 
اإىل تقدميها ملجموعة وا�سعة من املزايا 

الأخرى«.
ال�����ه�����ادي حممد،  ع���ب���د  ق������ال  ب��������دوره 
ام  بي  “ ام  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
اإي” للدفع )MBME Pay(: »بداأت 
جعل  ب���روؤي���ة   MBME Pay ق�����س��ة 
م�ستوى  على  من�سة  مريحة:  احل��ي��اة 
الفواتر،  ودف�����ع  ل�����الإي�����داع،  ال����دول����ة 
وت�سهيل  اخلرية،  للجمعيات  والتربع 
احلكومية،  اخل���دم���ات  اإىل  ال��و���س��ول 
مع  ���س��راك��ت��ن��ا  اإن  غ����ره����ا.  وال���ك���ث���ر 
 NOW ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري و���س��رك��ة
على  م����ث����ال  اأف���������س����ل  ه����ي   Money
الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب���ني  اجل��م��ع 
لل�سركات.  التكلفة  وك��ف��اءة  لل�سركات 

وق���د مت اإب����رام ه���ذه ال�����س��راك��ة لتوفر 
خ�سي�ساً  م�سممة  م�����س��رف��ي��ة  ح��ل��ول 
ح�سابات  لديهم  لي�ص  الذين  ل��الأف��راد 
املطلوبة  ال�سوابط  ولتعزيز  م�سرفية 
اإىل  بالتاأكيد  �ستوؤدي  والتي  للرواتب، 
اإىل  نتطلع  التكاليف.  يف  كبر  توفر 
التجاري  دبي  بنك  مع  �سراكتنا  تعزيز 
و NOW Money من اأجل موا�سلة 
رحلة الرقمنة املثرة هذه جلعل حياة 

العمالء اأكرث راحة ».
ال�سريك  دي��ل��ون،  اإي���ان  ق��ال  م��ن جهته 
NOW Money: »يعترب  املوؤ�س�ص ل� 
اقت�ساد دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال���ت���ي تتجه  ب����ني الق����ت���������س����ادات  م����ن 
ب�سرعة نحو جمتمع غر نقدي، والتي 
ل ت��رى احل��ل��ول الرقمية رف��اه��ي��ة، بل 
بنك  م��ع  �سراكتنا  اإن  ملحة.  ���س��رورة 
تزيل   MBME Pay و  التجاري  دبي 
القطاع  م��ن��ع��ت  ال���ت���ي  ال���ع���وائ���ق  اأح�����د 
متكافًئا،  ميداًنا  يكون  اأن  من  امل�سريف 
ت��ع��د خا�سة  ال��رق��م��ي��ة مل  ف��اخل��دم��ات 
وتعد  فقط.  املرتفع  الدخل  باأ�سحاب 
انها جتعل  رائ��دة، حيث  ال�سراكة  ه��ذه 
اخلدمات امل�سرفية الرقمية يف متناول 
العاملني من اأ�سحاب الدخل املنخف�ص 
تاأ�سي�ص  مت  ب���اأن���ه  ع��ل��م��اً  م�����رة،  لأول 
NOW Money بهدف جعل النظام 
ال��ب��ي��ئ��ي امل�����س��ريف ب��اأك��م��ل��ه ���س��ه��اًل حيث 
ّكن جميع فئات املجتمع من مواكبة  ميمُ

الثورة امل�سرفية الرقمية«.
 

جتربة الدولة يف الرقمنة واملرونة وال�صراكة بني احلكومة والقطاع 
اخلـا�ض ت�صــكل منوذًجــا لالنتقــال اإىل اقت�صـاد ما بعـد كوفيد-19

الثالثاء  8    يونيو   2021  م   -   العـدد   13260  
Tuesday    8   June   2021   -  Issue No   13260



29

املال والأعمال

دعوا لتحفيز ال�شتثمارات امل�شركة يف الأمن الغذائي واإدارة النفايات وال�شياحة الطبيعية

»غرفة ال�صارقة« ت�صت�صرف مع �صفري غواتيماال جماالت التعاون وال�صراكات االقت�صادية بني جمتمعي االأعمال

عقد عدد من الندوات الفرا�شية للتوا�شل لتحل حمل البعثات الرويجية 

موؤ�ص�صة دبي لتنمية اال�صتثمار ت�صتعر�ض مزايا دبي للم�صتثمرين من �صت دول

•• ال�شارقة-الفجر:
ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
و����س���ف���ارة ج��م��ه��وري��ة غ���وات���ي���م���ال لدى 
الدولة عددا من املوا�سيع ذات الهتمام 
وال�سراكات  بالتعاون  املتعلقة  امل�سرتك 
يف  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني  القت�سادية 
الغرفة  ا�ستقبال  خالل  وذلك  البلدين، 
غواتيمال  ج��م��ه��وري��ة  ل�سفر  م���وؤخ���را 
لر�ص برا وامل�ست�سار التجاري لل�سفارة 
جوزيه با�سيال. وكان يف ا�ستقبال الوفد 
رئي�ص  العوي�ص  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
اأمني  اأح��م��د  ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة حممد 
ال�سارقة،  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ع��و���س��ي 
اإدارة  م��دي��رة  امل��ق��رب  خليفة  وف��اط��م��ة 
ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة ب���غ���رف���ة جت�����ارة 
اللقاء  ت��ن��اول  حيث  ال�سارقة،  و�سناعة 
القوية  العالقات  من  ال�ستفادة  كيفية 
ال�ستثمارات  حتفيز  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
اأبرزها  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف  امل�سرتكة 

•• دبي-الفجر: 

ال�ستثمار  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  ع��ق��دت 
، اإح����دى م��وؤ���س�����س��ات اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، عدة 
 2021 ندوات افرتا�سية منذ بداية العام 
وال�سركاء  امل�ستثمرين  مع  التوا�سل  بهدف 
املحتملني يف خمتلف مناطق العامل  ومنها 
اآ�سيا  وج��ن��وب  واأوروب������ا  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا 
الأق�سى،  وال�����س��رق  ال��ه��ادي  املحيط  واآ���س��ي��ا 
وا�ستعرا�ص جمموعة من فر�ص ال�ستثمار 
وال�سراكة يف قطاعات ا�سرتاتيجية تت�سمن 
الزراعية،  والأع����م����ال  الأغ����ذي����ة  م���ن  ك����اًل 

التكنولوجيا، والرعاية ال�سحية.
التوا�سل  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  وا�ستمراًرا 
ال��رق��م��ي يف ظ��ل ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة ب�سبب 
ال���ب���ع���ث���ات  ع����ل����ى  كوفيد-19  ج����ائ����ح����ة 
ال����رتوي����ج����ي����ة، ف���ق���د اأ����س���ب���ح���ت ال����ن����دوات 
دبي  موؤ�س�سة  تنظمها  ال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة 
لتنمية ال�ستثمار من�سة فعالة تتيح جلميع 
الأطراف املعنية فر�سة التعرف اإىل فر�ص 
القطاعات  يف  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار 
ال�سرتاتيجية بدبي.   وقال اإبراهيم اأهلي، 

مدير اإدارة ترويج ال�ستثمار يف موؤ�س�سة دبي 
“ترتبط دولة الإمارات  لتنمية ال�ستثمار: 
مع  وثيقة  وجت��اري��ة  ا�ستثمارية  ب�����س��راك��ات 
ال��ع��دي��د م��ن دول ال��ع��امل. ويف ال��وق��ت ذاته 
ا�سرتاتيجية  روؤي��ة  احلكيمة  لقيادتنا  ف��اإن 
جانب  اإىل  العامة  لل�سحة  الأول��وي��ة  متنح 
ا����س���ت���م���راري���ة الأع�����م�����ال يف ظ����ل ال���ظ���روف 
لقد  اجل��ائ��ح��ة.  ع��ن  ال��ت��ي جن��م��ت  القا�سية 
التي  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ن��ق��ا���س��ات  ���س��اع��دت��ن��ا 
وفريق  املحتملني  امل�ستثمرين  ب��ني  ج���رت 
من  وع��دد  ال�ستثمار  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة 
واخلا�ص  ال��ع��ام  القطاع  يف  ال�سركات  اأب���رز 
ع��ل��ى اإب������راز م���زاي���ا دب����ي ع��امل��ًي��ا م���ن خالل 
مكانة  ر�ّسخت  التي  الفرتا�سية  ال��ن��دوات 
ا�ستقطاب  اأهم وجهات  كواحدة من  املدينة 
العامل.«    يف  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار 
ال���ن���دوات الف��رتا���س��ي��ة �سركاء  و���س��ارك يف 
واأ�سرتاليا  والهند  ال�سني  م��ن  ال�ستثمار 
الأم��ري��ك��ي��ة )وحتديًدا  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات 
ممن  واإيطاليا،  واإ�سبانيا  نيويورك(  مدينة 
املوؤ�س�سات  وممثلي  احلكومة  مع  توا�سلوا 
خالل  وال�ستثمار  التجارة  فر�ص  لتطوير 

العام 2021 وحتى تاريخه.  
مع  دبي  ملزايا  الفرتا�سية  الندوة  انعقدت 
قطاعي  لتغطي  ال�سينيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
والتكنولوجيا،  الزراعية  والأعمال  الأغذية 
اأقيمت  2021، حيث  يناير   12 يف  وذل��ك 
 ICBC بنك  ف��رع  م��ع  بال�سراكة  ال��ن��دوة 
بدبي )م��رك��ز دب��ي امل��ايل ال��ع��امل��ي( وحظيت 
بدعم موؤ�س�سة دبي الذكية واملنطقة احلرة 

الأمن الغذائي، والتعاون يف جمال اإدارة 
مت  كما  الطبيعية،  وال�سياحة  النفايات 
مع  تن�سيقي  لقاء  تنظيم  على  الت��ف��اق 
نظرة الغرفة يف غواتيمال، اإىل جانب 
اإم��ك��ان��ي��ة ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م، تدفع 
وتطويره  الثنائي  التعاون  تنمية  جهود 

على خمتلف امل�ستويات بني البلدين.

تعاون جتاري وا�شتثماري
العوي�ص  ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان 
بالوفد الزائر، مثمنا هذه الزيارة التي 
�ست�سهم يف الو�سول اإىل اآفاق رحبة من 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري بني 
ال�سارقة  اإم�����ارة  يف  الأع���م���ال  جمتمعي 
وج��م��ه��وري��ة غ��وات��ي��م��ال، ومب����ا يرتقي 
بالعالقات الثنائية يف خمتلف املجالت، 
مبا  تعزيزها  موا�سلة  باأهمية  منوها 
العالقات  ه��ذه  وازده����ار  تنامي  يعك�ص 
التي تلقى كل الدعم والرعاية من قيادة 

و�سعب البلدين ال�سديقني. 

تتمتع  ال�سارقة  اإم��ارة  اأن  العوي�ص  وبني 
وجهة  لتكون  توؤهلها  تناف�سية  مب��زاي��ا 
الأعمال الأوىل يف املنطقة، حيث تتميز 
مبنظومة ت�سريعية مرنة وحمفزة لنمو 
الأعمال، اإىل جانب بنية حتتية متطورة 
اأ�سواق  ي��ت��و���س��ط  ا���س��رتات��ي��ج��ي  وم���وق���ع 
دور غرفة  الرئي�سية، م�ستعر�سا  العامل 
يف  ال��راغ��ب��ة  ال�سركات  دع��م  يف  ال�سارقة 
وتوفر  الإم����ارة  يف  وال�ستثمار  العمل 
ك���اف���ة ال��ت�����س��ه��ي��الت ال����الزم����ة لإجن�����اح 
متنوعة  حزمة  خالل  من  ا�ستثماراتها، 
لأع�سائها  توفرها  التي  اخل��دم��ات  من 
من القطاع اخلا�ص واأ�سحاب الأعمال، 
تعزز  مبادرات  طرح  اأهمية  على  م�سددا 
من زيادة اللقاءات بني الوفود التجارية، 
ال�سركات من غواتيمال  قيام  اإىل  داعيا 
ب���زي���ارة ال�����س��ارق��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى بيئة 
فر�ص  وبحث  بها،  وال�ستثمار  الأعمال 
التعاون بينها وبني ال�سركات الإماراتية، 
لتعزيز  امل�������س���رتك  اله����ت����م����ام  ظ����ل  يف 

الأعمال  حجم  ورفع  الثنائية  العالقات 
والتبادل التجاري اإىل م�ستويات اأرفع. 

اإمكانيات هائلة
من جانبه دعا �سعادة لر�ص برا �سفر 
جمهورية غواتيمال، جمتمع الأعمال يف 
ال�سارقة اإىل زيارة بالده، والطالع عن 
فيها،  ال�ستثمارية  الفر�ص  على  كثب 
م�سرا اإىل اأن غواتيمال متتلك اإمكانات 
ه��ائ��ل��ة يف ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة وه���ي قادرة 
بقدراتها  امل�ستثمرين  جت���ذب  اأن  ع��ل��ى 
باإن�ساء  الرغبة  على  م�سددا  واإمكاناتها، 
مع  امل���دى  طويلة  ا�سرتاتيجية  ع��الق��ة 
الغرفة،  ب���واب���ة  خ����الل  م���ن  ال�������س���ارق���ة 
بعثة  لتنظيم  م��ف��ت��وح��ة  دع����وة  م��وج��ه��ا 
املهتمني  الأع��م��ال  جت��اري��ة ت�سم رج���ال 
ا�ستعداد  ومبديا  امل�سرتك،  بال�ستثمار 
والت�سهيالت  ال��دع��م  ك��ل  لتوفر  ب��الده 
ل��رج��ال الأع��م��ال الإم��ارات��ي��ني مبختلف 

القطاعات.

امل�ستثمرون  و�سارك  “جافزا”.  علي  جلبل 
افرتا�سية  ن���دوة  يف  واأ���س��رتال��ي��ا  الهند  م��ن 
اأقيمت يف 20 يناير 2021 حول الفر�ص 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع��ي  يف  ال����واع����دة 
بالتعاون  ن��ّظ��م��ت  ب���دب���ي،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سريك  وامل����ان����ع،  م�����س��ط��ف��ى  ���س��رك��ة  م���ع 
ال�سرتاتيجي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار، 
وموؤ�س�سة  بدبي  ال�سحة  هيئة  من  وبدعم 
ا�ستعرا�ص مزايا دبي  الذكية.  وجرى  دبي 
يف  للم�ستثمرين  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 
 ،2021 ف��رباي��ر   3 ي��وم  ن��ي��وي��ورك  مدينة 
خالل ندوة افرتا�سية اأقيمت بالتعاون مع 
�سركة املحاماة الدولية بيكر بوت�ص وبدعم 
للم�ستقبل  دب��ي  وموؤ�س�سة  الذكية  دب��ي  من 
ومركز دبي املايل العاملي وجمل�ص الأعمال 

الأمريكي الإماراتي. 
على  ف��رّك��زوا  الإيطاليون  امل�ستثمرون  اأم��ا 
مناق�سة الفر�ص يف قطاع الأغذية والأعمال 
ندوة  خ��الل  كومبانيا  منطقة  يف  الزراعية 
افرتا�سية اأقيمت يوم 16 فرباير 2021 
ال�سرتاتيجي  ال�����س��ري��ك  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار، فران�سي�سكو 

اأ�شواق حيوية وواعدة
اأمني  اأحمد  اأع��رب �سعادة حممد  ب��دوره 
ال�سارقة  غ��رف��ة  اه��ت��م��ام  ع��ن  ال��ع��و���س��ي 
باأ�سواق دول اأمريكا الو�سطى باعتبارها 
الزراعية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  خ�����س��ب��ة  ���س��وق��ا 
الغرفة  اأن  اإىل  م�����س��را  وال���غ���ذائ���ي���ة، 
حتر�ص على تعزيز تواجدها يف الأ�سواق 
احل��ي��وي��ة وال���واع���دة ال��ت��ي ت��وف��ر فر�سا 
جمتمع  من  ل�سركائها  والتو�سع  للنمو 
الأع��م��ال و���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف 
الو�سطى  اأمركا  اأن دول  الإم��ارة، حيث 
بالفر�ص  احل���اف���ل���ة  ال�������دول  م����ن  ت���ع���د 
قطاع  يف  وخ�����س��و���س��ا  ال����س���ت���ث���م���اري���ة، 
واملالية  اللوج�ستية  اخلدمات واملجالت 

وغرها.
ويف ختام الزيارة، جتّول الوفد يف اأروقة 
ال�سناعية  للمنتجات  ال��دائ��م  امل��ع��ر���ص 
املحلية الواقع �سمن مقر الغرفة، حيث 
ال��ت��ي تعر�سها  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا 

ال�سركات املحلية يف املعر�ص.

ك��ورب��ي��ل��و، وب��دع��م م��ن ب��ل��دي��ة دب���ي ومركز 
موؤ�س�سة  وا�ستعر�ست  املتعددة.  لل�سلع  دبي 
قطاع  يف  دبي  مزايا  ال�ستثمار  لتنمية  دبي 
الأغ����ذي����ة والأع����م����ال ال���زراع���ي���ة ل��ع��دد من 
امل�ستثمرين املحتملني يف اإ�سبانيا عرب ندوة 
 2021 مار�ص   16 يوم  اأقيمت  افرتا�سية 
املتعددة   لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
التي  دب���ي مكانتها  واإك�����س��ت��ن��دا.   ور���ّس��خ��ت 
رفع  ب��ه��دف  امل�ستقبل  م��دي��ن��ة  منها  جت��ع��ل 
م�ستوى �سعادة كافة الأطراف املعنية، فيما 
حافظت على دورها الفعال كبوابة لالأ�سواق 
النا�سئة باملنطقة، وبنيتها التحتية املتقدمة 
تعّزز مكانتها  والتي  اللوج�ستية،  للخدمات 
ك��م��رك��ز ع��امل��ي ل��ل��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار. واإىل 
ح����ول جاذبية  ال���ه���ام���ة  امل��ع��ل��وم��ات  ج���ان���ب 
تاأ�سي�ص  و�سهولة  ال�سرتاتيجية  القطاعات 
تلقى  دب��ي،  يف  الأعمال  وممار�سة  ال�سركات 
امل�������س���ارك���ون ر����س���ائ���ل م���ت���ع���ددة م����ن خالل 
حكومة  موؤ�س�سات  قدمتها  التي  العرو�ص 
دبي وفريق موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار. 
لتوجيه  فر�سة  على  امل�ساركون  ح�سل  كما 

الأ�سئلة ومناق�ستها ب�سكل فردي.

 �صراكة بني »اأبوظبي االأول العقارية« و»االإمارات 
الدولية للغاز« لتوفري خدمات اإدارة اأ�صول الغاز

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  �سركة  مع  �سراكة  اتفاقية  العقارية  الأول  اأبوظبي  �سركة  وقعت 
الدولية للغاز التابعة لل�سركة العاملية القاب�سة لتوفر خدمات اإمداد الغاز 

جلميع م�ساريعها ال�سكنية والتجارية وال�سناعية.
التفاقية، كمزود  للغاز، مبوجب هذه  الدولية  الإم��ارات  �سركة  و�ستعمل   
خلدمات الغاز البرتويل امل�سال، اإىل جانب توفر خدمات ال�سيانة ل�سبكات 
والتجارية  ال�سكنية  امل�ساريع  جميع  يف  وامل�سّنع،  والطبيعي،  امل�سال،  الغاز 

وال�سناعية التي تتوىل اإدارتها �سركة اأبوظبي الأول العقارية.
 وقال جا�سم اآل علي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الأول العقارية: 
اأبوظبي الأول العقارية مع �سركة الإم��ارات الدولية  “ميثل تعاون �سركة 
للغاز  دلياًل مهماً على الروؤى والأهداف امل�سرتكة املتمثلة يف تبني اأف�سل 
ال�سكنية  م�ساريعنا  يف  ال��ق��اط��ن��ني  خل��دم��ة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات  امل��ع��اي��ر 
والتجارية وال�سناعية. وباعتبارنا من ال�سركات الرائدة املزودة للخدمات 
بتوفر  التزامنا  نوؤكد  فاإننا  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  العقارية 
للعمل  ونتطلع  مل�ستاأجرينا،  املتكاملة  العقارية  واخلدمات  احللول  اأف�سل 
اإم��دادات م�ستدامة واقت�سادية  مع �سركة الإم��ارات الدولية للغاز لتوفر 
اإحدى ال�سركات الرائدة  من الغاز«.  وتعد �سركة الإم��ارات الدولية للغاز 
البرتويل  الغاز  اإم���دادات  بتوفر  واملتخ�س�سة  ال��غ��از،  خدمات  �سناعة  يف 
امل�سال، والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي امل�سّنع، وهي �سركة مملوكة من 
قبل كل من ال�سركة العاملية القاب�سة للخدمات، و�سركة الثمار القاب�سة، 
وجم��م��وع��ة ال��ف��ن��ار ل��ل��غ��از.  وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م�سطفى ر���س��اد، الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة الإمارات الدولية للغاز: “تتمتع كل من �سركة الإمارات 
الدولية للغاز و�سركة اأبوظبي الأول العقارية بخربة كبرة يف جمال اإدارة 
العقارات واإدارة اأ�سول الغاز، وقد ارتاأت ال�سركتان العمل معاً لتوظيف هذه 
اخلربة �سمن اتفاقية �سراكة تخدم روؤيتهما امل�سرتكة. نتطلع للعمل مع 
ن�سر  القيمة من خالل  املزيد من  العقارية لإ�سافة  الأول  اأبوظبي  �سركة 
اأحدث خدمات وتقنيات اإمداد الغاز التي تلبي احتياجات امل�ستاأجرين لدى 

�سركة اأبوظبي الأول العقارية بال�سكل الأمثل«.
اأكرب  الأول،  اأبوظبي  لبنك  التابعة  العقارية  الأول  اأبوظبي  �سركة   وتدير 
امل�ساريع  م��ن  وا���س��ع��ة  حمفظة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  بنك 
فئات عقارية خمتلفة.  وح��دة �سمن   20.000 اأك��رث من  ت�سم  العقارية 
وتتميز ال�سركة بجودة اخلدمات التي توفرها لعمالئها وباتباعها لأعلى 

املعاير املعتمدة يف توفر هذه اخلدمات.

�صندوق الوطن ي�صارك يف توفري متويل اأويل 
ملن�صة »بق�صة« االإماراتية بقيمة 3.7 مليون درهم

•• اأبوظبي -وام: 

الأعمال  رج��ال  من  ملجموعة  املجتمعية  امل��ب��ادرة   - الوطن  �سندوق  اأعلن 
عن   - القادمة  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  �سناعة  دعم  بهدف  الإماراتيني 
م�ساركته اإىل جانب جمموعة من امل�ستثمرين وال�سركات العائلية يف توفر 
“بق�سة”  ملن�سة  “3.67 مليون درهم”  اأويل بقيمة مليون دولر  متويل 
بت�سويق  متخ�س�سة  التكنولوجيا  جمال  يف  تقنية  �سركة  وهي  الإماراتية 

اإبداعات املواهب يف عامل الت�سميم والأزياء الن�سائية يف املنطقة.
البوابة  وتعترب  اإماراتية  ب��اأي��دي   2018 ع��ام  “بق�سة”  من�سة  وتاأ�س�ست 
الأوىل والرائدة يف اكت�ساف ت�ساميم ع�سرية بطابع خليجي اإذ توفر املن�سة 
الوطن  800 م�سممة م�ستقلة يف  م��ن  لأك��رث  األ��ف منتج   15 م��ن  اأك��رث 

العربي حيث مكنتهم من البيع لأكرث من 40 دولة اإىل اليوم.
واأكدت هند باقر مدير عام �سندوق الوطن حر�ص ال�سندوق على امل�ساهمة 
متكن  التي  املالئمة  البيئة  توفر  على  والعمل  الع��م��ال  ري���ادة  بتحفيز 
ال�سركات النا�سئة من النمو والزدهار عرب رواد العمال واملواهب وامل�ساهمة 
يف اإطالق طاقاتها الإبداعية الكامنة ومتكينها من ترجمة اأفكارها مل�ساريع 
تعزز جهود بناء اقت�ساد امل�ستقبل القائم على املعرفة والبتكار متا�سيا مع 

روؤية قيادتنا الر�سيدة يف ال�ستعداد ملرحلة ما بعد النفط.
واحدة  تعترب  التي  “بق�سة”  من�سة  متويل  يف  امل�ساركة  باأهمية  ون��وه��ت 
ال�ستعداد  ،موؤكدة  الم��ارات  دول��ة  يف  الرائدة  التكنولوجية  ال�سركات  من 
من  التي  املبتكرة  اأفكارهم  وتبني  واملبدعني  املوهوبني  مع  للعمل  الدائم 
امل�ستدامة  امل�سرة  تناف�سي ومتنوع يدفع  اقت�ساد  امل�ساهمة يف خلق  �ساأنها 

وال�ساملة اإىل اآفاق جديدة من التقدم والزدهار.

•• اأبوظبي-وام:

بورز  اآن��د  �ستاندرد  وكالة  منحت 
العاملي  الئ���ت���م���اين  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف 
للتنمية”،   الإم������ارات  “م�سرف 
الأجل  طويل   »-AA« ت�سنيف 
م�ستقرة..  م�ستقبلية  نظرة  م��ع 
كما ح�سل امل�سرف على ت�سنيف 
»gcAAA« طويل الأجل على 
جمل�ص  لدول  الإقليمي  امل�ستوى 

التعاون لدول اخلليج العربية.
الروؤية  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ه����ذا  وي���ع���زز 
مل�سرف  اجلديدة  ال�سرتاتيجية 
تهدف  ال��ت��ي  للتنمية  الإم������ارات 

عن  ال��دول��ة  يف  القت�سادي  التنويع  خطط  دع��م  اإىل 
واملتو�سطة  ال�سغرة  وامل�ساريع  الأف��راد  طريق متكني 
اإىل  الأول��وي��ة،  ذات  القطاعات  يف  الكربى  وال�سركات 
اقت�ساد  بناء  بهدف  املبتكرة  التقنيات  تطوير  جانب 

قائم على املعرفة.

وياأتي ت�سنيف �ستاندرد اآند بورز 
ف����رتة وج���ي���زة م���ن تثبيت  ب��ع��د 
مل�سرف  ت�سنيفها  فيت�ص  وك��ال��ة 
 »-AA« للتنمية عند  الإم��ارات 
م�ستقرة  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  م��ع 
ال�����س��ه��ر ال���ف���ائ���ت، اإ�����س����اف����ًة اإىل 
امل�����س��رف ع��ل��ى ت�سنيف  ح�����س��ول 
مماثل من وكالة فيت�ص يف �سهر 
مايو من العام اجلاري 2021.

وتوؤكد هذه الت�سنيفات قوة راأ�ص 
للتنمية،  الإم���ارات  م��ال م�سرف 
�سريع  من��و  لتحقيق  يوؤهله  مم��ا 
والتمويل.  الإقرا�ص  عمليات  يف 
امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة  تعك�ص  ك��م��ا 
الئتماين  بالو�سع  ال��وك��ال��ة  ثقة  م�ستوى  امل�ستقرة 
الوكالة  وت��رى  الإم���ارات.  لدولة  الحتادية  للحكومة 
اأن امل�سرف موؤهل للنمو بالنظر اإىل التزامه باحلفاظ 

على راأ�ص مال قوي بف�سل دعم احلكومة.
و ق����ال م��ع��ايل ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجلابر 

والتكنولوجيا  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����ر 
اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  امل��ت��ق��دم��ة 
 “  : للتنمية  الإم�����ارات  م�سرف 
ي���دع���م ه�����ذا ال��ت�����س��ن��ي��ف خطط 
الهادفة  ال�سرتاتيجية  امل�سرف 
حم����وري  ب������دور  امل�����س��اه��م��ة  اإىل 
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  ج��ه��ود  يف 
ال��ت��ي تعمل دول���ة الإم����ارات على 
ت���ن���ف���ي���ذه���ا مت���ا����س���ي���اً م����ع روؤي������ة 
ت�سنيف  ويعّد  الر�سيدة.  القيادة 
�ستاندرد  وك��ال��ت��ي  م��ن   »-AA«
خ��ط��وة مهمة  وفيت�ص  ب���ورز  اآن���د 
للغاية بالن�سبة مل�سرف الإمارات 
تتما�سى  واأن��ه��ا  خا�سًة  للتنمية، 

ير�سخ  كما  وتطلعاته،  امل�ستقبلية  ا�سرتاتيجيته  م��ع 
ع��ل��ى  ح�سد  وق��درت��ه  امل�����س��رف  مكانة  الت�سنيف  ه��ذا 
املوارد املالية وتو�سيع نطاق خدماته يف جمال التمويل 
النقبي،  اأح��م��د حممد  ق��ال  م��ن جانبه،  وال��ق��رو���ص«. 
 “  : الإم������ارات للتنمية  مل�����س��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 

املتقدمة  الت�سنيفات  هذه  تعترب 
اإجن���ازاً ك��ب��راً ودل��ي��اًل ه��ام��اً على 
مل�سرف  ال����ق����وي  امل������ايل  امل����وق����ف 
توؤكد  ك��م��ا  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  الإم��������ارات 
على خمططاته للنمو امل�ستقبلي 
اإدارة  يف  ال�����س��ل��ي��م��ة  ومم��ار���س��ات��ه 
امل��خ��اط��ر. ون��ح��ن ف��خ��ورون بهذا 
الإجن������از امل��ت��م��ي��ز ال�����ذي م���ا كان 
ليتحقق دون الدعم القوي الذي 
و�سركائنا  عمالئنا  م��ن  تلقيناه 

و�سائر اجلهات املعنية«.
ويف تقاريرهما املتعلقة بالتقييم، 
ووكالة  بورز  اآند  �ستاندرد  اأخ��ذت 
تلقي  اإمكانية  باحل�سبان  فيت�ص 
�سيادياً من احلكومة  م�سرف الإم��ارات للتنمية دعماً 
اجلديدة  ا�سرتاتيجيته  م��ع  يتما�سى  مب��ا  الحت��ادي��ة 
القطاعات  يف  القت�سادية  التنمية  دع��م  اإىل  الرامية 
اإىل  و�سوله  واإمكانية  القوي  وراأ�سماله  الأولوية  ذات 

العديد من م�سادر التمويل وال�سيولة.

م�صرف االإمارات للتنمية يح�صل على ت�صنيف »A -A « من وكالة �صتاندرد اآند بورز مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة

باملائة منو املعامالت اجلمركية يف مركز جمارك جبل علي  71
••دبي -وام:

�سجلت املعامالت اجلمركية املنجزة يف مركز جمارك جبل علي التابع لإدارة املراكز 
اجلمركية البحرية من يناير اإىل اأبريل من العام احلايل منوا بن�سبة 71 باملائة 
لي�سل عددها اىل 952 األفا و232 معاملة مقابل557 األفا و 318 معاملة يف 
الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام 2020 وبلغت قيمة الب�سائع يف املعامالت املنجزة 
38.848 مليون  298.3 مليار درهم وبلغت كميتها  اأبريل نحو  من يناير اإىل 
طن. ومتكن مركز جمارك جبل علي من اإحباط كافة حماولت التهريب للب�سائع 
ال�سبطيات  عدد  فبلغ  املخت�سة  اجلمركية  الإدارة  مع  الدائم  بالتعاون  املحظورة 
التي اجنزها املركز يف الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام احلايل 64 �سبطية وعدد 
عمليات التفتي�ص املنجزة 75 األفا و 434 عملية وبلغ عدد احلاويات التي خ�سعت 
املركز يف  بينما اجنز  492 حاوية  و  األفا   93 ال�سعاعي  الك�سف  باأجهزة  للم�سح 
852 عملية  األفا و   73 51 �سبطية و  الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام املا�سي 
األفا   76 الك�سف ال�سعاعي  باأجهزة  التي مت م�سحها  تفتي�ص وبلغ عدد احلاويات 
و 188 حاوية. وحتر�ص جمارك دبي على تطوير قدرة مركز جمارك جبل علي 

املراكز اجلمركية البحرية لرفع جاهزية 
حماية  �سعيد  على  لها  التابعة  امل��راك��ز 
التهريب  املجتمع من خماطر حماولت 
اجلمركي  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  ����س���ب���اط  ب���ج���ه���ود 
با�ستمرار  وامل��ت��اأه��ب��ني  دوم����اً  املتيقظني 
ل�����س��د ك��اف��ة امل��خ��اط��ر م���ن خ���ط الدفاع 
مركز  يف  اأ�سبح  وق��د  املجتمع  ع��ن  الأول 
اأج���ه���زة للفح�ص   6 ج��م��ارك ج��ب��ل ع��ل��ي 
احلاويات  لفح�ص  املتطور  النظام  �سمن 
 900 فح�ص  ال�ستيعابية  قدرتها  ت�سل 

حاوية يف ال�ساعة و حقق هذا النظام جناحاً كبراً يف تنبيه املفت�سني اإىل اإمكانية 
وجود خماطر يف ال�سحنات امل�ستبه بها من خالل تو�سيح م�ستوى الكثافة يف املواد 
املنقولة �سمن احلاويات التي يتم فح�سها ما ميكنهم من حتديد احلاويات التي 
يتم اخ�ساعها للتفتي�ص من قبل �سباط التفتي�ص اجلمركي مع ال�ستعانة بوحدة 

الكالب اجلمركية التابعة للدائرة واأجهزة الفح�ص الأخرى .

لدعم دوره ال�سرتاتيجي يف خدمة القت�ساد الوطني وحماية املجتمع حيث يعمل 
املركز على تقدمي اأف�سل اخلدمات والت�سهيالت اجلمركية للمتعاملني عرب تطوير 
اآليات العمل والرتقاء مب�ستوى عالقات التعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من 

اجلهات احلكومية املخت�سة مبتابعة حركة الب�سائع التجارية.
الدائرة و�سعت  اأن  البحرية  املراكز اجلمركية  اإدارة  الها�سمي مدير  وقال يو�سف 
العام  خ��الل  علي  جبل  ج��م��ارك  مركز  يف  العمل  لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية 
2021 بهدف �سمان تدفق كافة الب�سائع اإىل الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية 
ال�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  الدولية  للتجارة  رئي�سي  كمركز  دب��ي  دور  لتعزيز 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” بالعمل على تطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني من اأجل تعزيز 
الدائرة متكنت من حت�سني  اإن  واأ�ساف  القت�سادي.  النمو  ودعم  العمالء  �سعادة 
املحظورة  الب�سائع  كافة  �سبط  على  قدرته  لزيادة  علي  جبل  جمارك  مركز  اأداء 
اف�سل  اإىل  للو�سول  اجلمركية  مراكزها  يف  والتفتي�ص  املعاينة  نظام  تطوير  من 
املركز جناحه يف  واأثبت  الب�سائع املحظورة  الت�سدي ملحاولت تهريب  النتائج يف 
منع دخول هذه الب�سائع اإىل الدولة من خالل حملة وطن اآمن التي اأطلقتها اإدارة 
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ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ك����اث����ري����ن 
�����س����ي����م����اف����ران����ك����ا دي����ل����و�����ص 
اجلن�سية  ال��ف��ل��ب��ني    ري�������ص، 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )6707181EC(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0502428252    

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
باك�ستان   ، دي��ت��ا  اهلل  رم�سان 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)BW9212892( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

الثالثاء  8    يونيو   2021  م   -   العـدد   13260  
Tuesday    8   June   2021   -  Issue No   13260



31

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 151
المارات  اجلن�سية   - املن�سوري  خادم  بن  �سعيد  احمد  بطي   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : 
عقيل جواد بابائي، اجلن�سية ايران، يف الرخ�سة امل�سماه ))بيت املعمار لتجارة مواد البناء (( والتي 
تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )213629( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

، تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.  
وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جو�شب كافية وحلويات  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002459/ 

اإىل املحكوم عليه : جو�سب كافية وحلويات 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ليبني ماثيو - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 17705 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد ني�شاد ببايل بونام ابراهيم   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001517/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد ني�ساد ببايل بونام ابراهيم
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ دار التمويل - �ص م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور

قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 43333 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2018/ M0002924 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : �سركة النخبة ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 41357 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالواحد علي مال اهلل اإ�شماعيل املرزوقي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003082/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدالواحد علي مال اهلل اإ�سماعيل املرزوقي 
اإمارة ال�سارقة منطقة القالع �سارع القالع فيال رقم 8 

حيث انه بتاريخ 2020/12/6 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ البنك العربي املتحد - �ص م ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 291573 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / احمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004080 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه :1- �سم�ص النهار لتجارة مواقف ال�سيارات - ذ م م 

2- �سم�ص الرحمن الكوزي افغاين / اجلن�سية  
نعلمكم بان املدعي ح�سني كايبادام بارامبات - هندي اجلن�سية - قد اقام الدعوى املذكورة 

اأعاله للمطالبة 
احلكم  - انه بتاريخ 2021/5/18 

بعد الإطالع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعي : علي حممد ح�سن 
درهم  الف  وثالثون  وخم�سة  ثالثمائة   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�سامن  ال�سويدي  حميد 
ال�سداد  متام  وحتى  قد  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتهما 

والزمتهما بامل�سروفات. - حرر بتاريخ 2021/6/1 / حرر بوا�سطة املوظف
حرر بتاريخ / 2021/5/9  / حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�شي / د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001211 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدر ع�سكر
جمهول حمل الإقامة : عجمان - النعيمية - فيال يو�سف خ�سرو بابا خان ع�سكر - الرقم املكاين 

 2547441251
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/6/6 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001394 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مكتب ال�سفر لتوريد اليدي العاملة 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان - منطقة الب�ستان - خلف مركز �سرطة املدينة - هاتف 
رقم / 0562902255  - 0555229901 - 0509211994 - 0561751766 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �سخ�سيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/6/6 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين    AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000956/ 
اإىل املحكوم عليه : را�سيل ان جوي�ص مانانقويل  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ جوربهيج �سينغ كولديب �سينغ - اجلن�سية : هندي  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 35784.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 28 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
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  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ص  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
وزارة العدل - حمكمة عجمان البتدائية الحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الإنابة الق�شائية رقم 28 ل�شنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده )ن�شرا(
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  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�سه  التقدم  اعرتا�ص  له  من  كل  وعلى 

على الأقل. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
حليمه اأحمد احلو�شني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد حممد رفيق ال�شبع ال�شبع   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000429/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد حممد رفيق ال�سبع ال�سبع 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع   
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 347927 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
التنفيذ  اإجراءات  اليوم التايل للن�سر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / اأحمد طلعت عبدال�شادق حممد 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004203 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : علي عبداهلل فا�سل املرزوقي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  علي  ال  ح�سن  حممد  احمد  ابوبكر  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�سية - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي : 

احلكم / اأنه بتاريخ 2021/5/24 - بعد الإطالع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ : ثمانية واربعون الف ومائة وخم�سة وع�سرون درهم والزمته 
بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد 

والزمته بامل�سروفات. حرر بتاريخ 2021/6/1 - حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

القا�شي / د. حممد �شليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر

يف ال�شتئناف رقم 333 ل�شنة 2021 ا�شتئناف جتاري - دبي
للتجارة  مارك  / جلف   -2 م  ذم  �ص  املالحية  للخدمات  �سنمارين   -1  / امل�ستانف �سدهم  اىل 

العامة �ص ذم م 3- فر�ست جلوبز للتجارة العامة ذ.م.م.4- خطوط اخلليج
ا�ستئناف جتاري دبي من  نود اعالمكم اإىل انه قد اقيم �سدكم ال�ستئناف 333 ل�سنة 2021 
امل�ستاأنفة /هوك مركنتايل برايفت ليمتد ومو�سوعه ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
2020 جتاري جزئي دبي م ، وقد �سدر حكما متهيديا من املحكمة بندب خبر  ل�سنة   3973
 ، بحري يف الدعوى مت على اثره انتداب اخلبر بحري كابنت / حممد مطر خليفه املهري 
 11:00 12/6/2021 ال�ساعة  وقد حدد اخلبر اجتماع اخلربة الول يوم ال�سبت املوافق 
القيادة  مقابل   - ال�سعايل  بناية   - املمزر   - ديرة   - دبي  باإمارة  الكائن  اخلبر  مبقر  �سباحا 
العامة ل�سرطة دبي - مكتب رقم 213 - لذا فاأنتم مكلفون باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و 

عليكم بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للخربة . 
خبري بحري
كابنت / حممد مطر خليفة املهريي

اإجتماع خربة 

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

املو�شوع / �شيغة اإعالن للح�شور
يف الدعوى 2020 /197- ا�شتئناف عقارى

من  او  الرابع(  �سده  )امل�ستاأنف  الظاهري  �سعيد  را�سد  �سلطان   / ال�سيد  على  يتعني 
للجوائز  احل�سيبة  مببني  املنازعات  وت�سوية  اخلربة  اإدارة  مقر  اإىل  احل�سور  ميثله، 
 / اأول  حما�سبي  خبر  ملقابلة  امليزانني  طابق   C ميني  دي�سمرب  من  الثاين  �سارع   -
عبدالعظيم حممد الدي�ساوي واإح�سار الوثائق التي توؤيد موقفه يف الدعوى اعاله 
وذلك خالل  اأ�سبوع من ن�سر هذا الإعالن.  راجني التوقيع على هذا الإخطار اإ�سعارا 

بال�ستالم واإر�ساله اإلينا على الفاك�ص 043537783
عن اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات
خبري حما�شبي اأول
عبدالعظيم حممد الدي�شاوي

اإجتماع خربة 
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

 اعالن بالن�شر
AJ20201214C11474

املخطر :  �سيف ال�سالم فريد الرحمن  - اجلن�سية : بنغالدي�ص
�سد

املخطر اليه : عمر عبداهلل �سعيد ال خمي�ص - اجلن�سية : اإماراتي 
اإخطار عديل بالوفاء

ملا كان املخطر يداين املخطر اإليه مبلغ وقدره 15000 د رهم )خم�سه ع�سر الف د رهم لغر( حيث 
حرر املخطر اإليه ل�سالح املخطر اي�سال اأمانة بقيمة املبلغ املطالب به ، وذلك على �سبيل المانة لرده 
حني عليه، بيد اأن املخطر اليه اأبا وامتنع عن الوفاء بالتزاماته املتفق عليها ، مما يعد معه اخالل منها 
املذكورة بعالية خالل خم�سة  املديونية  ؛ فانه تخطركم ب�سرورة �سداد  بناء عليه  مبا هو متفق عليه. 
اأيام من تاريخه ، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ، وال فاإننا 
�سن�سطر اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوق موكنا مع حتميكم الر�سوم وامل�ساريف 

وبدل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل العام بعجمان

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 623
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد : عب�داهلل �س�يف �س�لط�ان ب�ن غليط�ه الغفل�ى - اجلن�س�ية : الم�ارات 
، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�سيد : ان�س�ار ك�اب�وم 
ك�ارا - اجلن�س�ية : الهن�د ، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�م�اه )كافتري�ا وق�ت ال�س�اي الأخ�س�ر( تاأ�س�س�ت باأم�ارة 
بال�سارقة.  القت�سادية  التنمية  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة  ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )572657( 

تعديالت اخرى : تغير ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية ( اىل )وكيل خدمات (
وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 617
�س�وريا،  اجلن�سية:   - ق�سبا�س�ي  عب�دالرزاق  �س�ح�ر   : ال�سيدة  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب 
امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  �س�وريا،  اجلن�س�ي�ة:   - خ�وامتي  عب�دالقادر  م�ل�ه�م  ع�ادل  م�ح�م�د 
 )761135( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  باأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�سام(  غيث  )م�ساوي 

ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى: 
وعمالبن�ص 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  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 620

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد/ ع�ادل �س�يف عب�داهلل �س�يف ال�س�حى الم�ارات اجلن�س�ية 
، يرغ�ب ف�ي البي�ع و التن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )50%( لل�س�يدة/�س�اره اي�ابني 
امل�س�ماة/مرك�ز احلي�اة الطب�ي  التجاري�ة  الهن�د اجلن�سية يف الرخ�س�ة  اي�دوارد دى كروز 
 -  )522084( ب�رقم  ال�س�ارقة  حكوم�ة   - الإقت�س�ادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  وال�س�ادرة 

تغير ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية ايل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 619

�سوري اجلن�سية يف   - ال�سيد / معمر خالد كنعان  باأن  ليكن معلوما للجميع 
 / ال�سيدة  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
ابت�سام احمد ذيب - فل�سطينية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه/ ))�سالون ابو 
القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  (( رخ�سة رقم )607252(  �سغارة 
القانون الحتادي  املادة )14( فقرة )5( من احكام   بال�سارقة. وعمالبن�ص 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم 
ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 621
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حنيف باتينجارايل عبدالرحمن - الهند اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
كونهى،  حممد  باتارا�سال  ريا�ص  حممد  ال�سيد/   -1  : من  كال  اىل  28% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن 
بن�سبة  الهند   : ، اجلن�سية  يو�سف  تيكيكونو  تيكيكونو  �سهيب  ال�سيد/   -2   ، %20 بن�سبة  الهند   : اجلن�سية 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  الهند،   : اجلن�سية   ، تيكونومال  تيكونومال  عبدالب�سر  ال�سيد/  ويرغب   %8
ح�سته البالغة 12% وذلك اىل ال�سيد/�سهيب تيكيكونو تيكيكونو يو�سف، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه 
دائرة  من  ال�سادرة   )769906( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  املاأكولت(  اأر�ص  )كافتريا 

التنمية القت�سادية بال�سارقه. تعديالت اخرى: ليوجد
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 622

 : الزرع�ون�ي - اجلن�س�ية  ال�س�يد / �س�الح ر�س�ا حمم�د �س�الح  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
الإمارات ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغة )51%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد 
امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي   ، الإم�ارات   : اجلن�سية   - النقب�ي  حم�دون  عل�ى  م�حم�د  حم�دون   :
)ور�س�ة الربازي�ل لت�س�ليح م�س�اعدى ال�س�يارات( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة 
رق�م )216148( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اآخرى. 
وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 618

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : �س�ح�ر عب�دالرزاق ق�سبا�س�ي - اجلن�سية: �س�وريا، ترغ�ب 
م�ح�م�د   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
ع�ادل م�ل�ه�م عب�دالقادر خ�وامتي - اجلن�س�ي�ة : �س�وريا، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )ملحم�ة غي�ث 
باأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )728199( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة  ال�س�ام( تاأ�س�س�ت 

التنمي�ة القت�س�ادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى:
وعمالبن�ص 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�ص حيال ذلك 

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

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0004362
املخطر / جمعية احتاد مالك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املخطر اإليها / اإبت�سام ح�سن بواب - اجلن�سية : �سوريا - وحتمل جواز �سفر رقم )011107085(
العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز 1 - �سقة رقم 707 ، ت /0505707008 

اإىل املو�سوع اعاله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
واخلدمات  ال�سيانة  ر�سوم  لقاء  وذلك  ال�سارقة  اإمارة   - اخلان  - منطقة  الروز1  برج   -  707/ رقم  )ال�سقة(  العقارية  الوحدة  على  عليكم 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /23821،16 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�ص قانون جمعيات احتاد املالك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لالجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املالك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 2393/2021/207 تنفيذ جتاري
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

2_ طيب عبد الرحيم اأحمد  1_�سكاي هايت�ص لالإ�ستثمار )�ص ذ م م(،  اإىل املنفذ �سدهم / 
اإيه   _4 3_ فار�ص طيب عبد الرحيم اأحمد الباكر )كفيل �سامن(،  الباكر )كفيل �سامن(، 
م( )كفيل  م  ذ  )���ص  للمقاولت  �سي  اإن  اإي��ه   _5 م( )كفيل �سامن(،  م  ذ  )���ص  القاب�سة  �سي  اإن 
�سامن(، 6_ كينجز هولدينج )�ص ذ م م( )كفيل �سامن(، 7_ �سركة توما�ص بنيت اخلليج )ذ 
م م( )كفيل �سامن( جمهويل حمل الإقامة. مبا اأن الطالب التنفيذ بنك المارات دبي الوطني 
)�ص.م.ع( قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) دره��م   138424678.75  (
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن..
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
املعلن/ ائتالف عرب اخلليج للحفريات مع بن �سرور العاملية للمقاولت ذ.م.م رخ�سة رقم 75088

 CN-1759936 ب�ست احلفريات و املقاولت العامة - موؤ�س�سة فردية-رخ�سة رقم /
املعلن اليه / دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط املدن

�شيغة العالن
اأنه و بتاريخ 1-12 -2020 مت حترير اتفاقية حوالة حق بني   : بت  اليه  املعلن  املعلن  1- يخطر 
كال من / �شركة اأئتالف عرب اخلليج للحفريات مع بن �شرور للمقاولت �ض.ذ.م.م و �شركة / ب�شت 
احلفريات و املقاولت العامة موؤ�ش�شة فردية واتفقا على الآتي اأقرت و تنازلت ائتالف عرب اخلليج 
للحفريات مع بن �سرور العاملية للمقاولت ذ.م.م ملوؤ�س�سة ب�ست احلفريات و املقاولت العامة و بكامل اهليته 
للتعاقد عن كافة حقوقه و مطالباته و اآية ت�سويات وديه تو�سل اليها مع دائرة بلدية و تخطيط املدن مبدينة 

ابوظبي عن امل�سروع امل�سمي تو�سيع قناة م�سفح اجلنوبية و ردم امل�ساحات املجاورة - منطقة )ب(.
 كما اأقرت �سركة ائتالف عرب اخلليج للحفريات مع بن �سرور العاملية للمقاولت ذ.م.م  وبكامل اهليتها للتعاقد 
بحوالة حقها يف املطالبة بتنفيذ اية عرو�ص ت�سوية عر�ست عليها خالل املدة من 2004 و حتي تاريخ ابرام 
هذا العقد من قبل دائرة بلدية ابوظبي و تخطيط املدن مبدينة ابوظبي و قبلت موؤ�س�سة  ب�ست احلفريات و 

املقاولت العامة هذه احلوالة

اإعالن بالن�شر 
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

انذار عديل بالن�شر
رقم  2021/5063 

املنذر / ا�ص. كي. ام للتكييف ذ م م
املنذر اإليها / با�سيفيك اوفر�سييز للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

رخ�سة جتارية رقم 552941 وال�سادرة عن اقت�سادية دبي.
فاإنه  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��دىل  اإن���ذار   2021/89834 رق��م  الإن���ذار  مبوجب 
بذمتها  املرت�سدة  واملبالغ  ال�سيك  قيمة  ب�سداد  اإليها  املنذر  على  تنبه  الإن���ذار  ه��ذا  ومبوجب 
والواردة ب�سدر هذا الإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها: 140،000 درهم اإماراتي )مائة واأربعون 
الإن��ذار واإل �سن�سطر  ا�ستالمكم لهذا  اأيام من تاريخ  اإماراتي( وذلك خالل خم�سة  األف درهم 
اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية 
باملزاد  وبيعها  املنقولة  والغر  املنقولة  اأموالكم  كافة  على  احلجز  عن  ف�ساًل  عليه،  امل�ستحقة 
العلني بالإ�سافة اإىل حتميلكم م�سوؤولية التعوي�ص عن كافة الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت 

باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم  2021/5065 
املنذر / كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�سخ�سية ذ.م.م.

املنذر اإليهما / 1- �سهنازح�سني �سقنيجر �سالون - رخ�سة مهنية رقم 677752 
�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية يف دبي.

 JASITHA ONDEN VIJAYAN - جا�سبتا اوندين فيجاي اوندين - هندية اجلن�سية  -2"
R4234197 اإماراتية رقم 4-6062065-1969-784 -جواز �سفر رقم هوية   -  ONDEN

فاإنه ومبوجب  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��دىل  اإن���ذار   2021  /  91679 رق��م  الإن���ذار  مبوجب 
هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهما ب�سداد قيمة ال�سيكات املرجتعة وامل�ستحقة لها واملبالغ املرت�سدة 
األفاً  وت�سعون  درهم )ثالثة   93،981،00 وقدرها  اإجمالية  بقيمة  الإن��ذار  هذا  ب�سدر  وال��واردة  بذمتهم 
وت�سعمائة وواحد وثمانون درهم اإماراتي( وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار واإل 
القانونية  املذكور والفائدة  املبلغ  ب�سداد  القانونية الالزمة لإلزامكم  الإج��راءات  اإتخاذ كافة  اإىل  �سن�سطر 
امل�ستحقة عليه، ف�ساًل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة والغر املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�سافة 
اإىل حتميلكم م�سوؤولية التعوي�ص عن كافة الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر

  رقم الإنذار )2021/5043(  
Utmost Building Materials  املنذرة / اأمتو�ست ملواد البناء

العنوان : اإمارة دبي- بر دبي - �سارع خالد بن الوليد- بناية اأمتو�ست ملواد البناء طابق امليزانني بالقرب من 
حمطة مرتو برجمان- رقم مكاين )٣402٣851٣8( هاتف رقم 043553883، �ص. ب 55014 

املنذر اإليه الثاين / حميد عبداهلل احمد عبد اهلل الدو�سري - اجلن�سية المارات
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه الثاين لإنذاره بالآتي: 

ال�ي�ه  املنذر  وتطال�ب  ق�ان�ون�ا  ون�ف�اذ مفعول�ه  ب�ه  ب�م�ا ج�اء  للعل�م  الن��ذار  بهذا  ال�ي�ه  املنذر  تنذر  املن�ذرة  ف�ان 
 " دره�م   725،200،00 وق�دره  مبل�غ  الب�ال�غ�ة  املديوني�ة  قيم�ة  �س�داد  �س�رع�ة  و  ب�ال�وف�اء  وتكل�ف�ه  ال�ث�اين 
�سبعمائة و خم�سة وع�سرون ال�ف ومائتان دره�م(( يف موع�د غايته خم�سة اأيام من تاريخ هذا الإنذار. واإل 
اأعاله  ف�سوف تتخذ املنذرة جتاه املنذراليه الثاين كافة الإج��راءات القانونية املنا�سبة ل�س�داد املبلغ املذكور 
وذلك باإتخاذ طريق الق�س�اء �سبيل لكي ت�س�تاأدى حقه�ا مب�ا يف ذل�ك اإقام�ة ال�دع�اوى املو�س�وعية وامل�ستعجلة 
ال�و�س�ول حتى  وترقب  ال�سفر  واملنع من  التجارية  والرخ�ص  البنكية  فيه�ا احلجوزات على احل�سابات  مب�ا 
بها  حلقت  التي  الأ�سرار  جميع  عن  والتعوي�سات  القانونية  بالفوائد  املطالبة  مع  حقوقها  كامل  ت�ستاأدى 

جراء المتناع عن �سداد املبلغ املذكور اعاله.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/1/5008(  
املخطرة : ان ايه ا�ص هيلث تك �ص.ذ.م.م  - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

�سد /  املخطر اإليه الثاين: ر�سيد مروان ر�سيد الطربي
املنذرة  املبالغ املرت�سدة بذمتكم ل�سالح  اإليهما ب�سرعة �سداد  املنذر  جئنا مبوجب هذا الإن��ذار العديل ننذر فيه 
والتي قيمتها وقدره )81،911،45( درهم )واحد وثمانون الفا وت�سعمائة واأحد ع�سر درهماً وخم�سة واربعون 
فل�ساً(، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإعالن، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية �سد املنذر اإليه، والتي من �سمنها ما يلي: 1- اإ�سدار املنع من ال�سفر بحقكم.
�سبط واإح�سار حلني �سداد املبلغ املرت�سد.  اأمر  اإ�سدار   -2

الأر�سدة البنكية العائدة للمخطر اإليه. جميع  على  احلجز   -3
العائدة للمخطر اإليهم �سواء ال�سيارات اأو الأرا�سي اأو العقارات  الأخرى. املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4

لديها من اأموال. لديكم  ما  على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5
الراتب ال�سخ�سي اخلا�ص بكم لدى جهة عملكم.  من  املحكمة  تقرره  ما  على  احلجز   -6

اأخرى اأكرث ق�سوة بحقكم. مع العلم اأن كل تلك الإجراءات �ستكون على م�سوؤوليتكم  اإجراءات  اإىل  بالإ�سافة   -7
ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
  رقم 2021/5061  

املنذرة : رامي�ص دولرتام ا�سوانى 
املنذر اإليه : �سركة تقنية الأبراج للمقاولت )ذ م م( فرع دبي �ساحبة الرخ�سة رقم )691141(

املنذر يوجه باإنذاره هذا اإىل املنذر اإليها ب�سرورة �سداد امل�ستحقات اليجاريه عن املحل رقم )S01( والكائنة 
 ( العقار  رق��م   )  1  ( املبني  29( - )رق��م  الأر����ص  رق��م   - الأول  دب��ي لالإ�ستثمار  دب��ي - جممع  )اإم����ارة  يف 
حتى تاريخة  اليه  املنذر  ذمة  يف  واملرت�سده  ا�سواين  دولرتام  رامي�ص   : ملك   )  1  ( الطابق   رقم   )  155
641318 وامل�سحوب على البنك التجاري الأول بتاريخ  11250( درهم قيمة ال�سيك رقم  مبلغ وقدره 
ثالثون يوما من تاريخ الإن��ذار واإل يف حالة عدم جتاوبكم مع ذلك الأمر  خالل  وذلك   2019/12/5
ف�سوف يتخذ املنذر كافة الأجراءات القانونية املنا�سبة حلفظ كافه حقوقه واملطالبة بف�سخ العقد وباخالء 
العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل واللزام بدفع القيمة الإيجارية واملبالغ امل�ستحقة عليها و�سداد 
كافه  حتميلكم  مع  والفعلى  التام  الأخ���الء  تاريخ  حتى  امل�سافة  القيمة  و�سريبة  وامل��ي��اه  الكهرباء  فواتر 

الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية، مع عدم الإخالل بكافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/1/5007(  
املخطرة : قرطا�سية فاروق العاملية )�ص.ذ.م.م( - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

القا�سمية )موؤ�س�سة فردية(  املكتبية والقرطا�سية ذ.م.م )�سابقا( قرطا�سية دار  1- ميل جاردن لتجارة الأدوات  اإليهم:   املخطر 
على   واملوقع  الأوىل)�سابقا(  اليها  املخطر  مالك  وب�سفته  نف�سه  عن  اجلن�سية(  )هندي  �سانكارا  برا�ساد  نارايندرا   -2 حالياً   -

ال�سيكات(. 3- منى وحيد بالل خمي�ص بالل )ب�سفتها مالكة املخطر اليها -حالياً( 
جئنا مبوجب هذا الإنذار ننذر فيه املنذر اإليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 37،972،21 درهم )�سبعة وثالثون األف  وت�سعمائة 
واثنان و�سبعون درهماً وواحد وع�سرون فل�ساً(. خالل 5 اأيام عمل من تاريخه، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ  كافة الإجراءات 

القانونية �سد املنذر اإليهم، والتي من �سمنها ما يلي :-1- اإ�سدار املنع من ال�سفر بحقكم.
�سبط واإح�سار حلني �سداد املبلغ املرت�سد.  اأمر  اإ�سدار   -2

الأر�سدة البنكية العائدة للمخطر اإليه. جميع  على  احلجز   -3
العائدة للمخطر اإليهم �سواء ال�سيارات اأو الأرا�سي اأو العقارات  الأخرى. املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4

لديها من اأموال. لديكم  ما  على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5
الراتب ال�سخ�سي اخلا�ص بكم لدى جهة عملكم.  من  املحكمة  تقرره  ما  على  احلجز   -6

ونفقتكم،  م�سوؤوليتكم  على  �ستكون  الإج���راءات  تلك  كل  اأن  العلم  مع  بحقكم.  ق�سوة  اأك��رث  اأخ��رى  اإج���راءات  اإىل  بالإ�سافة   -7
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/1/5005(  
املخطرة : ا�ص ايه اأي �سكيورتي كنرتول & �سيفتي اكويبمنت �ص ذ م م 

بوكالة / املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليها : كويك �ستيل ملقاولت البناء )�ص.ذ.م.م(

جئنا مبوجب هذا الكتاب ننذركم بوجوب �سداد املبالغ املرت�سدة بذمة املخطر اليها 
والبالغ جمموعها اجمايل )152،29٣،٧6( درهم، )مائة واثنان وخم�سون األف ومائتان 
اأق�ساها  م��دة  خ��الل  وذل��ك  للمخطرة،  فل�سا(  و�سبعون  و�ستة  دره��م  وت�سعون  وثالثة 
خم�سة ايام من تاريخه، وال �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم 
بكافة  وحمتفظني  القانونية،   ال��ف��ائ��دة  اإليها  م�ساف  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  وعلى 

احلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم  2021/5067 

املنذر / كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�سخ�سية ذ.م.م.
DMCC- املنذر اإليهما / �سقراط�ص بيوتي لوجن م.د.م.�ص - رخ�سة خدمات رقم

.DMCC - دبي لل�سلع املتعددة مركز  من  �سادرة   167807
مبوجب الإنذار رقم 91697/ 2021 اإنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه 

ومبوجب هذا الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهما ب�سداد قيمة ال�سيكات املرجتعة امل�ستحق لها 
واملبالغ املرت�سدة بذمتهم والواردة ب�سدر هذا الإنذار بقيمة اإجمالية مببلغ وقدره 15،040 
درهم )خم�سة ع�سر األفاً واأربعون درهم اإماراتي( وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا الإنذار واإل �سن�سطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامكم ب�سداد املبلغ 
املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة عليه، ف�ساًل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة والغر 
الأ�سرار  كافة  عن  التعوي�ص  م�سوؤولية  حتميلكم  اإىل  بالإ�سافة  العلني  باملزاد  وبيعها  املنقولة 

املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
رقم  2021/5037 

املنذره : امتام للو�ساطة العقارية )�ص.ذ.م.م(
املنذر اإليهم الأول/ 1- عائ�سة اأحمد حممد مليح
ال�سام�سي مليح  بن  �سعيد  على  النا�سر  عبد   -2

ال�سام�سي مليح  بن  �سعيد  على  عمر   -3
على �سعيد بن مليح ال�سام�سي اهلل  عبد   -4

مليح ال�سام�سي بن  �سعيد  على  ا�سماء   -5
ال�سام�سي مليح  بن  �سعيد  على  �سماء   -6

املنذر اليه الثاين / عبد الوهاب اليا�ص عبد الوهاب ابراهيم كلدارى
220000 درهم )مائتان وع�سرون الف  تنذر املنذرة املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
تاريخ  م��ن  اي��ام  �سبعة  خ��الل  وامل�سرتي  البائع  قبل  م��ن  عليها  املتفق  الن�سبتني  قيمة   ) دره��م 
كافة  املنذره لتخاذ  ت�سطر  �سوف  ذل��ك،  اليهم  املنذر  الإن��ذار ويف حال خمالفة  بهذا  اإعالنهم 

الإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلتنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
  رقم 5101/2021  

املنذر: ح�سني حجت اله توانكر رجنرب - ايراين اجلن�سية. 
املنذر اليها : زرمني خان ظفر اهلل خان - باك�ستانية اجلن�سية.

املو�سوع
ينذر املنذر - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 16000 درهم خالل مدة 
املنذر لتخاذ  �س�ي�س�طر  واإل  الإن��ذار  ن�س�ر هذا  تاريخ  ايام من  اق�ساها خم�سة 
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�س�ت�س�دار امر الداء واملطالبة 
املنذر  املنذر مع حتميل  او �س�رر تعر�ص له  اأي عطل  املنا�س�ب عن  بالتعوي�ص 

اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/1/5006(  
 املخطرة : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج )�ص.ذ.م.م(  - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

�سد / املخطر اإليهم:  1- الدقة لتجهيز وتركيب املطابخ املعدنية
اجلن�سية( )م�سري  فرحات  ال�ستار  عبد  فتحي  حممد   -2

جمعة اإ�سماعيل )م�سري اجلن�سية( اإبراهيم  جمعه   -3
قيمة  املخطرة  �سداد  �سرعة  بوجوب  بينكم  فيما  بالت�سامن  ننذركم  الكتاب  هذا  مبوجب  جئنا 
ال�سيكات اأعاله والبالغ جمموع قيمها الإجمالية مبلغ وقدره )14،030،05( درهم - اأربعة 
تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  م��دة  خ��الل  وذل��ك  فلو�ص،  درهما وخم�سة  وث��الث��ون  الفاً  ع�سر 
ا�ستالمكم لالإعالن، وال �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية املنا�سبة �سدكم 
احلقوق   بكافة  وحمتفظني  القانونية،  الفائدة  اإليها  م�سافاً  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  على  وذلك 

لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار عديل بالن�شر
  رقم 4927/2021 

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي )�ص م ع ( .
�سد  - املنذر اإليه : عبداهلل علي حممد خمي�ص حمزة - اإماراتي اجلن�سية

جمهول حمل الإقامة
املو�سوع : اإيل املنذر اإليه / عبداهلل علي حممد خمي�ص حمزة ، يكلفك املنذر / بنك دبي الإ�سالمي )�ص 
م ع( بالوفاء باملبلغ املرت�سد يف ذمتك البالغ قدره ) 2٣9،499( درهم ) فقط مئتان وت�سعة وثالثون 
األف واأربعمائة وت�سعة وت�سعون درهما اإماراتياً (، مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية التي حت�سلت عليها 
من املنذر ،  وذل��ك خ��الل خم�سة اأي��ام من تاريخ ن�سر ه��ذا الإخ��ط��ار ، ويف ح��ال ع��دم التزامك بذلك 
اأعاله مع الزامكم  املبلغ املذكور  اإتخاذ كافة الإج��راءات القانونية لإ�سرتداد  املنذر بحقه يف  يحتفظ 

بالتكاليف الناجتة عن ذلك والتعوي�ص وامل�ساريف واأتعاب املحاماة  مع حفظ كافة حقوقنا
عن املنذر / مكتب اأبوبكر �سامل للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية

عن املكتب / حممد اأحمد احلاج ،،، امل�ست�سار القانوين
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/1/5009(  
املخطرة : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج )�ص.ذ.م.م(  - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

الزجاج والأملنيوم -  موؤ�س�سة  �ساركو لعمال الملنيوم - موؤ�س��س�ة فردية )�سابقاً( ال�ستدامة لأعمال   -1 اإليهما:  �سد / املخطر 
فردية )حاليا( 2- اأحمد �سياء الدين بقاعي )�س�وري اجلن�سية( ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك اجلهة املخطر  اليها واملوقع 

على ال�سيكات. 
جئنا مبوجب هذا الإنذار ننذر فيه املنذر اإليهم ب�سرورة �سداد مبلغ اجمايل ٣10،559،08 درهم )ثالثمائة وع�سرة الفا وخم�سمائة 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  اآ�سفني  ن�سطر  �سوف  واإل  تاريخه،  من  عمل  اأي��ام   5 خ��الل  اأف��ال���ص(  وثمانية  درهماً  وخم�سون  وت�سعة 

القانونية �سد املنذر اإليهم، والتي من �سمنها ما يلي :-1- اإ�سدار املنع من ال�سفر بحقكم.
�سبط واإح�سار حلني �سداد املبلغ املرت�سد.  اأمر  اإ�سدار   -2

الأر�سدة البنكية العائدة للمخطر اإليه. جميع  على  احلجز   -3
العائدة للمخطر اإليهم �سواء ال�سيارات اأو الأرا�سي اأو العقارات  الأخرى. املمتلكات  جميع  على  احلجز   -4

لديها من اأموال. لديكم  ما  على  للحجز  معكم  تتعامل  التي  اجلهات  كافة  خماطبة   -5
الراتب ال�سخ�سي اخلا�ص بكم لدى جهة عملكم.  من  املحكمة  تقرره  ما  على  احلجز   -6

ونفقتكم،  م�سوؤوليتكم  على  �ستكون  الإج���راءات  تلك  كل  اأن  العلم  مع  بحقكم.  ق�سوة  اأك��رث  اأخ��رى  اإج���راءات  اإىل  بالإ�سافة   -7
حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/3817(  
املنذر :م�سنع املحيط للمطاط  - بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي

�سد / املنذر اليه: قطب الدين حممد في�ص الدين حممد
املو�سوع طلب اإعالن بالن�سر

اأعاله  ال�سيكات  قيمة  �سداد  بوجوب  ننذركم  الكتاب  هذا  مبوجب  جئنا 
األف  ع�سر  خم�سة  دره��م،   )15،000( وق��درة  اجلمايل  جمموعها  البالغ 
اي��ام من  اأق�ساها خم�سة  ام��ارات��ي للمخطرة، وذل��ك خ��الل م��دة  دره��م 
اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية بحقكم  تاريخه، وال �سوف ن�سطر 
وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم م�ساف اإليها الفائدة القانونية، وحمتفظني 

بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0004361
املخطر / جمعية احتاد مالك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املخطر اإليه / يو�سف عبداهلل حممد �سعيد الأن�ساري اجلن�سية : الكويت - ويحمل جواز �سفر رقم )003629126( 
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان برج الروز 1 - �سقة رقم 1605 - ت / 0096516545152

اإىل املو�سوع اعاله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /1605 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /37823،03 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�ص قانون جمعيات احتاد املالك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لالجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املالك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0003510
املخط�ر: ابراهيم ال�سيد على ح�سانني حممد - اجلن�سية : م�سر، اأحمل هوية اإماراتية رقم)784198819206099( ب�سفتي وكيال عن 
ال�سيد: عبداهلل عبدالعزيز ماجد اآل علي - اجلن�سية: الإمارات، مبوجب الوكالة رقم)SH20201108D52660( امل�سدقة لدى كاتب 
العدل بتاري�خ 2020/11/10، ب�س�فته وكيال ع�ن ال�سيد: ال�سيخ عب�دالعزيز حمم�د املاج�د املعال - اجلن�سية : الإم�ارات ، مب�وجب الوك�الة 
امل�سماه )موؤ�س�سة عبدالعزيز  الرخ�سة  ب�سفته )مالك(   ،2009/5/13 بتاريخ  العدل  كاتب  امل�سدقة لدى  رقم )51762/1/2009( 
حممد املاجد( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية يف ال�سارقة برقم)11070(، العن�وان : ال�سارقة - املجاز - �سارع الكورني�ص - مكتب 

رقم)M1 - M16(  ت :0504607037 - 0503607082 - 065564447
، )JY1335492( املخطر اإليه : �ساره اقبال بنت نا�سر اقبال - اجلن�سية : باك�ستان وحتمل جواز جواز �سفر رقم

العنوان : ال�سارقة - منطقة التعاون بناية املمزر 1 - ت : 0505696753 / 0505696753  
مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )53،120( درهم

الوق�ائ�ع : • حيث ان املخطر اإليه قد حرر ل�سالح املخطر عدد ثالث �سيكات وبياناتهم  • �سيك رقم)000024( بقيمة )41،600( واح�د 
ال�سيك متر  ان  2021/03/25، حيث  بتاريخ  واملحرر  الوطني  دبي  المارات  وامل�سحوب على  درهم فقط ل غر  و�ستمائة  الف  واربعون 
ارجاعه ب�سبب اغالق احل�ساب  • �سيك رقم)000055( بقيمة )5760( خم�سة الف و�سبعمائة و�ستون درهم فقط ل غر وامل�سحوب على 
المارات دبي الوطني واملحرر بتاريخ 2020/06/05، حيث اأن ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب  • �سيك رقم)000056( بقيمة 
)5760( خم�سة الف و�سبعمائة و�ستون درهم فقط ل غر وامل�سحوب على المارات دبي الوطني واملحرر بتاريخ 2020/07/05، حيث ان 
ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب •حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيكات من املخطر اإليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى،  
• بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ اإ�ستالمه الإخطار  واإل �سوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانولية لذلك، • وعليه يلتم�ص املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0004360
املخطر / جمعية احتاد مالك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املخطر اإليه / عامر بن �سعيد بن عامر ال�سبعوين - اجلن�سية : �سلطنة عمان - ويحمل جواز �سفر رقم )02097755( 
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز 1 - �سقة رقم 1501 ، ت / 0096899376080  

اإىل املو�سوع اعاله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /1501 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /30712،37 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�ص قانون جمعيات احتاد املالك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لالجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املالك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0004363
املخطر / جمعية احتاد مالك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املخطر اإليه / عبداحلكيم م�سطفى قرطباين - اجلن�سية : �سوريا 
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان برج الروز 1 - �سقة رقم 2802 / ت : 0551602245 

اإىل املو�سوع اعاله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /2802 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /22553،35 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�ص قانون جمعيات احتاد املالك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لالجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املالك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اإنذار قانوين بالوفاء   

برقم املحرر 2021/0004319
املخطر / جمعية احتاد مالك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

 )A12936155( املخطر اإليها / زياد ح�سني علي زين العابدين - اجلن�سية : م�سر - ويحمل جواز �سفر رقم
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز 1 - �سقة رقم 1005 ، ت : 0553301739  

اإىل املو�سوع اعاله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /1005 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /22323،86 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�ص قانون جمعيات احتاد املالك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمري رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم لالجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات املالك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر        

 1790/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة اأميال للتجارة العامة )ذ م م(  2-اأحمد فيا�ص كا�سي 
جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �سركة امل�سرق الإ�سالمي للتمويل )م�ساهمة خا�سة( 
وميثله : خالد خليفة حممد �سيف حثبور  

والت�سامم  بالت�سامن  يعليهما  امل��دع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والتكال مببلغ وقدره )1،957،081.55 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/6/15 ال�ساعة 10.٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 168/2021/72 تظلم جتاري  

مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة رقم 112/2021 منع من 
ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإع��الن / 1-  �سركة املراعي اخل�سراء لالألبان ذ م م - ومتثلها ال�سيدة/ حنان يا�سني 
حممود اأبو قعدان  - �سفته بالق�سية : متظلم - وميثله : رايه �سامل �سهيل عوي�سان العامري 
-  �سفته بالق�سية : وكيل  املطلوب اإعالنه :1- خلدون را�سي �سعبان - �سفته بالق�سية : متظلم 

�سده - جمهول حمل القامة. 
على عري�سة  الم��ر  ال�سادر يف  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  التظلم  عليكم  اق��ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املوافق   الح��د  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف.   وح��ددت  والر�سوم  ال�سفر  رقم 112/2021 منع من 
2021/6/1٣ ال�ساعة 8.٣0 �ص بقاعة 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 ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�ش الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر 
 3612/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  توب كواليتى خلدمات الإ�سراف الإداري للعقارات -  جمهول حمل 
القامة. مبا ان الطالب التنفيذ/املحيط الأزرق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�ص 

ذ م م( - وميثله / جا�سم علي عبداهلل دمل الرئي�سي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)6٧495٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن  بالن�شر

  2021/1/5010  
مقدمة من /  املخطر: حممد عبداهلل حيدر العو�سي )اماراتي اجلن�سية( 

بوكالة املحامي/احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليهما:  1- �سركة الكري�ستال الكال�سيكي موؤ�س�سة فردية

2-كرميل فيلومينا مي�سكيل ب�س�فتها ال�س�خ�س�ية وب�س�فتها ملخولة بالتوقيع للمخطر 
اإليها الأوىل واملوقعة على ال�سيكات

وقدرة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليهما  املخطر  فيه  نخطر  الخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  جئنا 
املخطر  ل�سالح  بذمتكم  املرت�سدة  دره��م،  الف  و�سبعون  اثنان   - دره��م   )72.000(
اآ�سفني لتخاذ  �سوف ن�سطر  وال  تاريخه،  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  وذل��ك خالل مدة 
الجراءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق لأية 

جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  الرقم 2021/4803  
املنذر/ احمد فهد عي�سى علي بن عفرار - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اإليها الأوىل / خلود حممد فرج بن حموده ال�سويدي 

املنذر اإليها الثانية / نوال �سامل بالل مبارك املهري
امل�و�سوع : �سيغة طلب اإعالن بالن�سر يف الإنذار رقم )2021/1/66127(

اإماراتيا )مائة  �سداد مبلغ )141300( درهما  اإليهما ب�سرورة  املنذر  املنذرة/  تنذر 
بالت�سامن فيما بينهما وذل��ك خ��الل مهلة  األ��ف وثالثمائة دره��م(  واأرب��ع��ون  وواح��د 
اأيام من تاريخ ا�ستالم املنذر اليهما هذا الإنذار واإل �ست�سطر املنذرة  اأق�ساها خم�سة 
لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها ا�ست�سدار اأمر الأداء 
واإقامة الدعوى الق�سائية ، مع حتميل املنذر اإليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإنذار عديل بالن�شر

  رقم املحرر 2021/1/4053  
املنذر / ا�ص بي كيه للعقارات

املنذر اليه : مطعم و كافرتيا جولدن هاو�ص
فان املنذر ينبه علي املنذر اليه بالتي

 2021/4/18 وحتى   2019/10/10 من  للفرته  درهم   103628 مبلغ  امل�ستحق  �سداد   )1
يوما من   30 خ��الل  وذل��ك  ال�سداد  تاريخ  2021/4/19 حتى  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من  وم��ا 

ا�ستالمه هذا النذار.
ال�سواغل  اليجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من  دفع  عدم  حالة  يف  امل�ستاجره  العني  اخالء   )2

�سداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
3( و بخالف ذلك �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام املنذر اليه 

جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه الخالء التام
مع حفظ كافة احلقوق الخرى للمنذر ايا كان نوعها ال�سابقه واحلاليه وامل�ستقبليه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر
 2021/5017  

املخطر / امين عمر العواملة - و املحامي / را�سد عبداهلل احلفيتي
العنوان / دبي - بور�سعيد بناية دبي الوطنية للتامني مكتب 804- هاتف 0566651137

�س������د
1 ( املخطر اإليها الأوىل / علي التكم�سا�سي جن�سية جمهورية الدومينيكان ،  هوية امارتية رقم 784199118638578 

املو�سوع 
الإخطار العديل رقم حمرر )2021/1/101729(

الوزراء  ،65( من قرار جمل�ص   64، حيث اأن املخطران يخطران املخطر اإليهما عمال بن�سو�ص املواد )62 ،63 
رقم 11  الحتادي  املدنية  الإج��راءات  لقانون  التنظيمية  الالئحة  �ساأن  يف  وتعديالته  رقم 57 ل�سنة 2018 
وخم�سه  )مائه  دره��م   125000 وق��دره  الإخ��ط��ار  مو�سوع  باملبلغ  ال��وف��اء  ب�سرورة  وتعديالته   1992 ل�سنة 
وذلك يف  ال�سداد  الإخطار وحتى متام  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  اماراتي(  درهم  الف  وع�سرون 
موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإخطار مع حفظ حق املخطر ان يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

للمطالبة باملبلغ مو�سوع الإخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع الإخطار

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/5003(  
مقدمة من  / املخطرة: املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج )�ص.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
)ذ.م.م(  والزجاج  لالأملونيوم  الذهبية  املتحدة  �سد / املخطر اإليهما:  1- 

�ساندورت �ساجيف بوثان )هندي اجلن�سية( فاديرا   -2
 ٣٧.862 مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليهما  املخطر  فيه  نخطر  الخ��ط��ار  ه��ذا  مبوجب  جئنا 
درهم - �سبعة وثالثون الف وثمامنائة واثنني و�ستون درهم، املرت�سدة بذمتكم ل�سالح 
اآ�سفني  اأيام من تاريخه، وال �سوف ن�سطر  اأق�ساها خم�سة  املخطر وذلك خالل مدة 
بكافة  حمتفظني  ونفقتكم،  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الج���راءات  لتخاذ 

احلقوق  لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم )2021/5069( 
املنذرة  : امل�ساريع الوطنية للتجارة والمناء �ص ذ م م 

املنذر اليه : داركو خلدمات الفنية �ص ذ م م
تنذركم املنذره ب�سداد القيمة اليجارية وقدرها 8000 درهم ايجار 
104 بناية انديجو خالل ثالثني يوم من ن�سر النذار  ال�سقة رقم 
اليجارية  امل��ن��ازع��ات  ف�ص  ملركز  اللجوء  اإىل  امل��ن��ذرة  �ست�سطر  وال 
عليكم  �سترتتب  التي  املبالغ  بكافة  والزامكم  املوؤجرة  العني  واخ��الء 

حتى تاريخ الخالء التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإعالن بالن�شر

  رقم املحرر )2021/5004(      
مقدمة من  / املخطرة : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج )�ص.ذ.م.م(

بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�سد / املخطر اإليهما:  1- موؤ�س�سة تارميانز لرتكيب الملونيوم والزجاج

Tarimans Aluminum & Glass Installation EST
Munir A Q H Mansour  - من�سور  ح�سن  عبدالقادر  منر   -2

اإليهما ب�سرعة �سداد مبلغ )416،348،59(  جئنا مبوجب هذا الخطار نخطر فيه املخطر 
فل�سا(،  وت�سعة وخم�سون  واربعون درهماً  وثالثمائة وثمانية  الفاً  و�ستة ع�سر  )اربعمائة  درهم 
املرت�سدة بذمتكم ل�سالح املخطر وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخه، وال �سوف 
حمتفظني  ونفقتكم،  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الج���راءات  لتخاذ  اآ�سفني  ن�سطر 

بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
انذار /اإخطار عديل بيد املخطر

رقم املحرر 2021/1/92641 
املخطر: مطيع اهلل �سميع اهلل، اجلن�سية افغان�ستان، هوية رقم 784198641680594

العنوان: �سناعية رقم 6/ال�سارقة �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد - معر�ص رقم 1 ملك �سعيد عبيد حرمول -ال�سارقة - الإمارات
 )971-54-5239662( 

املخطر اإليه:  اأ - ميالنو كوبي لتجارة اآلت الت�سوير �ص.ذ.م.م
العنوان: ديرة - نايف حمل رقم G06 - ملك عبد اهلل احمد حممد الفال�سي - دبي - الإمارات )971-50-6573710 (

املو�سوع: �سداد مبلغ بقيمة 100،000 الف درهم - حيث اأن املخطر اإليها مدين للمخطر مببلغ 100000 درهم “مائه األف 
درهم“ قيمة )1( �سيك م�سحوب على م�سرف اخلدمات امل�سرفية ال�سالمية بنك را�ص اخليمة ، حررته املخطر اإليها من ح�سابها 
ل�سالح املخطر ولدى تقدمي ال�سيك املذكور للبنك امل�سحوب عليه ارتد دون �سرف ل�ع�دم كفاية الر�سيد. وحيث ان بيانات ال�سيك 
000226 - تاريخ ال�ستحقاق :2021/02/01 البنك امل�سحوب عليه: بنك را�ص اخليمة  املذكورة كالتي : 1- رقم ال�سيك : 
- قيمة ال�سيك: 100،000.  وحيث اأن املخطر حاول مررا وتكرارا بكافة املحاولت الودية بالتوا�سل مع املخطر اإليها حتى تقوم 
ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها اإل اأن كافة حماولته باتت بالف�سل.  لذلك ،  فاإن املخطرة تنبه على املخطر اإليه ب�سرورة و�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته وقدره 100،000 درهم )مائة الف درهم( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأي�ام من تاريخ ا�ستالم الإخطار 

واإل �سي�سطر املخطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ والتعوي�ص.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

اأداء   اأمر   2817/2021/60 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

 اإىل املدعى عليه /  1- الحتاد ال�سرقي لنقل املواد بال�ساحنات �ص ذ م م 
جمهول حمل الإقامة

 مبا اأن املدعى /  قرقا�ص لل�سيارات و التجارة العامة )�ص ذ م م(
ان  �سدها  املعرو�ص  بالزام   2021-04-26 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وت�سعمائة  الف  وثالثون  اأربعة   34،938،75 المر مبلغ وقدره  توؤدي اىل طالبة 
وثمانية وثالثون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
من 13-4-2021 وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ش الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : دلتا انرجي زد للمواد البرولية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )1011( ملك في�سال بيات - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 874943 رقم القيد بال�سجل التجاري : 
1481082 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سر يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/23 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني حممد �شديق قا�شم 
العاملية لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد 
 04-2219934  : فاك�ص   04-2219920  : ه��ات��ف   - ال��رق��ة   - دي���رة   - ث��اين  اآل 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �شديق قا�شم العاملية لتدقيق احل�شابات 
اآل ثاين - ديرة  205 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد  العنوان : مكتب رقم 
- الرقة - هاتف : 2219920-04 فاك�ص : 2219934-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك  م  م  ذ  �ض   - البرولية  للمواد  زد  انرجي  دلتا  لت�سفية  اأع���اله 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/23 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/5/23 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اإىل من يهمه الأمر

م�سوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �سركة  – ذ.م.م  حرة  منطقة  اإي�ست  ميدا  جلوبال  كيه  دي  �سي  نحن، 
حمدودة، رخ�سة جتارية رقم 17651، تاأ�س�ست وفقاً لأحكام اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة يف 
2016 وتعديالتها )»اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة«(، نعلن باأننا  �سلطة دبي للتطوير ل�سنة 

ومبوجب املادة )17( من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة، قررنا تغير اإ�سم ال�سركة اإىل:
كي لووب ميدل اي�شت منطقة حرة – ذ.م.م

 على كل من يرغب بالإعرتا�ص على تغير اإ�سم ال�سركة اأن يتقدم باإعرتا�ص خطي خالل مدة ل 
التايل:  العنوان  على  الإ�سعار  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  تتجاوز اأربعة ع�سر )14( 

مديراإدارة الت�سجيل والرتاخي�ص
�سلطة دبي دبي للتطوير  ، �ص.ب: 478844

دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
info@dda.gov.ae  :الربيد اللكرتوين

�شي دي كيه جلوبال ميدا اإي�شت منطقة حرة – ذ.م.م

اإ�شعار بتغيري اإ�شم �شركة 
منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
وفق  وتعمل  وويلز  اإجنلرتا  م�سجلة يف  �سركة خا�سة حمدودة  وهي  دي،  تي  ال  يوروب  تي  تي  اأن  �سركة  ترغب 
لندن،  �سرتيت،  ويليام  كينج   1 امل�سجل يف  ويقع عنوان مكتبها   ،02307625 رقم  ت�سجيل  قوانينها مبوجب 
اإجنلرتا، 7AR EC4N، اململكة املتحدة )“ال�سركة«( يف الإعالن عن ت�سفية مكتب الفرع امل�سجل يف املنطقة 
احلرة ملدينة دبي لالإنرتنت مبوجب قواعد ولوائح �سلطة دبي للتطوير )»ال�سلطة«( والذي يحمل رخ�سة جتارية 
ال�سركة  اإدارة  اجتماع جمل�ص  ملح�سر  وفقاً  وذلك   ، ترخي�سه  واإلغاء  ت�سجيله  واإلغاء   )« )»الفرع   18947 رقم 

املنعقد يف 3 مار�ص 2021.
ومبوجب هذا الإخطار، يلزم اأي طرف ذي م�سلحة يكون لديه مطالبة �سد الفرع ويرغب يف العرتا�ص على 
ت�سفية الفرع واإلغاء ت�سجيله تقدمي مطالباته امل�ستحقة ال�سداد اأو تقدمي هذه العرتا�سات كتابًة يف غ�سون 45 
)خم�سة واأربعني( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإخطار. ولن يتم النظر يف املطالبات اأو العرتا�سات التي ترد بعد 
انق�ساء فرتة الإخطار املذكورة. وترد تفا�سيل جهة الت�سال املخ�س�سة لتقدمي املطالبات اأو العرتا�سات على 

اإلغاء الت�سجيل وت�سفية الفرع فيما يلي :
دائرة الت�سجيل والرتخي�ص

�سلطة دبي للتطوير  ، �ص.ب. رقم 73000
دبي ، المارات العربية املتحدة

فاك�ص : 8992 368 4 971+
 R&Lenquiry@dda.ae / deregistration@dda.gov.ae:بريد اإلكرتوين

عناية : مدير الت�سجيل والرتخي�ص

اإخطار ت�شفية واإلغاء ت�شجيل 

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر        

 يف الدعوى رقم 2033/2021/16 جتاري جزئي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علي�ه باأن ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ) ٣86628دره���م( و 
الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة القانونية 12 % من تاريخ رفع الدعوي وحتى ال�سداد 

التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب العالن:  بنك ابو ظبي التجارى - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ح�سني عبد الرحمن عبد اهلل ح�سني امل�سرب - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي علي�ه باأن يوؤدي للمدعي 
اأتعاب املحاماة و الفائدة القانونية 12 % من  مبلغ وقدره ) ٣86628دره��م( و الر�سوم و امل�ساريف و 
تاريخ رفع الدعوي وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 15-06-2021 ال�ساعة 08:٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بمُعد  لذا فاأنت مكلف 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات  باحل�سور 

اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 2045/2021/16 جتاري جزئي

و  الر�سوم  و  دره���م(   841،8٧1.٧0  ( وق���دره  مببلغ  علي�ه  امل��دع��ي  ب��اإل��زام  املطالبة  ال��دع��وى:   مو�سوع 
امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة.
طالب العالن:  م�سرف الهالل �ص م ع - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- بريفيا انرتنا�سيونال للتجاره العامة �ص ذ م م  2- راجني�ص �سانكر ماتور  - 
�سفتهما بالق�سية:  مدعى عليهما 

باإلزام املدعي علي�ه مببلغ وق��دره )  اأق��ام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مو�سوع الإع��الن :  قد 
841،8٧1.٧0 درهم( و الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 06-15-
2021 ال�ساعة 08:٣0 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بمُعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة اأيام على القل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر        
يف الدعوى رقم 2125/2021/16 جتاري جزئي

الإماراتي  بالدرهم  يعادلهم  ما  اأو  دولر   104،٧96 مببلغ  مطالبة  دع���������وى  الدعوى:  مو�سوع 
400،000 درهم والفائدة القانونية 12% والر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة .

طالب العالن: مكارم املحدودة - �سفته بالق�سية: مدعى
املطلوب اعالنهم: 1- الوادي الكبر للمواد الغذائية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعى عليه

اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها دع���������وى مطالبة مببلغ 104،٧96 دولر  مو�سوع الإعالن : قد 
اأو ما يعادلهم بالدرهم الإماراتي 400،000 درهم والفائدة القانونية 12% والر�سوم وامل�سروفات 
واأتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 1٣-06-2021 ال�ساعة 09:٣0 �سباحا يف 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما  بمُعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن  قاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1171/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/11٣٧ جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : اتوبان لتاجر ال�سيارات �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة بتلرز للتنظيف علي البخار وخدمات الغ�سيل - ذات 
 م�سوؤولية حمدودة  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/9/8 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر        

 1074/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- بال�سوبر امانيام بادمانابهان  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اأ�سوك بهاوندا�ص اأوتانى 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بقيمة بيع جمموعة �سركات مبلغ 
الفائدة  دره��م مع  ق��دره )500.2.44٧(  وتعوي�ص  دره��م  وق��دره )٣٧2.500.4( 
القانونية  - وحددت لها جل�سة 2021/6/9 ال�ساعة 9 �ص مكتب اإدارة الدعوى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  ال�ساد�سة لذا فاأنت مكلف باحل�سور  الإبتدائية 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر        
 606/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة برونتو ميدل اي�ست لدارة املن�ساآت واملرافق �ص.ذ.م.م 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة جبل علي العقارية - وميثله:اإ�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�سفار 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليه بت�سليم العقار الكائن 
بجبل علي واململوك للمدعية واملبني ب�سهادة امللكية املرفقة الزام املدعي عليها بالر�سوم 
 2021/6/16 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   - املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   08:٣0 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  2640/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1025 امر اأداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )6442٣.٧5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �سيد احمد خان للنقليات �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
، املطلوب اإعالنه : 1- في�سل �سليمان للمقاولت �ص.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 )6442٣.٧5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  1600/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:4٧٣6 ل�سنة 2020 امر اأداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )٣9420( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : احمد ح�سني ابوزيد هارون -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

ب�سفتها   - اكوينو  باميينتيل  ه��اي��دي   -2 ن��ان��اي  كو�سينا  مطعم   -1  : اإع��الن��ه��م  املطلوب 
ال�سخ�سية وب�سفتها املطلوب �سدور المر �سدها المر من ح�ساب املطلوب �سدور المر 

�سده الول - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٣9420( 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�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 501/2021/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة وب�سفة م�ستعجلة احلكم برفع احلجز التنفيذي ل�سالح �سركة المارات بالبادي عن الوحدة 
رقم B1708 مب�سروع رويف توين تاروز مبوجب اتفاقية البيع وال�سراء املوؤرخة يف:2010/11/٣ اعتماد املبالغ امل�سددة 

من املدعني وفقا لتقرير اخلربة املرفق واملت�سمن ادلة موثقة ل�سداد الثمن خماطبة دائرة الرا�سي والمالك لت�سجيل 
الوحدتني امل�سار اليهما با�سم املدعيني وفقا لعقود املرفقة بالتقرير احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 

ب�سداد مبلغ )615.000( درهم عباره عن تعوي�ص اخل�سائر والك�سب الفائت لخالل املدعي عليها بالتزامها بت�سليم 
الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بدر احمد حممد عبداهلل العامري -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم :  1-  رويف للعقارات �ص.ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة وب�سفة م�ستعجلة احلكم برفع احلجز التنفيذي ل�سالح 
املوؤرخة  وال�سراء  البيع  اتفاقية  مبوجب  ت��اروز  توين  رويف  مب�سروع   B1708 رقم  الوحدة  عن  بالبادي  الم��ارات  �سركة 
يف:2010/11/٣ اعتماد املبالغ امل�سددة من املدعني وفقا لتقرير اخلربة املرفق واملت�سمن ادلة موثقة ل�سداد الثمن خماطبة 
دائرة الرا�سي والمالك لت�سجيل الوحدتني امل�سار اليهما با�سم املدعيني وفقا لعقود املرفقة بالتقرير احلكم بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ )615.000( درهم عباره عن تعوي�ص اخل�سائر والك�سب الفائت لخالل املدعي 
املدعي عليها  الزام  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى  الوحدات وفقا للعقد والفائدة  بالتزامها بت�سليم  عليها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/6/16  ال�ساعة 10.00 �ص يف 
قاعة التقا�سي عن بعد  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 

اعالن بالن�شر 
 3293/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممود حممد علي ال�سطه -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ص.م.ع 

وميثله / خالد خليفة حممد �سيف حثبور 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)٣٣665٣( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13260 بتاريخ 2021/6/8 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2733/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة باإ�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1.600.000.00( درهم 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : بنك م�سر - فرع دبي  -  �سفته بالق�سية : مدعي

�سي  تي  دي   -٣ جيندال  براكا�ص  ج��اي  انكو�ص   -2 لودها  ناريندرا  ا�سوين   -1 اإعالنهم:  املطلوب 
عليهم     : مدعي  بالق�سية  - �سفتهم  ح��رة  موؤ�س�سة منطقة   - اي  اإف  دي   -4 م.د.م.����ص  كوموديتي 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/4/2٧ 
بالزام املدعي عليهم باأن يوؤدوا بالت�سامن للبنك املدعي مبلغ )مليون و�ستمائة الف درهم( والفائدة 
القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:201٧/10/20 وحتى متام ال�سداد وبالزامهم 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ص طلب النفاذ لعدم وجود مقت�سى او 

موجبا له ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اأ�ساف جممع القراآن الكرمي بال�سارقة دفعة جديدة ومتميزة 
وذل��ك �سمن اجلهود  وال��ن��ادرة  النفي�سة  الأثرية  امل�ساحف  من 
املت�سلة وامل�ساعي التي يبذلها لقتناء امل�ساحف النادرة واأنف�ص 

املقتنيات الأثرية الإ�سالمية.
و ت��اأت��ي ه���ذه اخل���ط���وات ب��ت��وج��ي��ه م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
حاكم ال�سارقة الرئي�ص الأعلى ملجمع القراآن الكرمي وبالتن�سيق 
مع معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�سحة ووقاية 

املجتمع رئي�ص جمل�ص اإدارة م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي .
العام ملجمع  الأم��ني  الرحمن طاهر  �سرزاد عبد  ال�سيخ  وق��ال 
القراآن الكرمي اإن الدفعة اجلديدة من امل�ساحف متثل اإ�سافة 
ي�سمه  ومبا  املجمع  اأن  موؤكدا  املجمع..  وكنوز  ملقتنيات  كبرة 
املتعددة  متاحفه  اإ�سالمية متفردة يف  ومقتنيات  من م�ساحف 

اأ�سبح الأكرب والأفخم يف عاملنا الإ�سالمي.
و اأو���س��ح اأن ال��دف��ع��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي مت��ت اإ���س��اف��ت��ه��ا للمجمع 
ت�سم /17/ قطعة اأثرية نادرة بع�سها رقاقات قراآنية متعددة 
الثاين  القرنني  وبع�سها م�ساحف كاملة يرتاوح تاريخها بني 
منها  قطعة  كل  اأن  موؤكدا   .. الهجري  ع�سر  والثالث  الهجري 
الدينية  لقيمتها  ن��ظ��را  م�ستقل  متحف  يف  ت��ك��ون  اأن  ت�ستحق 
واململوكية  الأم��وي��ة  ال���دول  اإىل  ف��رتات��ه��ا  ت��ع��ود  حيث  الثمينة 
وتركيا  الهند  ب��الد  واإىل  والعثمانية  وال�سفوية  والتيمورية 
وال�����س��ني واإي�����ران و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وامل��غ��رب والأن��دل�����ص وهي 

باأحجام ومقا�سات خمتلفة ما بني متو�سط وكبر و�سغر.
امل�سقول  وال���ورق  ال��رق  على  كتبت  امل�ساحف  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 
القدمي  احل��ج��ازي  منها  متنوعة  ب��خ��ط��وط  الأ���س��م��ر  وال����ورق 
الب�سيط والن�سخ والأندل�سي واملغربي والثلث وغرها  والكويف 
م��ن اخل��ط��وط ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تكتب ب��ه��ا امل�����س��اح��ف كما 
متت  و  وحفظها  لتجليدها  اجل��ل��ود  اأن���واع  اأف��خ��م  ا�ستعمال  مت 
بع�سها  يف  وا�ستعملت  اللون  وبني  اأ�سود  مب��داد  معظمها  كتابة 
بيد  مكتوب  امل�ساحف  ه��ذه  بع�ص  اأن  مبينا   .. اأخ���رى  األ����وان 
الذهب  با�ستعمال  تزيينها  و  زخرفتها  مت  و  اخلطاطني  اأ�سهر 

والأحجار الكرمية كالالزورد الأزرق. .
و اأعرب ال�سيخ �سرزاد عبد الرحمن طاهر عن �سكره وتقديره 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة و معايل عبدالرحمن بن 
وللقائمني على  املجتمع  ال�سحة ووقاية  وزير  العوي�ص  حممد 
ملا بذلوه من جهد مقدر يف  الإ�سالمي  ال�سارقة  راأ���ص م�سرف 

اقتناء املجمع لهذه امل�ساحف الأثرية النفي�سة.

وبهذه املنا�سبة، قال عي�سى �سيف املزروعي، 
املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������ص  ن���ائ���ب 
باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 

مدير قناة بينونة، 
ا�سماً  ل���الإب���داع حت��م��ل  ال��ع��وي�����ص  اإن ج��ائ��زة 
لمعاً يف ف�ساء الثقافة الإماراتية، وتعترب 
وقد  للمبدعني،  وحا�سنة  للثقافة  م��ن��ارة 

اك��ت�����س��ب��ت م��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة يف ع���امل اجلوائز 
الثقافية على م�ستوى العامل العربي، 

وذلك نظراً ملو�سوعيتها وجديتها وللمكانة 
بها  حتظ������ى  ال��ت��ي  الع��������ريقة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املنظم�����ة  بدبي  والعل������وم  الثقافة  ن�����دوة 

للج�����ائزة.
»ق���راأت لك«  برنامج  اأن  امل��زروع��ي  واأو���س��ح 

اأن  متتالية يف  م��وا���س��م   6 م���دار  جن��ح على 
والأعمال  الكتب  اأه��م  م��ن  خم��ت��ارات  يقدم 
الأدبية التي لقت رواجاً واأثرت يف ال�ساحة 
الأدب���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث تقدمه 

املذيعة املميزة ملياء ال�سيقل،
م�سمون  مبناق�سة  ب��دوره��ا  ت��ق��وم  وال��ت��ي   
مف�سل  ب�سكل  والثقافية  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 

م��ع ف��ري��ق م��ن الأدب�����اء وال��ن��ق��اد واأ�سحاب 
املوؤلفات.

وت�سلم اجلائزة عبداهلل ال�سراي، نائب مدير 
الفائزين  تكرمي  حفل  �سمن  بينونة،  قناة 
الأعمال علي  رعاية رجل  اأقيم حتت  الذي 

بن حميد العوي�ص، 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  امل��ر  حممد  وبح�سور 

م��ك��ت��ب��ة حم��م��د ب���ن را����س���د، وب����الل البدور 
عبيد  وع��ل��ي  ال��ن��دوة،  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ود.  الإدارة،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  الهاملي 
القا�سم، وعائ�سة �سلطان، ود. حماد  �سالح 
بن حماد، و�ساحلة عبيد، وجمال اخلياط، 
من  وج���م���ه���ور  الإدارة،  جم��ل�����ص  اأع�������س���اء 

املهتمني واملعنيني.

برنامج »قراأت لك«  اأف�شل برنامج تلفزيوين ثقايف بجائزة العوي�ض لالإبداع

عي�صى املزروعي: »جائزة العوي�ض لالإبداع« 
حتمل ا�صمًا المعًا يف ف�صاء الثقافة االإماراتية

•• ال�شارقة-الفجر:

م����ن ع���ب���ق ال�������س���ح���راء، واأ����س���ال���ة 
من  الو�سطى  قناة  تاأخذ  العي�ص، 
ال�سارقة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ذي���د، 
م�ساهديها  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة 
حول  �سباحية  اإعالمية  جولة  يف 
ج��م��ال��ي��ات امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى يف 
الربنامج  خ����الل  م���ن  ال�����س��ارق��ة، 
اجلماهري “يوميات الو�سطى”، 
فقرات  ع��رب  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
ال��ع��ي�����ص يف  ع��ل��ى طبيعة  م��ت��ن��وع��ة 
وعادات  ل��الإم��ارة،  الو�سطى  امل��دن 
الأه��������������ايل، وارت����ب����اط����ات����ه����م مع 
الذي  الأ���س��ي��ل  ال�سعبي  امل�����وروث 
للهوية  الأ�سا�سية  الركيزة  ي�سّكل 

املجتمعية لدولة الإمارات. 
يبّث  ال��ذي  الربنامج  وي�ستعر�ص 
�سباحاً   9:00 ال�������س���اع���ة  ع���ن���د 
رفقة  اخل��م��ي�����ص،  اإىل  الأح����د  م��ن 
الإعالميني �سعيد القمزي، و�سيف 
الطنيجي، وعبد الرحمن الكتبي، 
والأ�سرار  احل��ك��اي��ات  م��ن  ال��ك��ث��ر 
عن املنطقة الو�سطى يك�سف عنها 

�سيوف من ال�سخ�سيات الر�سمية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون يف 
ك���ّل ح��ل��ق��ة م��ن ح��ل��ق��ات الربنامج 
امل��ك��ان، وعراقته،  ع��ن قيمة  ���س��رداً 
تناقلها  التي  باحلكايات  ويعّرفوا 

الأجداد. 
وع���ن ه���ذا ال��ربن��ام��ج ق���ال �سعيد 
را���س��د ب��ن ف��ا���س��ل ال��ك��ت��ب��ي، مدير 
قناة الو�سطى من الذيد:” �سعينا 
الإعالمي  الطرح  ه��ذا  من خ��الل 
واأهله،  امل��ك��ان  ���س��رة  ت��ق��دمي  اإىل 
املنطقة  ع���راق���ة  ع��ل��ى  ون��ع��ّرف��ه��م 
باأ�سلوب  اأبنائها،  بعيون  الو�سطى 
حديث يف الطرح راعينا فيه تنّوع 
املحتوى  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���ف���ق���رات 
اإىل جانب النتقائية يف  والأفكار، 
كّل  املتخ�س�سني  ال�سيوف  اختيار 
الكثر  اأ���س��اف��وا  ال��ذي��ن  يف جماله 

للعمل”.   
وت��اب��ع م��دي��ر ق��ن��اة ال��و���س��ط��ى من 
اأهدافنا  يف  ن���ح���ر����ص  الذيد:” 
و�سيا�ستنا الإعالمية على ترجمة 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�ص 
الداعية اإىل دعم وحماية الرتاث، 
والهتمام بكل ما يعزز من مكانة 
الثقافية  قيمتها  ويمُظهر  ال�سارقة 
والرتاثية، لهذا نعمل على تقدمي 
م�سامني اإعالمية تعّرف بالثقافة 
الإماراتية، وترّكز على قيمة املكان، 
وتغر�ص اأ�سالة املوروث ال�سعبي يف 

نفو�ص الأجيال اجلديدة”. 
ال�سمو  �ساحب  من  توجيهات  من 
ال�سيخ الدكتور، �سلطان بن حممد 
الأعلى،  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي، 
ان��ط��ل��ق��ت قناة  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
الو�سطى من الذيد يف 5 �سبتمرب 

 ،2016
ف�سائية  قناة  خام�ص  بذلك  لتعد 
لالإعالم،  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  تابعة 
وت�سكل ج�سراً يربط ما�سي اإمارة 
ثراء  وتعك�ص  بحا�سرها،  ال�سارقة 
ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة وت���راث���ه���ا واآث���اره���ا 
مبا  ل�سكانها،  الثقافية  واحل��ي��اة 
�سحراوية  ح����ي����اة  م����ن  جت���م���ع���ه 
وح���������س����ري����ة وت������ط������ور ع����م����راين 

واقت�سادي مت�سارع.

يعر�ض على »�شا�شة الو�شطى من الذيد«

»يوميات الو�صطى«.. نافذة �صباحية تطّل على عراقة املكان واأهله

جممع القراآن الكرمي يف ال�صارقة ي�صيف 17 قطعة اأثرية نادرة ملقتنياته

•• اأبوظبي-الفجر

ح�شل برنامج »قراأت لك« الذي تنتجه وتبثه 
اأف�شل  بجائزة  الإمتتاراتتتيتتة،  بينونة  قناة 
اجتماعي  اأو  ثقايف  اإذاعي  تلفزيوين  برنامج 
دورتها  يف  لتتالإبتتداع  العوي�ض  بجائزة  حملي 
اأقيم  حفل  خالل  وذلك  والع�شرين،  ال�شابعة 

يف م�شرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي.
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اأنغام تك�صف عن بو�صرت 
كتري"  بعته  "انا 

ومن  كتر "،  بعته  " اأنا  اجلديدة  لأغنيتها  متابعيها  النجمة  اأنغام   �سوقت 
"ان�ستجرام"  مبوقع  الر�سمي  ح�سابها  عرب  ون�سرت  قريباً،  طرحها  املقرر 
اأنغام"،  كتر..  بعته  اأن��ا  "قريباً..   ": بتعليق  م�سحوبة  الغنية،  بو�سرت 
وعرب متابعيها عن انتظارهم طرح اأحدث اأغنيات جنمتهم بعد جناح اأخر 

اأغنياتها "ودوين عند اأمي".
وكانت النجمة اأنغام طرحت قد اأحدث كليباتها الغنائية "ودوين عند اأمى"، 
وكانت  معها،  الرحمن  وعبد  اأبنائها عمر  وج��ود  �سهد  ال��ذى  الكليب  وه��و 
اأنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأوىل عام 2017 ولكن اأوديو فقط، 

والأغنية من كلمات واأحلان عزيز ال�سافعي، وتوزيع مو�سيقي مادي.
وياأتي طرح اأنغام لكليبها الأخر "ودونى عند اأمى" بعدما طرحت خالل  
تعاونت  ال��ذى  الأغنية  وه��ى  ال�سوق،  نف�ص  "هو  اأغانيها  اآخ��ر  مار�ص  �سهر 
فيها مع ال�ساعر اأ�سامة م�سطفى، وامللحن م�سطفى الع�سال واملوزع حممد 

الع�سى، والفيديو كليب من اإخراج عادل جمال.
الراحلني  والفنانات  الفنانني  م��ن  ع��دد  ب�سور  ت�سويرها  يف  ا�ستعانت  و 
اأثر  اأثروا احلياة الفنية بالكثر من الأعمال الناجحة وكان لهم  والذين 

كبر يف وجدان جمهورهم.

ح�صنى �صتا: ت�صبيهى بالفنان 
حممود يا�صني �صرف ىل واأجتهد 

يف كل �صخ�صية اأقدمها
يف  الليثى  عمرو  الإع��الم��ى  مع  ا�ست�سافته  اأثناء  �ستا،  ح�سنى  الفنان  ق��ال 
برنامج "واحد من النا�ص" الذى يمُعر�ص على قناة احلياة، اإن م�ساركته يف 

م�سل�سل "القاهرة كابول" يرجع اإىل املخرج ح�سام على واإميانه بقدراتي.
"القاهرة كابول" جمع بني نخبة كبرة من النجوم،  اأن م�سل�سل  واأ�ساف 
منهم: طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد ال�ساوى ونبيل احللفاوى، 

م�سرا اإىل اأن كوالي�سه كانت ممتعة.
واأ�سار اإىل اأن ت�سبيهه بالفنان الراحل حممود يا�سني اأ�سعده للغاية و�سرف 
كبر بالن�سبة له، ومتنى اأن يكون مثله، لفتا اإىل اأنه يجتهد يف كل �سخ�سية 

يقدمها.
وعن م�ستقبله خالل املرحلة املقبلة متنى ح�سنى �ستا تقدمي العديد من 
ال�سخ�سيات التي يقدمها للجمهور، كما اأننى �سعيد بالأعمال التي قدمتها 

يف الفرتة ال�سابقة.
اأحداثه  وتعتمد  رم�سان  مو�سم  يف  عر�سه  مت  كابول"  "القاهرة  م�سل�سل 
عبد  فتحى  النجم  ويج�سده  الإع��الم��ى  ه��م  رئي�سية  �سخ�سيات   3 على 
الوهاب، و�سابط الأمن الوطنى ويج�سده النجم خالد ال�ساوى، و�سخ�سية 
الإرهابى والذى يج�سده النجم طارق لطفى، ف�سال عن الأدوار الأخرى 

للنجوم حنان مطاوع ونبيل احللفاوى و�سرين.
وم�سر  املنطقة  لها  تعر�ست  التى  امل��وؤام��رات  ير�سد  كابول"  "القاهرة 
ع��ل��ى م���دى اأك���رث م��ن ث��الث��ة ع��ق��ود، ت��األ��ي��ف ع��ب��د ال��رح��ي��م ك��م��ال واإخ����راج 
ح�سام على، بطولة طارق لطفى، خالد ال�ساوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل 

احللفاوى، حنان مطاوع.

طويل بعدغياب  الدراما  اإىل  جواز" اعاده  بال  "فار�ض 

م�صطفى قمر: جنحنا يف الهروب
 من فخ املط والتطويل

"فار�ص  خالل  من  طويل  غياب  بعد  التلفزيونية  للدراما  عدت   •
بال جواز"، اأمل تقلق من العودة يف الوقت احلايل؟

- رغم اأن قرار العودة مل يكن �سهاًل، فاإنني مل اأ�ستغرق وقتا طويال 
بامل�سروع  اإىل نقطة مهمة جدا مرتبطة  اأمر يرجع  اتخاذه، وهو  يف 
ر�ص علّي مل  اأن العمل عندما عمُ القائمني عليه تتمثل يف  واملنتجني 
اأم��ام م�سروع متكامل حلقاته  نف�سي  وج��دت  لكن  فكرة،  يكن جمرد 

مكتوبة �سبه كاملة،
ول يتبقى �سوى و�سع بع�ص الرتو�ص الأخرة عليه، وهذه نقطة مهمة 
جدا بالن�سبة لأي فنان. فعندما يكون امل�سروع مكتماًل تتجنب الكثر 
من املفاجاآت التي ميكن اأن حتدث خالل الت�سوير اأو التح�سر، كما 
اأنني وجدت احرتافية يف التعامل من ال�سركة املنتجة، التي مل تبخل 

بتوفر كل الإمكانيات الالزمة خلروج العمل بال�سورة املنا�سبة.
التجربة؟ على  الفعل  ردود  وجدت  • كيف 

- �سعدت جدا بردود فعل اجلمهور داخل م�سر وخارجها، وارتباطهم 
اأج��ل حتقيق و�سية ج��ده، لكي  ب�سخ�سة فار�ص، ومتابعة رحلته من 
يح�سل على املراث، فطبيعة العمل واإيقاعه ال�سريع جعال اجلمهور 
الهروب من  اأننا جنحنا يف  واأعتقد  الأوىل،  به من احللقات  يرتبط 
جدا  مهمة  النقطة  وه��ذه  احللقات،  نهاية  حتى  والتطويل  املط  فخ 
من  بامللل  اجل��م��ه��ور  ي�سعر  ب���اأن  رغ��ب��ة  ل��دي  يكن  فلم  يل،  بالن�سبة 
موفقة  كانت  املنف�سلة  املت�سلة  احللقات  اأح���داث  وف��ك��رة  الأح����داث، 

دمت ب�سكل جيد. وقمُ
خالل  ع��دي��دة  حت���ولت  �سهدت  قدمتها  ال��ت��ي  ف��ار���ص  �سخ�سية   •

الأحداث، فهل قمت بتح�سرات خا�سة بها قبل بداية الت�سوير؟
- اأعترب نف�سي حمظوظا بفريق العمل، مع وجود موؤلف كبر مثل 

فداء ال�سندويلي، وخمرج مميز مثل معتز ح�سام، فخالل التح�سر 
جل�سنا عدة مرات للتح�سر، وتناق�سنا يف جميع التفا�سيل، 

واتفقنا على اإظهاره ب�سكل طبيعي دون مبالغة يف الأداء، 
ومبا يتنا�سب مع طبيعة كل مرحلة يف حياته، مع 

مراعاة خلفية البيئة التي عا�ص فيها.
يف  م���ع���ك  ت���ي���ام  م�������س���ارك���ة  ج������اءت  • ك���ي���ف 

العمل؟
ب�سكل كبر  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ت��ي��ام جن��ح   -

يف  وح��ق��ق  عهد"،  "خيانة  م�سل�سل  يف 
ال��ف��ن��ي��ة جن���اح���ات يف فرتة  م�����س��رت��ه 
�سعيدا  وكنت  ن�سبيا،  ق�سرة  زمنية 

اإ�سافة  لأن���ه  ال��ع��م��ل،  يف  مب�ساركته 
للدور، فلم يكن وجوده جماملة 

مل��ج��رد ج���ذب الن��ت��ب��اه على  اأو 
مواقع التوا�سل الجتماعي، 

م  وقدَّ م��وه��وب،  ممثل  فهو 
����س���ورة،  ب���اأف�������س���ل  دوره 

اجتمعنا  باأننا  و�سعيد 
رغ�����م  ال�����ع�����م�����ل،  يف 
ال�سديد  �����س����ع����وري 

ت�سوير  ق��ب��ل  ب��ال��ق��ل��ق 
معاً،  م�����س��اه��دن��ا  اأول 
لدرجة اأنني مل اأمن يف 

تلك الليلة.
فكرة  ����س���اح���ب  َم�����ن   •

ال����س���ت���ع���ان���ة ب���ع���دد م����ن ال���ف���ن���ان���ات، ل��ي��ظ��ه��رن ك�����س��ي��وف ����س���رف يف 
الأحداث؟

اأك��رث من  م�ساركة  تطلبت  التي  امل�سل�سل هي  الأح���داث يف  - طبيعة 
جنمة يف العمل، واأود اأن اأ�سكرهن على موافقتهن على ال�سرتاك يف 
ب�سكل وا�سح وو�سل للجمهور  اأدواره��ن بحب ظهر  العمل، وتقدمي 
مع  ل�سيما  ج��دا،  ممتعة  كانت  معهن  العمل  وكوالي�ص  بت�سديقهن، 
املقارنة بني  �سكل من  اأي  وج��ود  وع��دم  وتفا�سيلها،  الأدوار  اختالف 
الذي  ال��ع��م��ل،  لكاتب  �سب  حتمُ مهمة  نقطة  وه���ذه  م��ة،  امل��ق��دَّ الأدوار 

ا�ستطاع توظيف الأدوار ب�سكل مميز جدا.
قائما؟ يزال  كرمي" ل  "حرمي  فيلم  من  الثاين  اجلزء  • هل 

ي����زال ق��ائ��م��ا، وهناك  امل�����س��روع ل  ب��ال��ف��ع��ل   -
خ��ط��وات مت ات��خ��اذه��ا ب��ال��ف��ع��ل، لكن 

موعد الت�سوير مل يتم حتديده 
فنانون  وهناك  نهائي،  ب�سكل 

اجل�����زء  اإىل  ����س���ي���ن�������س���م���ون 
ال����ث����اين، م��ن��ه��م ت���ي���ام قمر 
اإىل  اإ�سافة  ث��روت،  وحممد 

النتهاء  وف����ور  ب�����س��رى، 
م���������ن ال�����ت�����ح�����������س�����رات 
�سنبداأ  بامل�سروع  اخلا�سة 

فلدينا  ت�����س��وي��ره، 
رغ����ب����ة ب�����األ 

ي�����������ق�����������ل 

ا حققه اجلزء الأول من جناح ل تزال اأ�سداوؤه  جناح اجلزء الثاين عمَّ
موجودة حتى الآن.

• هل �سعرت بالندم على خو�ص جتربة "خم�ص جنوم"، بعد اأزمتك 
مع ال�سركة املنتجة؟

ومل  الفني،  وتاريخي  ا�سمي  حت��رتم  مل  للربنامج  املنتجة  اجلهة   -
لت اللجوء اإىل امل�سار القانوين، واإ�سناد  تنفذ ما اتفقنا عليه، لذا ف�سَّ
هذا الأمر اإىل امل�ست�سار القانوين اخلا�ص بي، والذي يتوىل الأمر يف 
الوقت احلايل، ومن ثم ل اأحب اأن اأعلق عليه، فهي �سفحة وطويتها 

ومنظورة اأمام اجلهات املعنية.
الغناء؟ �سعيد  على  جديدك  عن  • ماذا 

- هناك اأغنية منفردة اأعمل على حت�سرها يف الوقت احلايل �ستطرح 
النتهاء  بعد  تفا�سيلها قريباً  و�ساأعلن  ال�سيف،  خالل مو�سم 
من الإجازة الق�سرة التي ح�سلت عليها بعد انتهائي من 

ت�سوير امل�سل�سل.
ب�سكل  رة  امل�����س��وَّ الأغ�����اين  ت��راج��ع��ت  مل����اذا  • ب���راأي���ك، 

كبر؟
- ه���ذا الأم����ر م��رت��ب��ط ب��رتاج��ع الإن���ف���اق م��ن �سركات 
املو�سيقى على ت�سوير الأغاين، ب�سبب قلة املردود املادي 
م��ن��ه��ا، عك�ص م��ا ك���ان ي��ح��دث يف ال�����س��اب��ق مع 
الفيديو كليب، الذي يحظى مبيزانيات 
اأماكن  يف  ت�����س��وي��ره  وي���ت���م  ك���ب���رة، 
خمتلفة وبعيدة، وت�ستخدم تقنيات 
م��ت��ط��ورة ج���دا يف اإجن������ازه، لكن 
الإنتاج  ���س��رك��ات  ت��ع��د  ال��ي��وم مل 
حت���ق���ق ال���ع���ائ���د امل�������ادي ال����ذي 
ي�سمح بتنفيذ الفيديو كليب 
وكذلك  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه 
ال���ع���ائ���د الإع��������الين من 
العار�سة  امل���ح���ط���ات 
قنوات  م��ن  وحتى 
مل  "يوتيوب" 
يعد كما كان.

بعد غياب طويل عنها، عاد الفنان م�شطفى قمر اإىل الدراما التلفزيونية، من خالل م�شل�شل (فار�ض بال جواز)، الذي 
ُعر�ض يف رم�شان. يف هذا احلوار يتحدث م�شطفى عن امل�شل�شل، وكوالي�شه، و�شبب حما�شه للعودة بعد غياب طويل عن 

الدراما، اإ�شافة اإىل م�شاريعه الفنية اجلديدة..

انتهى كل من املطرب حممود 
ال��ل��ي��ث��ي وم����اي����ا دي������اب من 
ت�سوير كليب جديد يحمل 
يف  روج"  "حطايل  ا���س��م 
من  و"الديو"  ل��ب��ن��ان. 
ك���ل���م���ات م�����الك ع�����ادل، 
وتوزيع اإ�سالم �سيب�سي، 
واإنتاج  الليثي،  واأحلان 
والأغنية  ب��در،  حمدي 
البهجة  ط��اب��ع  حت��م��ل 

والفرح.
وط������رح ال��ل��ي��ث��ي اأخ�����را 
"ق�سطة  اأغ�������ن�������ي�������ت�������ه 
بالزبادي" على "يوتيوب"، 
خاللها  م��ن  ا�ستعان  وال��ت��ي 
ب����ال����راق���������س����ة ال����ربازي����ل����ي����ة 
اأغنية  حل��ن  واقتب�ص  ل��وردي��ان��ا، 
املطرب  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  علي"  "جدو 
اأغنية  حممد ثروت لالأطفال، وحققت 
امل�ساهدات. بالزبادي" ماليني  "ق�سطة 

اأغنيتها  دي�����اب،  م���اي���ا  اأخ�����را  وط���رح���ت 
باللهجة امل�سرية بعنوان "الكعب العايل"، 

كلمات حم��م��ود ���س��الح، واأحل����ان حممد 
رحيم، وتوزيع هادي �سرارة، 
ب�"يوتيوب"،  ق��ن��ات��ه��ا  ع���رب 

والكليب من اإخراج اللبنانية 
�سرين خوري.

وا�ستطاعت مايا من خالل هذه 
الأغنية اأن تكون حديث مواقع 
ر  وت�سدَّ الجتماعي،  التوا�سل 
ها�ستاغ "الكعب العايل" املرتبة 

تداول  الأك��رث  قائمة  يف  الأوىل 
"تويرت" يف لبنان، وحققت  على 
فقط  قليلة  �ساعات  بعد  الأغنية 
مليون  ن�سف  نحو  اإ�سدارها  من 
م�ساهدة على "يوتيوب"، وتفاعل 
ب�سكل  وحمبوها  جمهورها  معها 

كبر.
الأغنية  ك��ل��ي��ب  يف  م��اي��ا  وظ��ه��رت 
ا�ستح�سان  نالت  جديدة  بطريقة 
ع����������دد ك�����ب�����ر م��������ن امل����ت����اب����ع����ني 

وبطريقة  خم��ت��ل��ف��ة  وب�"لوكات" 
الأغنية  اأج�����واء  غ��ري��ب��ة، مت��ا���س��ي��ا م��ع 

الإيقاعية الراق�سة.

حممود الليثي ومايا 
دياب ي�صوران 
)حطايل روج(
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عالمتان ت�صريان اإىل ارتفاع م�صتوى الكولي�صرتول يف الدم
ت�سر بع�ص التغرات يف املظهر اخلارجي، اإىل ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول 
على  تظهر  التي  الدهنية"  "النتوءات  ب��اأن   ،Express وتفيد  ال��دم.  يف 
تظهر  وال��ت��ي  ال�سفراء"  "اللويحات  الأط��ب��اء  عليها  يطلق  التي  ال��وج��ه، 
عادة يف منطقة اجلفون وتنمو خالل عدة اأ�سهر، ت�سر اإىل ارتفاع م�ستوى 

الكولي�سرتول يف الدم.
وت�سيف، العالمة الثانية التي ت�سر اإىل ارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول يف 
التي  الرمادي،  اإىل  املائلة  البي�ساء  الدوائر  تكون  قد  للعلماء،  وفقا  ال��دم 

تظهر حول قرنية العني، وي�سميها الأطباء قو�ص القرنية.
ووفقا ل� Express، قد ت�سر هذه العالمات، اإىل اأن ارتفاع الكولي�سرتول 
يف الدم قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية، ل يتمكن الكبد ب�سببها من �سطر 

الكولي�سرتول الزائد.
م�ستوى  ارت��ف��اع  ت�سبب  اأخ��رى  عوامل  هناك  اأن  اإىل   �Express وت�سر 
الكولي�سرتول يف الدم، من بينها الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون 

امل�سبعة، وقلة احلركة والن�ساط البدين والتدخني وتعاطي الكحول.

اأطعمة وم�صروبات ال ين�صح 
بتناولها مع �صوائل �صاخنة

اله�سمي  اجل��ه��از  اأم��را���ص  اأخ�سائية  برجنايا،  اإيرينا  ال��دك��ت��ورة  ك�سفت 
بتناولها مع  ين�سح  التي ل  وامل�سروبات،  الأطعمة  الرو�سية، عن  والتغذية 
اإىل  "�سبوتنيك"،  الأخ�سائية يف حديث لراديو  �ساخنة. وت�سر  م�سروبات 
اأن حرارة امل�سروبات يجب األ تكون اأعلى من 37 درجة مئوية. كيال ت�سكل 

خطورة على اجل�سم، اأو ت�سبب حروقا دقيقة يف الغ�ساء املخاطي.
وت�سيف مو�سحة، يجب تناول امل�سروبات ال�ساخنة بحذر وخا�سة ال�ساي، 

لأنه يحتوي على مادة العف�ص.
وتقول، "العف�ص املوجود يف ال�ساي له خ�سائ�ص دباغية، لذلك فاإن العديد 
من املواد الغذائية �سيكون لها طعم مزعج عند تناولها مع ال�ساي ال�ساخن. 
اأعلى من درجة حرارة  وعند تناول املواد الدهنية مع �ساي درجة حرارته 
اجل�سم، فاإن الدهون التي �ستدخل اجل�سم ميكن اأن يكون لها تاثر �سلبي". 

وت�سيف، وب�سبب هذه املادة الدباغية، ل ميكن �سرب الكحول مع ال�ساي.
وتقول، "من حيث املبدا، ل ميكن اجلمع بني ال�ساي والكحول. لأنه يف هذه 
احلالة ، ميكن امت�سا�ص جزء من الكحول مع مواد �سامة، ب�سبب وجود 

مادة العف�ص يف ال�ساي".
وت�سيف، ب�سورة عامة ل ين�سح باجلمع بني الكحول وامل�سروبات ال�ساخنة، 

لأن العواقب وخيمة.
الإيثانول  من  ق�سما  ف��اإن  الرتكيز،  ع��ايل  الكحول  يكون  "عندما  وت��ق��ول، 
ي�سبب حروقا يف الغ�ساء املخاطي. وعند تناوله مع امل�سروب ال�ساخن، �سوف 
اإن عملية امت�سا�ص الكحول من بيئة  اأي�سا. وثانيا،  حتدث هذه احلروق 
يعني  وهذا  الدقيقة،  الدموية  الأوعية  تو�سع  نتيجة  اأ�سرع،  تكون  �ساخنة 
ال�سعور بال�سكر مبكرا، كما تزداد اأعباء القلب والأوعية الدموية واجلهاز 

الع�سبي املركزي واأع�ساء اجل�سم الأخرى وب�سورة خا�سة  الكبد".

ل  ملاذا  احلركي  التتدوار  من  يعانون  الأ�شخا�ض  بع�ض   •
ي�شاب الإن�شان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�شية؟

- لن حركة دوران الأر�ص منتظمة.
اأحيانا ان�شداد لالأذن اخلارجية مبا ي�شمى  • قد يحدث 

؟ يكون  فكيف   wax
- افرازات طبيعية لالأذن

اللوان  يف  عجيب  وبتنا�شق  الخاذه  برائحتها  متتاز    •
على  الفرا�شات  تف�شلها  التي  التتوحتتيتتدة  التتزهتترة  وهتتي 
غريها لن رحيقها خمبا يف اأعماقها ؛ وتوجد بعدة األوان 

الأحمر والأبي�ض والأزرق والأ�شفر والزهري فما هي؟ 
- القرنفل

؟  ال�شاي  ورائحة  طعم  اختالف  �شبب  هو  • ما 
- عمر الورقة املقطوفة 

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  والفعى  والذبابة  ال�سلحفاه  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 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�سان  اأن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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اخلروب 
"رعاية  ن�����س��ر مب��وق��ع  ك�����س��ف ت��ق��ري��ر 
ال�سحة" الأمريكي، عن اأن اخلروب 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��زات ع��ال��ي��ة من 
الكال�سيوم واحلديد، واأي�سا تركيزات 
جيدة من حم�ص الفوليك وفيتامني 
والريبوفالفني  وال��ن��ي��ا���س��ني  "ه�" 
واملنجنيز  وال��ب��وت��ا���س��ي��وم  وال��ن��ح��ا���ص 
وال�سيلينيوم والألياف النباتية، وهى 

كلها عنا�سر ت�ساهم يف تعزيز �سحة الإن�سان ب�سكل ملحوظ.
واأثبتت درا�سة طبية اأن تناول اخلروب مرتني يوميا ملدة 4 اأ�سابيع ي�ساهم 
مبركبات  غني  اأن���ه  وك��م��ا  ال���دم،  يف  الكول�سرتول  م�ستويات  م��ن  احل��د  يف 
الكول�سرتول، وكما ت�ساهم  التي ت�ساهم يف تعزيز احلد من  البوليفينول، 
الرحم ح�سبما  عنق  �سرطان  بال�سرطان، خا�سة  الإ�سابة  تقليل فر�ص  يف 
ال�سكر  م�ستويات  �سبط  يف  اخل��روب،  وي�ساهم  احلديثة.  الأبحاث  اأظهرت 
م�ستويات  على  لحتوائه  نظرا  الأن�سولني،  هرمون  عمل  وتنظيم  بالدم 
ال�سحية  الفوائد  نغفل  اأن  واأي�سا ل ميكن  الطبيعية،  الألياف  عالية من 

املثرة للخروب يف تعزيز عملية اله�سم.
اإىل اللنب لي�سبه بذلك م�سروب  وميكن طحن اخلروب واإ�سافة الطحني 
اخلروب  م�سحوق  من  كبرة  ملعقة  اإ�سافة  ميكن  ال�ساخن،  ال�سيكولتة 
ميكن  واأي�����س��ا  ال���زب���ادي،  اإىل  اخل����روب  م�سحوق  اإ���س��اف��ة  ومي��ك��ن  للخبز، 

ا�ستخدام بذور اخلروب وحتمي�سها وا�ستخدامها بدل من القهوة.

يف ق�س�ص ال�سني القدمية يحكى ان �سبياً �سغراً كان يتمنى ان ي�سبح تاجراً كبراً وكثراً ما �سخر ا�سدقاءه منه لكنه 
مل يياأ�ص من ان يحقق فكرته يوماً ما، هنا بداأ ينظر حوله كيف يبداأ ومن اين يبداأ .. مل يكن والده بالرجل الغني بل 

كان مزارعاً فقراً وامه ربة بيت ل تعرف عن هذه الدنيا غر �سئون بيتها وعائلتها فقط .. 
يف الأيام التاليه كان ال�سبي ياجن �سان ينزل اإىل ال�سوق ليعمل اجراً ملن يطلبه وكلما ح�سل على بع�ص املال احتفظ 
بن�سفه ومنح امه الن�سف الآخر حتى م�سى عليه يف عمله هذا عاماً كاماًل در�ص فيه احوال ال�سوق وعرف كل �سغرة 
وكبرة كيف يبيع التجار وكيف يك�سبون، كيف يروجون لب�سائعهم وما هو ال�سئ الذي ياأتي باملك�سب الكبر �سريعاً 
واخراً كيف مير اليوم هنا داخل ال�سوق .. وجد ان معظم التجار ل يذهبون اإىل بيوتهم ع�سراً والعمال اي�ساً، وان 
حمال الطعام هنا لي�ست بال�سكل اجليد الذي ين�سده اجلميع فقرر ان يبداأ م�سروعه ال�سغر فوراً وبدون تاأخر .. جمع 
ما معه من نقود ثم ذهب بها اإىل عمه وكان جناراً جيداً وطلب منه ان ي�سنع له عربة قوية ي�ستطيع ان يجرها ب�سهوله 
وقد جل�ص معه لر�سم له عربته التى يريدها وكيف �سيكون �سكلها .. ثالثة ايام مرت قبل ان ميد يده لي�سعها على 
عربته اخلا�سة وقد عم الفرح كل ج�سده ال�سغر ووقف يح�سى ما تبقى من نقود ثم ذهب ل�سراء ما يحتاجه لي�ستكمل 
تتاأخر عليه فهى  الب�سيط، �سرح لها هدفه ومل  امل�سروع  الرئي�سي يف هذا  .. كانت امه عونه  ال�سغر  مطبخه ودكانه 
حت�سن بحق امور الطبخ ومبهارة عجيبة ..  مل متر ايام حتى كان ياجن �سان ينزل بعربته ال�سغرة اإىل ال�سوق الكبر 
املوقد م�ستعاًل  ..وال�ساخن، فقد تعلم كيف يحافظ على  املغطى  النظيف  ال�سهي  الطعام اجليد  يعر�ص ب�ساعته من 
بهدوء، مل يخجل من املرور على املحال والدكاكني، مل يخجل من ان يقف وينادي على طعامه ملن ل ي�ستطيع ان يذهب 
اإىل بيته وقد وجد �سدى وا�سعا خا�سة ان طعام امه فاق بلذته ما ت�سنع حمال كثرة، واي�ساً كانت ا�سعاره معتدلة ويف 
متناول جميع الأيدي فوجد اقباًل منقطع النظر لذلك ا�سطر اباه ان يكون همزة الو�سل بينه وبني امه فقد كان 
يحمل ما تنتهى من طبخه لي�سرع به اإىل ابنه ويوماً وراء يوم توقف والده عن العمل يف املزارع ليمد ابنه بالطعام الذي 
ياأتي اليهم بربح اكرث بكثر مما ياأتي به عمل الأب.. الن يا ا�سدقائي فاإن ياجن �سان مل يعد يف حاجة اإىل ان يجر 
عربته بني ال�سواق فقد ا�سبح عنده الكثر من حمال الطعام اجلاهز والوجبات ال�سريعة لكنه يجل�ص وراء مكتب فخم 
يف مبنى رائع يدير من خالله اعماله ثم يعود اإىل الق�سر الكبر الذي تعي�ص فيه ا�سرته الكبرة امه ووالده وزوجته 

واطفاله وكثراً ما يحكى لأطفاله حكايته منذ ان كان يحلم بالرثاء حتى حتقق ذلك احللم. 

الغدد  اأخ�سائية  بوت�ساروفا،  تاتيانا  الرو�سية  الدكتورة  ك�سفت 
الزبيب، مو�سحة املخاطر التي ميكن  ال�سماء، م�سار وفوائد 

اأن ي�سببها العنب املجفف.
وت�سر اخلبرة يف حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية لالأنباء، 
�سعرة   300 ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��زب��ي��ب  م��ن  غ����رام   100 اأن  اإىل 
حرارية، ولكنه مقابل هذا، يحتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر 
يعانون  الذين  الأ�سخا�ص  ين�سح  ل  لذلك   ،  59% اإىل  ت�سل 

من ال�سكري اأو ال�سمنة بتناوله.
من  اأك��رث  بتناول  ال�سليم  ال�سخ�ص  حتى  ين�سح  ول  وت�سيف، 

حفنة من الزبيب يف اليوم.
الأخرى،  احللويات  من  فائدة  اأك��رث  الزبيب  "بالطبع  وتقول، 
العنب  املوجودة يف  الفيتامينات  %80 من  لأن��ه يحتوي على 
البوتا�سيوم  م��ن  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  اأن���ه  كما  ال��ط��ازج. 
والبوتا�سيوم �سروري  100 غرام.  850 ملليغرام يف  حوايل 

لعمل القلب والأوعية الدموية والكلى ب�سورة طبيعية. وبف�سل 
للبول،  خفيف  م��در  الزبيب  اعتبار  ميكن  البوتا�سيوم  عن�سر 
 100 حت��ت��وي  كما  اجل�سم.  م��ن  ال�سموم  اإخ���راج  على  ي�ساعد 
غرام من الزبيب على 3 ملليغرامات من عن�سر احلديد، وهذا 
يعادل %20 من حاجة اجل�سم اليومية لهذا العن�سر. لذلك 
ين�سح من يعاين من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل جمهود 
على  للح�سول  جيد  م�سدر  لأن��ه  يوميا،  الزبيب  بتناول  كبر 
فيتامينات  الزبيب على جمموعة  يحتوي  وت�سيف،  الطاقة". 
B، التي تعزز اجلهاز الع�سبي، لذلك تناول كمية �سغرة منه 
�سهل  الزبيب  اأن  اإىل  اخلبرة  وت�سر  احلوامل.  للن�ساء  مفيد 

اله�سم مقارنة بالعنب الذي ي�سبب التخمر وانتفاخ البطن.
ميكن  كما  تناوله،  قبل  باملاء  الزبيب  بتنقيع  "ين�سح  وت��ق��ول، 
غليه للح�سول على م�سروب يحتوي على اأكرب كمية من املواد 

املغذية".

ماذا يح�صل يف اجل�صم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟

كلب يطلب امل�شاعدة يف طريق غمرته املياه يف كادويال ، اإحدى �شواحي كولومبو، يف �شريالنكا. رويرز


