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ت�سغيل اأجهزة اإلكرتونية بطاقة ج�سم الإن�سان
طور فريق من الباحثني بجامعة كاليفورنيا �سان دييجو الأمريكية 
وا�ستغاللها  الب�سري  اجل�سم  من  الطاقة  توليد  تتيح  جديدة  تقنية 
الإن�سان  ي�ستخدمها  التي  ال�سغرية  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  لت�سغيل 

ب�سكل �سبه دائم.
وتعتمد هذه التقنية على �سبكة �سغرية يرتديها امل�ستخدم وحتتوي 
على خاليا طاقة حيوية ووحدات توليد كهرباء اعتمادا على احلركة 
باأنها  املكونات  هذه  جميع  وتتميز  كهربائية،  مكثفات  اإىل  بالإ�سافة 
ون�سرت  املالب�س.  على  ب�سهولة  تثبيتها  وميكن  للغ�سل  وقابلة  مرنة 

هذه الدرا�سة يف الدورية العلمية "نيت�سر كوميونيكي�سن".
�سان  كاليفورنيا  بجامعة  الهند�سة  ق�سم  من  ين  لو  الباحث  ويقول 
دييجو اإن فكرة هذه التقنية ا�ستوحيت من �سبكات الطاقة امل�ستدامة 
ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  ا�ستغالل طاقة  تعتمد على  التي  املدن  يف 
وغريها من م�سادر الطاقة املتجددة لتلبية احتياجات هذه املدن من 
الكهرباء، م�سيفا يف ت�سريحات للموقع الإلكرتوين "تيك اإك�سبلور" 
بتوليد  تقوم  اجل��دي��دة  التقنية  ه��ذه  اإن  التكنولوجيا  يف  املتخ�س�س 
ا�ستغاللها  اأجل  اأج��زاء اجل�سم ثم تخزينها من  الطاقة من خمتلف 

لتلبية احتياجات الإن�سان يف ت�سغيل الأجهزة الإلكرتونية.

املا�سكارا املقاومة للماء.. مزايا وعيوب
تتمتع املا�سكارا املقاومة للماء بالعديد من املزايا العملية التي تفيد 

ال�سيدات، اإل اأنها تنطوي على بع�س العيوب اأي�سا.
املقاومة  املا�سكارا  اأن  "هاوت.دي" الأملانية  اجلمال  بوابة  واأو�سحت  
للماء متتاز باأنها ت�سمد اأمام الدموع والعرق والأمطار ومياه حمام 
ال�����س��ب��اح��ة، وم���ن ث��م حت���ول دون تلطخ م��ك��ي��اج ال��ع��ي��ون خ���الل ف�سل 

ال�سيف.
كما تعد املا�سكارا املقاومة للماء مثالية للمراأة، التي ترتدي عد�سات 
ل�سقة، لأنه يف حال ا�ستعمال املا�سكارا القابلة للذوبان يف املاء، فاإنه 
ميكن اأن تنحل جزيئات �سغرية من املا�سكارا وت�سل اإىل داخل العني 

وتت�سبب يف تهيجها وتكّون روا�سب على العد�سات.
�سعوبة  يف  للماء  املقاومة  املا�سكارا  عيب  يتمثل  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
اإزالتها؛ حيث يتعني على املراأة فركها ب�سدة حتى مع ا�ستعمال مزيل 
مكياج يحتوي على الزيت، ل �سيما عند و�سع عدة طبقات منها، ما 
يوؤدي بدوره اإىل احمرار املنطقة املحيطة بالعني وت�ساقط الرمو�س، 
الب�سرة للجفاف والإجهاد والتجاعيد على املدى  ف�سال عن تعر�س 
تعد ح�سا�سة  بالعني  املحيطة  املنطقة  الب�سرة يف  لأن  نظرا  الطويل، 

للغاية.

مالب�س ل ت�ستعملي منعم الأقم�سة عند غ�سلها
ومينحها  ناعم  ملم�س  ذات  املالب�س  جلعل  الأقم�سة  منعم  ي�ستخدم 
مقاومة  اأق���ل  الأقم�سة  بع�س  يجعل  اأن  ميكن  لكنه  منع�سة،  رائ��ع��ة 

للهب.
 Laundryheap وك�سف خبري الغ�سيل والرئي�س التنفيذي ل�سركة
ديان دمييرتوف، عن الأقم�سة التي ل يجب عليك اأبًدا ا�ستخدام منعم 
ا�ستخدام  اإن  الغ�سيل  خبري  وقال  الغ�سالة.  يف  و�سعها  عند  الأقم�سة 
للهب،  مقاومة  اأق��ل  املالب�س  بع�س  يجعل  اأن  ميكن  الأقم�سة  منعم 

ويزيد من خطر ا�ستعال النريان فيها.
وتاأتي منعمات الأقم�سة بعدد كبري من الروائح، وميكنها اأن حتافظ 
منعم  ا���س��ت��خ��دام  اأن  ح��ني  ويف  اأط����ول.  ل��ف��رتة  مالب�سك  نظافة  على 
الأقم�سة على مالب�س الأطفال قد يبدو فكرة رائعة، اإل اأنه يف بع�س 
من  كبري  ب�سكل  ويقلل  طفلك،  ب�سرة  تهيج  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  الأح��ي��ان 

مقاومة اللهب ملالب�س الأطفال ب�سبب تراكم املواد الكيميائية فيها.
اإيثوك�سيالت  وك��ح��ول  م�ستحلبات  على  الأقم�سة  منعمات  وحت��ت��وي 
وك��اله��م��ا ق��اب��ل ل��ال���س��ت��ع��ال، ولأ���س��ب��اب تتعلق ب��ال�����س��الم��ة، ي��ت��م عادًة 
معاجلة مالب�س الأطفال مبواد كيميائية مقاومة للهب. وقال خبري 
فعالية احلماية �سد  يقلل من  اأن  املنعم ميكن  ا�ستخدام  اإن  الغ�سيل 

ال�ستعال.
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عامل يطور تكنولوجيا 
لك�سف التوحد يف الطفولة 
الذكاء ال�سطناعي وتعلم  طور عامل من هوجن كوجن طريقة ل�ستخدام 
ابتداء من �سن �ست �سنوات للك�سف  الآلة يف م�سح �سبكية العني لالأطفال 
منتج  تطوير  وي��اأم��ل يف  ب��ه،  الإ���س��اب��ة  اأو خطر  التوحد  ع��ن مر�س  املبكر 

جتاري خالل العام اجلاري.
وقال بيني زي الأ�ستاذ باجلامعة ال�سينية يف هوجن كوجن اإن م�سح �سبكية 
العني ميكن اأن ي�ساعد يف حت�سني فر�س الكت�ساف املبكر والنتائج العالجية 

بالن�سبة لالأطفال.
اأنهم ما زالوا يف طور النمو، وما  "اأهمية بدء التدخل املبكر هو  وقال زي 

زالوا يتطورون. لذا هناك فر�سة اأكرب للنجاح".
ت�ستخدم طريقة زي كامريا عالية الدقة مع برنامج كمبيوتر جديد يحلل 
الدموية يف  الألياف والأوعية  العوامل مبا يف ذلك طبقات  جمموعة من 

العني.
قال زي اإنه ميكن ا�ستخدام التكنولوجيا لتحديد الأطفال املعر�سني خلطر 

الإ�سابة مبر�س التوحد والتعجيل باإدراجهم يف برامج العالج.
اأجري اختبار على 70 طفال با�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة من بينهم 
طفال.   24 م��ن  مكونة  حتكم  وجمموعة  بالتوحد  م�سابا  طفال   46
وا�ستطاعت التكنولوجيا حتديد الأطفال امل�سابني بالتوحد بن�سبة 95.7 
باملئة. وبلغ متو�سط اأعمار من �ساركوا يف التجربة 13 عاما وكان اأ�سغرهم 

يبلغ من العمر �ستة اأعوام.

هواة لـ حرب النجوم 
ي�سنعون �سفينة ف�سائية

ياكوت�سك  وورز" يف  "�ستار  ع�ساق  �سنع 
املطابقة  ���س��دي��د  من���وذج���اً  ال�����س��ي��ب��ريي��ة، 
"ريزور  ال��ف�����س��اء  ���س��ف��ي��ن��ة  م���ن  ل��ل��واق��ع 
كري�ست" يف م�سل�سل "ذي ماندالوريان". 
ويف التفا�سيل اأن هذه املركبة الف�سائية 
التي ا�ستخدمها يف �سل�سلة "�ستار وورز- 
حرب النجوم" �سائد اجلوائز الغام�س 
تك�سوها  تلة  على  اأقيمت  دج��اري��ن  دي��ن 
ال��ث��ل��وج ت��ط��ل ع��ل��ى ي��اك��وت�����س��ك، عا�سمة 

جمهورية �ساخا الرو�سية يف �سيبرييا.
عاما(   28( ف�����ي�����ودوروف  اآي������ل  وق������ال 
ال��ذي ت��وىل  �سنع املركبة م��ع ع��دد من 
اأ�سدقائه على مدى ثالثة اأ�سهر لوكالة 
مكّونة من  ال�سفينة  بر�س" اإن  "فران�س 
ويبلغ  وبال�ستيك  وم��ع��دن  ليفية  األ���واح 
اأك��ر من  اأم��ت��ار و"تزن  اأرب��ع��ة  ارتفاعها 

طن".
املو�سم  ال�����س��ف��ي��ن��ة خ���الل  ت��دم��ري  وك����ان 
"�سدمة"  مبثابة  امل�سل�سل  م��ن  ال��ث��اين 
لآي�����ل ف�����ي�����ودوروف واأ����س���دق���ائ���ه، وق���ال 
متحم�سني  ك��ن��ا  "لقد  "فيودوروف": 
جًدا لبنائها، كما لو اأننا كنا م�ساركني يف 

امل�سل�سل واأعدنا بناء ال�سفينة".

الأطعمة  من  نوعا   11
ت�سّر الأ�سنان وت�سبغها  �ص 23

الرمو�س ال�سناعية.. وظيفة 
جتميلية لها خماطر �سحية 

مراكز  يف  عليها  والإق��ب��ال  الطويلة  ال�سناعية  الرمو�س  انت�سار  ي���زداد 
اإذ يجب ل�سق  التجميل، لكن الأمر لي�س ب�سيطا ويحتاج وقتا و�سربا. 
كل رم�س �سناعي على حده فوق الرم�س الطبيعي بوا�سطة مادة ل�سقة 

خا�سة، ويتم تطويل الرمو�س لتبدو وكاأنها طبيعية.
وحتتاج هذه العملية لوقت طويل ن�سبيا، فرمو�س اجلفن العلوي فقط 
قد  معاجلتها  ف��اإن  وبالتايل  رم�سا،   250 و   150 بني  عددها  ي��رتاوح 
ي�ستغرق حتى ثالث �ساعات! بعد النتهاء من ل�سق الرمو�س ال�سناعية، 
يجب اأن تبقى جافة ملدة 24 �ساعة على الأقل حتى تثبت وتلت�سق جيدا، 

ما يعني عدم و�سول املاء اأو العرق اإليها اأو اأن تبتل باأي طريقة كانت.
لكن الو�سول اإىل النتيجة املرجوة لي�ست م�سمونة دائما، فقد ل تبدو 
العني اأكر جاذبية وجمال مع الرمو�س ال�سناعية الطويلة، اأو قد توؤدي 
واأمل��ا وحكة �سديدة يف  "بلال  التهاب اجلفون. وهذا اللتهاب ي�سبب  اإىل 
العني، ويكون مزعجا جدا" تقول الربوف�سورة كري�ستيانه بايرل، مديرة 
م�ست�سفى الأمرا�س اجللدية يف مدينة في�سبادن الأملانية. كما ميكن اأن 
توؤدي الرمو�س ال�سناعية اإىل احل�سا�سية والأكزميا يف املنطقة املحيطة 
بالعني، تقول بايرل، وت�سيف باأنها "قد توؤدي اإىل تورم اجلفنني العلوي 

وال�سفلي لفرتة موؤقتة".

فوائد باجلملة
نت  �سيدتي  ملجلة  احل���اج  �سينتيا  ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول  ب��داي��ة 
م��ان غني  اإن���ه "اإىل ج��ان��ب م��ذاق��ه امل��م��ي��ز، ف���اإنَّ دب�����س ال��رُّ
والكال�سيوم،  واحلديد  الأك�سدة  وم�سادات  بالفيتامينات 
مما يجعله طعاماً غنياً و�سحياَ؛ فهو يحتوي على العديد 
غذائياً  عن�سراً  منه  جتعل  التي  الغذائية  العنا�سر  من 
اجلهاز  ل�سحة  مفيد  وه��و  ال�سحية،  بالفوائد  حم��م��اًل 
اله�سمي؛ لأنه غني مبجموعة الفيتامني بي B، لذا فهو 

يح�ّسن من عمليات اله�سم.
احتوائه  بف�سل  اجل�سم؛  مناعة  من  ال��رم��ان  دب�س  يزيد 
على فيتامني �سي C، والذي يلعب دوراً اأ�سا�سياً يف تقوية 
يف  املوجود  فينوليك  البويل  يعمل  فيما  املناعي.  اجلهاز 
ب�سكل  الكول�سرتول  م�ستوى  خف�س  على  ال��رم��ان  دب�س 

فّعال.
املتوفرة يف دب�س الرمان فوائد  وتقّدم م�سادات الأك�سدة 
الوقاية من  م�ستوى  تزيد من  اأنها  اأهمها  للج�سم،  ع��ّدة 
انخفا�س  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  لكن  ال�سرطان. 

�سغط الدم، عليهم جتّنب تناول دب�س الرمان.
 ،C وب�سبب حمتواه الغني مب�سادات الأك�سدة وفيتامني 
فاإنَّ دب�س الرمان ي�ساهم ب�سكل كبري يف حت�سني ال�سحة 
يف  اأ�سا�سياً  دوراً  يلعب  حيث  الب�سرة،  ومظهر  اجللدية 
من  يقلل  اأن���ه  كما  الب�سرة،  يف  ال��ك��ولج��ني  اإن��ت��اج  حتفيز 
الل��ت��ه��اب��ات اجل��ل��دي��ة. وت��ع��م��ل م�����س��ادات الأك�����س��دة على 
حماربة اجلذور احلّرة، والتي ترتبط ب�سكل كبري بت�سريع 

ال�سيخوخة وظهور التجاعيد.
B، من  فيتامني  ال��رم��ان غني مبجموعة  دب�س  اأّن  ومب��ا 
بينها النيا�سني، فهو يحافظ على �سباب الب�سرة ومرونتها، 
لون  وتوحيد  الت�سّبغات  منع  يف  ك��ب��رياً  دوراَ  ل��ه  اأن  كما 
التي  الرمان  دب�س  يف  الغذائية  العنا�سر  ونف�س  الب�سرة، 

تفيد الب�سرة تنعك�س اأي�ساً على �سحة ال�سعر، فالفيتامني 
اأما  لل�سعر،  املهم ج��داً  الكولجني  يف حت�سني  دور  له   C
ال�سعر  ب�سيالت  �سحة  م��ن  فتح�ّسن  الأك�����س��دة  م�سادات 
وجتعلها تنمو بقوة وكثافة اأكرب، وبالتايل متنع ت�ساقط 
ال�سعر". وت�سيف الدكتورة �سينتيا احلاج، قائلة: "تكمن 
ال��ري��ق يف �سمان �سحة  ال��رم��ان على  ت��ن��اول دب�س  ف��وائ��د 
الطعام  قبل  تناوله  ي�سبب  ق��د  ولكن  اله�سمي،  اجل��ه��از 
الرمان  دب�س  ي�سّرع  الأ�سخا�س.  لبع�س  والغثيان  القيء 
فقدان  ي�ساهم يف  اأن  الأم��را���س، وميكن  ال�سفاء من  من 
الوزن اأو احلفاظ على وزن مثايل؛ اإذا ما متَّ تناوله �سمن 

نظام غذائي �سحي.
ي��ن��ّظ��م دب�����س ال���رم���ان ح��رك��ة الأم����ع����اء، مم���ا ي�����س��اه��م يف 
التخفيف من م�سكلة الإم�ساك والنتفاخ وم�ساكل اجلهاز 

اله�سمي.
ال�����س��راي��ني، مم��ا ي�ساهم  ال��ده��ون يف  ت��راك��م  يخفف م��ن 
دب�س  اأن  كما  القلب،  وع�سلة  الدموية  ال���دورة  تقوية  يف 
اأمور  الرمان يزيد من كفاءة الع�سالت يف اجل�سم، وهي 

ميكنها اأن توؤثر على عملية فقدان الوزن يف اجل�سم.
دب�س الرمان مفيد اأي�ساً للمعدة و�سحتها، حيث يح�ّسن 
لالأبحاث  ووف��ق��اً  امل��ع��دة.  ال��ك��رب��وه��ي��درات يف  م��ن ه�سم 
ت�سكل  م��ن  يحمي  ال��رم��ان  دب�س  اأن  وج��د  فقد  العلمية؛ 
فيها،  التهابات  ويقلل من  املعدة،  ال�سرطانية يف  اخلاليا 
مفيد  فهو  لذا  ت�سيبها،  قد  التي  الأ�سرار  من  ويحميها 

ملن يعانون من التهاب القولون التقّرحي.
اجلن�سية،  لل�سحة  ج����داً  م��ف��ي��د  ال���رم���ان  دب�����س  واأخ������رياً 
توؤثر  فهي  فيه،  العالية  الأك�سدة  م�سادات  ب�سبب  وذل��ك 
ما  وهو  التنا�سلية،  الأع�ساء  املتدفقة يف  الدم  كمية  على 
املنوية  احليوانات  وج��ودة  النت�ساب  على  اإيجاباً  ينعك�س 
وعالج  اخل�سوبة  لتح�سني  مفيد  اأن��ه  كما  ال��رج��ال،  عند 

ال�سهرية  ال��دورة  تنظيم  يف  وي�ساهم  الن�ساء،  عند  العقم 
لديهن".

فوائد ق�شر الرمان املغلي غري متوقعة!
ل  للج�سم،  ج��داً  املهّمة  ال�سحية  الرمان  فوائد  اأن  يبدو 
ال�سغرية احلمراء والزهرية  تقت�سر فقط على احلبوب 

يف داخلها، اإمنا تتعداها لتطال اأي�ساً الق�سور اخلارجية!
 Diet اخت�سا�سية التغذية عبري اأبو رجيلي، من عيادة
الآتية فوائد ق�سر  القائمة  of the Town، تعدد يف 

الرمان املغلي على ال�سحة:

فوائد ق�شر الرمان املغلي
اأن يعود مبنافع �سحية  ميكن لغلي ق�سر الرمان و�سربه 

مهّمة على اجل�سم، لعل اأبرزها:
م�سادات  اإنَّ  وال�سرايني:  القلب  اأم��را���س  م��ن  -ال��وق��اي��ة 
على  ت�ساعد  ال��رم��ان،  ق�سر  يف  بوفرة  امل��وج��ودة  الأك�سدة، 

مكافحة اللتهابات واأمرا�س القلب وال�سرايني.
- تعزيز عملية اله�سم: مغلي ق�سر الرمان له خ�سائ�س 
وت�سهيل  والأم��ع��اء  اله�سمي  اجل��ه��از  للتهابات  م�����س��اّدة 
بوقف  امل�����س��اه��م��ة  يف  دوره  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ال��ه�����س��م،  عملية 

النزيف يف الأمعاء.
- تعزيز �سحة الفم والأ�سنان: من فوائد ق�سر الرمان اأنه 
ي�ساعد على حماربة العديد من م�ساكل الفم والأ�سنان؛ 
مثل م�ساكل ت�سو�س الأ�سنان وحماربة البكترييا ال�ساّرة 

يف الفم.
املجفف  الرمان  ق�سر  اإّن  للمعدة:  الرمان  ق�سر  فوائد   -
عند تناوله على �سكل مغلي اأو م�سحوق ي�ساهم يف حت�سني 
وذلك  امل��ع��دة،  اآلم  م��ن  وي��ق��ل��ل  اله�سمي  اجل��ه��از  �سحة 

لحتوائه على م�سادات الأك�سدة بن�سب مرتفعة.

كامريا اأك�سن بحجم 
اإ�سبع الإبهام

عن   "360 "اإن�ستا  �سركة  اأعلنت 
 GO اإط�������الق ك����ام����ريا الأك�������س���ن
بحجم  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  اجل���دي���دة،   2
يتعدى  ول  تقريبا  الإب��ه��ام  اإ�سبع 
واأو����س���ح���ت  غ�����رام�����اً.   27 وزن����ه����ا 
الكامريا  اأن  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة 
اإمكانية  تتيح  اجل��دي��دة   GO 2
بثبات  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ت�سجيل 
ودون ا�ستعمال اليدين مع ت�سجيل 
الأف�������الم ب��وا���س��ط��ة م��ن��اظ��ري غري 
معتادة متاماً. وعلى الرغم من اأن 
 GO 2 الأك�سن  ك��ام��ريا  ت�سميم 
اجلديدة يت�سابه مع املوديل ال�سابق، 
ت��اأت��ي م���زودة بالعديد من  اأن��ه��ا  اإل 
التح�سينات، ومنها م�ست�سعر قيا�س 
للعد�سة  وغ��ط��اء  بو�سة   2.3/1
ومعاينة   HDR فيديو  دع��م  مع 
ع�����الوة ع��ل��ى توافر  ف�����اي،  ال������واي 
الإ�سافية.  احل���وام���ل  م��ن  ال��ك��ث��ري 
واإىل جانب وظيفة تثبيت ال�سورة 
بكامريا  املتوافرة   FlowState
ت�ستمل  ف��اإن��ه��ا   GO 2 الأك�����س��ن 
اأي�����س��ا ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة ت��ث��ب��ي��ت داخل 
ال���ك���ام���ريا وال���ك���ث���ري م����ن اأو�����س����اع 
 Action View م��ث��ل  الت�سغيل 
وكذلك   ،Narrowو  Linearو
وفقا  امل���اء  م��ق��اوم��ة  م��ي��زة  حت�سني 

.IPX8 لفئة احلماية

م�سارح برودواي تاأمل يف 
معاودة ن�ساطها يف اخلريف

باك!"  ب���ي  وي����ل  "وي  ���س��ع��ار  حت���ت 
الفنانني   ع�سرات  ع��رّب  "�سنعود!"، 
و���س��ط ميدان  امل��ا���س��ي  ي��وم اجلمعة 
ن���ي���وي���ورك عن  ت���امي���ز ���س��ك��وي��ر يف 
اأم���ل���ه���م ب����اإع����ادة اف���ت���ت���اح ب������رودواي 
ق��ري��ب��اً، واأ���س��اع��وا ج���واً م��ن التفاوؤل 
اإقفال  ا���س��ت��م��رار  ال���رغ���م م���ن  ع��ل��ى 
نيويورك  وب���داأت  املحيطة.  امل�سارح 
يف  جن��اح��ه��ا  بفعل  حياتها  ت�ستعيد 
م��ن جائحة  الثانية  امل��وج��ة  اح��ت��واء 
ال��ل��ق��اح��ات املكثفة  ك���ورون���ا، وح��م��ل��ة 
التي ت�سهدها، و�سروعها يف ال�سماح 
ال���ع���رو����س ال��ف��ن��ي��ة احلية  ل��ق��اع��ات 
مب����ع����اودة ن�����س��اط��ه��ا ج���زئ���ي���اً. لكن 
عودة  �ستعني  برودواي  فتح  "اإعادة 
راأت  م���ا  ع��ل��ى  بالكامل"،  احل���ي���اة 
يف  دوراً  اأدت  ال��ت��ي  ري��دم��ون��د  راي���ن 
قبل  الغنائية  "فروزن"  م�سرحية 
اإقفال برودواي يف 12 مار�س -اآذار 
اأما �سارلوت �سينت مارتن،   .2020
للمنتجني  ب���رودواي  رابطة  رئي�سة 
اإعالن  اأن  ف��راأت  امل�سارح،  واأ�سحاب 
للم�سارح  ال�سماح  ن��ي��وي��ورك  ح��اك��م 
وق���اع���ات ال���ع���رو����س ال��ف��ن��ي��ة احلية 
مب����ع����اودة ن�����س��اط��ه��ا يف ال���ث���اين من 
اأبريل -ني�سان املقبل �سرط الكتفاء 
 100 اأو  �سعتها  من   33% بن�سبة 
خطوة  ي�سّكل  الأك���ر،  على  �سخ�س 

رمزية لي�س اإّل.

مان  فوائد دب�س الرٌّ
للمراأة... هل تعرفينها؟

مان هو ع�شري الّرمان املرّكز اإىل  دب�س الرُّ
ُي�شتهلك على نحو كبري يف  اأق�شى درجة، 
على  يحتوي  الأو���ش��ط،  ال�شرق  منطقة 
كميات كبرية من م�شادات الأك�شدة تفوق 
مان، وي�شتخدم  تلك املتوفرة يف ع�شري الرُّ
ال�شل�شات  اإع��داد  يف  ع��ادة  الدب�س  ه��ذا 
اإىل  طبعًا  بالإ�شافة  والأطباق،  املنّوعة 
اللحوم  منتجات  وجعل  النكهة،  تعزيز 

اأكرث طراوة.
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع  جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون

زايد للدرا�سات ينظم ندوة عن تاريخ العمالت يف الإمارات واخلليج

مب�شاركة اأكرث من 500 طالب وطالبة

جامعة اأبوظبي تنظم امل�سابقة الوطنية للريا�سيات يف دورتها الثامنة افرتا�سيًا 

•• العني - الفجر

التابع  وال���ب���ح���وث  ل���ل���درا����س���ات  زاي������د  م���رك���ز  ن���ظ���م 
ل��ن��ادي ت���راث الإم����ارات اأول اأم�����س الأح���د، ن���دوة عن 
ب��ع��د ب��ال��ت��ع��اون م���ع  جمعية ال��ت��اري��خ والآث�����ار بدول 
�سواهد  النقدية  "العمالت  بعنوان  التعاون،  جمل�س 
ال�����س��ع��وب.. الإم������ارات واخلليج  ت��اري��خ  ح�����س��اري��ة يف 
امل�ست�سار والباحث  ا�ست�ساف فيها  العربي منوذجاً"، 
عثمان،  حممد  معتز  الدكتور  وال��ت��اري��خ  ال���رتاث  يف 
واأدارها املوؤرخ املتخ�س�س يف تاريخ الإمارات واجلزيرة 

العربية الدكتور �سيف بن عبود البدواوي.
وقالت فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد للدرا�سات 
نادي  للتعاون بني  ثمرة  ج��اءت  الندوة  اإن  والبحوث 
ت����راث الإم�������ارات وج��م��ع��ي��ة ال��ت��اري��خ والآث������ار بدول 
جمل�س التعاون، موؤكدة تثمني النادي لهذه ال�سراكة 
والتعاون بني اجلهتني. واأ�سافت: " نتطلع دائماً اإىل 
اخلليجي  التعاون  جت�سد  التي  ال�سراكات  هذه  مثل 

وتعمل على اإبراز القوا�سم التاريخية امل�سرتكة".

والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  زاي���د  م��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
ميتلك جمموعة مميزة من العمالت التي تعود اإىل 
كم�سدر  لأهميتها  وذل��ك  خمتلفة،  اإ�سالمية  حقب 
التي  العمالت  اإح��دى  منها  املنطقة،  تاريخ  لدرا�سة 
امل�����س��رتك وه���ي عملة  الإرث اخل��ل��ي��ج��ي  ت��ع��ت��رب م��ن 

احل�سا". "طويلة 
واأك���دت اأن من �سمن اأه���داف واأول��وي��ات ن��ادي تراث 
امل�سرتك،  اخلليجي  الإرث  على  احل��ف��اظ  الإم����ارات 
وترجم هذه الأه��داف اإىل واق��ع ملمو�س من خالل 
اإ����س���دار ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ت��ب وال���درا����س���ات وتنظيم 
الأمانة  يف  الفاعلة  ع�سويته  خ��الل  وم��ن  ال��ن��دوات، 
ال��ع��ام��ة مل��راك��ز ال��وث��ائ��ق وال���درا����س���ات ب���دول جمل�س 
فتحدث  عثمان،  حممد  معتز  الدكتور  اأما  التعاون. 
عن الدور التاريخي املهم للعمالت بو�سفها �سواهد 
ف��ي��ه��ا احتمالت  ت��ق��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ل��ل��ح��ق��ب  ���س��ادق��ة 
ال��ت��ع��دي��ل وال��ت��ح��ري��ف، ق��ب��ل اأن ي��ل��ق��ي ال�����س��وء على 
دول  وبقية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  امل�سرتكة  العمالت 

اخلليج، وتلك التي اخت�ست بها الإمارات.

واأكد اأن النقود تعك�س احلالة القت�سادية للدول، كما 
تناول عالقة �سك العمالت بتخليد منا�سبات معينة، 
واأورد عدداً من الأمثلة ملثل هذا النوع من العمالت.

وع�����رج امل���ت���ح���دث ع��ل��ى ت���اري���خ ت������داول ال���ع���م���الت يف 
امل�سكوكات  اأوائ���ل  اأن  اإىل  واأ���س��ار  واخلليج،  الإم����ارات 
البيزنطة  ال��ع��م��الت  ك��ان��ت  املنطقة  يف  امل�ستخدمة 
الرتتيب  ا�ستعر�س  كما  وال��ي��ون��ان��ي��ة،  وال�سا�سانية 
مف�ساًل  الإم����ارات  يف  ال��ع��م��الت  ل�ستخدام  ال��زم��ن��ي 

اأنواعها وتاريخ �سكها.
واأنواعها  الهندية  الروبية  للحديث عن  واأفرد حيزاً 
يف  ال�سعبية  واأ���س��م��ائ��ه��ا  قيمتها  وت��غ��ري  وم��راح��ل��ه��ا 
الإمارات، كما حتدث عن العمالت امل�سكوكة يف الدول 
ومملكة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مثل  ال�سقيقة 
اإ�سدار  الإم��ارات قبل  ا�ستخدمت يف  التي  البحرين، 

العملة الوطنية بعد الحتاد.
اأثرية  الك�سف عن قطع  اإن��ه مت  الدكتور معتز  وق��ال 
يف بع�س املواقع املهمة يف دولة الإمارات مثل مليحة، 
حيث مت العثور بجانب عدد من العمالت املهمة على 

اأن  دل��ي��اًل على  اع��ت��ربه  م��ا  ه��و  العملة،  ل�سك  ق��ال��ب 
املنطقة ظلت موقعاً مهماً منذ القدم كممر للتجارة 

بني ال�سرق والغرب.
املهمة من  امل��داخ��الت  ب��ع��دد م��ن  امل��ح��ا���س��رة  حظيت 
خم��ت�����س��ني وب��اح��ث��ني م��ن��ه��م ال��ب��اح��ث ع��ب��د اهلل بن 
ال�سارقة  هيئة  من  يو�سف  وعي�سى  املطريي،  جا�سم 
اأح��م��د ب��ن عمر الزيلعي  ل��الآث��ار، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
الأم��ني العام جلمعية التاريخ والآث��ار بدول جمل�س 
مركز  يف  الباحث  ال��ف��احت  حممد  وال��دك��ت��ور  التعاون 
الباحثة  القبي�سي  وبثينة  والبحوث،  للدرا�سات  زايد 
يف تاريخ اأبوظبي، حيث األقت املداخالت ال�سوء على 

جوانب خمتلفة من تاريخ النقود يف املنطقة.
املدير  الرميثي  اهلل  عبد  علي  �سعادة  ال��ن��دوة  ح�سر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���درا����س���ات والإع��������الم يف ن�����ادي ت���راث 
يف  الأن�سطة  اإدارة  مدير  املناعي  و�سعيد  الإم����ارات، 
النادي، وبدر الأم��ريي املدير الإداري يف مركز زايد 
للدرا�سات والبحوث، وجمع من الباحثني واملخت�سني 

واملهتمني.

•• اأبوظبي- الفجر

جامعة  يف  وال��ع��ل��وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
امل�سابقة  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة  ال������دورة  اأب���وظ���ب���ي 
وقت  يف  اف��رتا���س��ي��اً  للريا�سيات  الوطنية 
�سابق هذا ال�سهر، مب�ساركة اأكر من 500 
مدر�سة   400 مي��ث��ل��ون  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
اأنحاء الإم��ارات تناف�سوا على  من خمتلف 

املراكز الثالثة الأوىل. 
اأمام  الطلبة  و���س��ع  اإىل  امل�سابقة  وت��ه��دف 
ومهاراتهم  ال��ن��اق��د  تفكريهم  ي��ح��ث  حت���ٍد 
باأ�سلوب  ريا�سية  م�سائل  حلل  التحليلية 
على  ركزتا  �سمن جولتني  وذل��ك  اإب��داع��ي 
والحتمالت  واملنطق  والتكامل  التفا�سل 
جامعة  وتتطلع  الهند�سة.  وعلم  واجل��رب 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل امل�����س��اب��ق��ة اإىل اإع���داد 
الطلبة يف ال�سفوف احلادي ع�سر والثاين 
ع�سر خلو�س التجربة الأكادميية اجلامعية 
من خالل اإتاحة الفر�سة اأمامهم ملواجهة 
امل�سكالت وحلها بطرق مبتكرة وبا�ستخدام 
الربوفي�سور  وق���ال  الإب����داع����ي.   التفكري 

نائب مدير اجلامعة  توما�س هوك�ستيتلر، 
جامعة  "ا�ستطاعت  الأكادميية:  لل�سوؤون 
كمن�سة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ر����س���خ  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
اإبداعية ت�سجع الطلبة على حث مهاراتهم 
وقدراتهم الفكرية، حيث تركز على توفري 
ملنحهم  ال�سابة  ل��الأج��ي��ال  ال��الزم��ة  امل���وارد 
�سوق  ل��دخ��ول  ال��ك��اف��ي��ة  وال��ث��ق��ة  ال�سجاعة 
امل�ستقبل.  اأي حتديات يف  العمل ومواجهة 
اإث��راء املعرفة  اأبوظبي على  وتعمل جامعة 
وتبادل اخلربات لدعم املدار�س يف املنطقة 

من خالل العديد من املبادرات مبا يف ذلك 
امل�سابقة الوطنية للريا�سيات وغريها." 

 500 م��ن  اأك��ر  ب��ني  قوية  مناف�سة  وبعد 
20 طالباً  طالب يف اجلولة الأوىل، تاأهل 
اإىل اجلولة الثانية والأخرية من امل�سابقة. 
وح�سلت مدر�سة برايتون كوليدج اأبوظبي 
املدر�سة  ح�سلت  فيما  الأول،  امل��رك��ز  على 
الآ�سيوية الدولية يف الروي�س على املركزين 
ال��ف��ائ��زون على  وال��ث��ال��ث. وح�سل  ال��ث��اين 
ق�سائم "اأبل �ستور" بقيمة تراوحت ما بني 

اإنفاقها يف  درهم ميكن  و5000   2000
اأي من متاجر "اأبل �ستور" يف الإمارات.

وخالل حفل تكرمي الفائزين، قال الدكتور 
والعلوم  الآداب  كلية  عميد  ن��اي��ر،  �سريثي 
عن  ب���الإع���الن  "اأعتز  اأب��وظ��ب��ي:  بجامعة 
الفائزين يف امل�سابقة الوطنية للريا�سيات 
اليوم،  معنا  فائز  اجلميع  واإن  ال��ع��ام،  ه��ذا 
خالل  متميز  م�ستوى  الطلبة  ق��دم  فقد 
م�ساركتهم، متطلعني اإىل موا�سلة تقدمي 
امل�ستقبل  ال���رائ���دة يف  ال��ف��ر���س  م��زي��د م��ن 

لطلبة املدار�س."
للريا�سيات  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ة  وت���اأت���ي 
جامعة  تطلعات  مع  متا�سياً   2021 لعام 
امل���ه���ارات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  اأب���وظ���ب���ي 
وامل���واه���ب وال���ق���درات ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، حيث 
متثل امل�سابقة واحدة من بني عدة مبادرات 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  اجل��ام��ع��ة  تطلقها 
وحموري  اأ�سا�سي  كتخ�س�س  الريا�سيات 
الربامج  وغالبية  التعليمية  املنظومة  يف 

اجلامعية التي تطرحها جامعة اأبوظبي.

DMIالأوىل يف جامعات الدولة ومعتمدة دوليًا من معهد

طلبة الإدارة بجامعة زايد يح�سلون على �سهادة 
مميزة يف الت�سويق الرقمي

واحدة من 10 حالت يف العامل

جناح عملية جراحية نادرة مب�ست�سفى زليخة لل�سيطرة على متّدد  بال�سرايني التاجية

•• دبي – الفجر

اخلريفي  الف�سل  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   65 اأك��م��ل 
اأول  زاي���د  بجامعة  الإدارة  بكلية   2020 ل��ع��ام 
اإدراجه  مت  والتجارة  الرقمي  الت�سويق  يف  م�ساق 
ال�سراكة  الكلية، مبوجب  موؤخراً �سمن م�ساقات 
 Digital ال���رق���م���ي  ال��ت�����س��وي��ق  "معهد  م����ع 
 ،")Marketing Institute )DMI
حول  ع�سو  األ���ف   120 م��ن  اأك���ر  ي�سم  ال���ذي 

العامل. 
الكلية يف  يوا�سل طلبة  ال�سراكة،  اإط��ار هذه  ويف 
2021 تلقي هذا  الربيعي احلايل لعام  الف�سل 
امل�ساق مب�ستوى "م�سارك" وال�ستفادة من املوارد 
التي يتيحها لهم املعهد على بوابته اللكرتونية. 
الرقمي  الت�سويق  م�����س��اق  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
والتجارة بجامعة زايد هو الأول من نوعه الذي 
م يف جامعات دولة الإمارات العربية املتحدة  ُيقدَّ
الرقمي  الت�سويق  معهد  باعتماد  يحظى  وال��ذي 
الذي  يعد من هيئات العتماد العاملية الرائدة يف 
و�سع معايري ال�سهادات الأكر تدري�ًسا يف جمال 

الت�سويق الرقمي.
واأ����س���اد ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د اخل��زرج��ي مدير 
توؤكد  اأن��ه��ا  مو�سحاً  اخل��ط��وة  بهذه  زاي��د  جامعة 
حر�س اجلامعة على تاأ�سيل التميز الذي حتظى 

ال��ت��ي توفرها اجلامعة  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج  ب��ه 
تخريج  اإىل  الرامية  روؤيتها  ير�سخ  كما  لطلبتها 
واملهارات  الرفيع  العلمي  بالتاأهل  م��زودة  اأجيال 
املطلوبة للمناف�سة والريادة يف عامل اليوم الذي 

يتقدم �سريعاً نحو اقت�ساد املعرفة.
وقال: "اإن هذا العتماد يعك�س داأب اجلامعة على 
مبقومات  خريجيها  وت��زوي��د  براجمها  حت�سني 
الدرا�سات  يف  اأو  املهني  التقدم  يف  فر�سهم  تعزز 
مل�ساق    DMIاعتماد" اأن  م��و���س��ح��اً  العليا"، 
التفوق  ي��دع��م  الإدارة  بكلية  ال��رق��م��ي  الت�سويق 
يف  فر�سهم  وينمي  لطلبتها  واملهني  الأك��ادمي��ي 

التعلم والبتكار.
ال�سراكات  رئي�س  دوران،  ج��ون  ق��ال  جهته،  م��ن 
اجل��ام��ع��ي��ة يف م��ع��ه��د ال��ت�����س��وي��ق ال��رق��م��ي: "مع 
الرقمي،  الب��ت��ك��ار  تبني  يف  ال�سناعات  ا�ستمرار 
يكون  اأن  وق��ت م�سى  اأي  م��ن  اأك��ر  مهماً  اأ�سبح 
اخلريجون مزودين باملهارات الأ�سا�سية الالزمة 
ال��ت��ي ت��ع��زز ا���س��ت��ع��داده��م مل��واك��ب��ة ه���ذا التحول، 
برناجمها  لتبني  زاي���د  ج��ام��ع��ة  ع��ل��ى  نثني  ل���ذا، 
مرموقة  عاملية  مبكانة  يتمتع  ال���ذي  التعليمي 
اأن  لي�سمل برنامج العتماد من DMI، موؤكداً 
اإ�سافًيا  م�ستوى  للخريجني  توفر  ال�سهادة  هذه 
لال�ستعداد الوظيفي والقدرة على متييز اأنف�سهم 

كقادة م�ستقبليني يف مهنة الت�سويق ".

الأ�ستاذ  ال�����س��م��ن  اأب����و  اأجم����د  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
داميان  وال��دك��ت��ور  زاي���د  بجامعة  الإدارة  بكلية 
يقومان  ال��ل��ذان  بالكلية  امل�����س��ارك  الأ���س��ت��اذ  اآرث���ر 
اأن  ظبي  باأبو  اجلامعة  ف��رع  يف  ال���دورة  بتدري�س 
�ساماًل  تقييماً  اأجرى  الرقمي  الت�سويق  "معهد 
هذه  يف  للطلبة  امل���ق���دم  ال��ت��دري�����س��ي  ل��ل��م��ح��ت��وى 
الطلبه  ينتجها  التي  التعليمية  املادة واملخرجات 
مهارات  اأن  خالله  من  ليوؤكد  امل��ادة،  يف  بدورهم 
معايريهم  تلبي  الرقمي  الت�سويق  يف  خريجينا 
نالت مثل  ال��دورة قد  اأن هذه  وي�سعدنا  العاملية. 

هذا العتماد املرموق ".
بكلية  امل�سارك  الأ�ستاذ  دايل  تيم  الدكتور  واأ�سار 
فرع  يف  ال������دورة  ب��ت��دري�����س  ي��ق��وم  ال����ذي  الإدارة 
خريجي  ع��ل��ى  "الطلب  اأن  اإىل  ب��دب��ي  اجل��ام��ع��ة 
الت�سويق الرقمي والتجارة ذوي املهارات العالية 
اأ���س��ب��ح اأع��ل��ى م��ن اأي وق���ت م�����س��ى، ول��ه��ذا نعتز 
�سيحظى  التي  ولل�سهادة   DMI اعتماد  بتلقي 

بها خريجو هذا املجال من جامعة زايد ". 
الكلية  طالبات  اإح��دى  امل��رزوق��ي،  اليازية  وقالت 
من اأول دفعة تلقت امل�ساق وح�سلت على ال�سهادة، 
الت�سويق  ك���ان  "لقد  م�����س��ارك��ت��ه��ا:  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
ال��رق��م��ي وال��ت��ج��ارة م��ن اأك���ر امل�����س��اق��ات العملية 
لنا  وف��ر  اإذ  اجل��ام��ع��ة،  يف  تلقيتها  ال��ت��ي  ت�سويًقا 
هذا  يف  وتطويرها  مهاراتنا  ل�ستك�ساف  فر�سة 

•• دبي - الفجر

جنح طاقم الأطباء يف "م�ست�سفى زليخة- دبي" 
تكّللت  م��ع��ّق��دة  قلبية  ج��راح��ي��ة  عمليٍة  ب���اإج���راء 
ب��ال��ن��ج��اح مل��ري�����ٍس م�����س��ري يبلغ م��ن ال��ع��م��ر 68 
عاماً. كان هذا املري�س يعاين من اآلٍم يف ال�سدر 
للق�سطرة  اإجرائه  اأ�سهر-منذ  ثالثة  من  لأك��ر 
حياته  اأن�����س��ط��ة  مم��ار���س��ة  م��ن  منعته  ال��ق��ل��ب��ي��ة- 
يف  حتى  ب���الأمل  ي�سعر  وك��ان  الب�سيطة،  اليومية 

اأو�ساع الراحة وعدم قيامه باأّي عمل.
الأ�ستاذ الدكتور يا�سر مني�سي، ا�ست�ساري جراحة 
اأ�سار اإىل اأن  "م�ست�سفى زليخة- دبي"،  القلب يف 
تراجع  كان قد  للمري�س  القلب  انقبا�س ع�سلة 

اإىل 38%.
واأ�سار الدكتور مني�سي اإىل اأّن حالة املري�س كانت 
ق�سطرة  عن  ناجتة  ن��ادرة  م�ساعفاٍت  عن  عبارة 
ال�سرايني التاجية، وكان اخليار الوحيد هو اإجراء 
اأّن��ه ك��ان ل��دى املري�س  عملية جراحية. واأ���س��اف 
الرئي�سي  التاجي  ال�سريان  يف  �سخمان  مت��ّددان 
وال�سريان املحيطي، وامل�ساعفات املحتملة لهذين 
اأو  ال�سريان،  انفجار  ه��ي  ال�سخمني  التمّددين 
اأّنها  م��وؤك��داً  القلب،  يف  بجلطة  املري�س  اإ���س��اب��ة 
اأق��ل من  التي متثل  النادرة ج��داً  امل�ساعفات  من 
من جميع احل��الت عند اإج��راء ت�سوير   0،1%

لل�سرايني التاجية.
اأ�سحاب  م��ن  الطبي  وف��ري��ق��ه  مني�سي  ال��دك��ت��ور 
اخلربة وطاقم التمري�س، جنح يف اإجراء عمليٍة 

لتجاوز  �ساعات  ل�سّت  ا�ستمّرت  مذهلة  جراحية 
بهدف  قلبية،  اأوع��ي��ة  لثالثة  ال��ت��اج��ي  ال�����س��ري��ان 
ال�سخم  التاجي  ال�سريان  مت��ّدد  على  ال�سيطرة 

للمري�س.
ت�سكل هذه اجلراحة اإجنازاً طبياً ملفتاً، كون هذه 
ال�سخم  ال��ت��م��ّدد  ف��ح��الت  للغاية،  ن���ادرًة  احل��ال��ة 
بال�سريان التاجي الرئي�سي الأي�سر التي خ�سعت 
لعمليات جراحية هي 10 حالت فقط يف جميع 
الطبية  الأب���ح���اث  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
يف  اأُجريت  التي  اجلراحة  وه��ذه  دولياً.  املن�سورة 

الوحيدة  احلالة  هي  دبي"  زليخة-  "م�ست�سفى 
ق�سطرة  من  م�ساعفاٍت  عن  ناجتٌة  باأّنها  املثبتة 

ال�سرايني التاجية. 
واأكد الدكتور مني�سي اأّن العملية اجلراحية كانت 
وقد  جيدة،  ب�سحٍة  يتمّتع  املري�س  واأّن  ناجحة، 
غادر امل�ست�سفى بعد 6 اأيام من اجلراحة، وتعافى 
قدرته  ا�ستعاد  وقد  اأ�سابيع،   3 غ�سون  يف  متاماً 
باأن�سطته  على ممار�سة حياته الطبيعية والقيام 
كيلومرتين  مل�سافة  امل�سي  ذل��ك  يف  مبا  املعهودة، 

دون اأّي �سكوى.

بهدف اإر�شاء ثقافة التميز يف بيئة العمل
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون تكّرم 
كوادرها الفائزة بجائزة �سكرًا 2020

•• ال�شارقة - الفجر 

بجائزة  املتميزين  موظفيها  والتلفزيون،  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  هيئة  كّرمت 
"�سكراً" للعام 2020، التي تنّظمها ب�سكل �سنوّي احتفاًء باإجنازات كوادرها 
الإعالمية، وتثميناً جلهودهم املبذولة، يف اإطار روؤية ت�سعى من خاللها اإىل 
ت�سجيع املوظفني واملوظفات على بذل اأق�سى طاقاتهم للم�ساهمة يف اإبراز 

الروؤية الإعالمية املتميزة لإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات.
ونّظمت الهيئة بهذه املنا�سبة حفاًل افرتا�سياً اأقيم يوم الثنني عرب من�سة 
التوا�سل املرئي زوم بح�سور كّل من �سعادة حممد ح�سن خلف، مدير عام 
هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون، وعدد من مدراء الأق�سام والإدارات يف 
الهيئة، وكوادر الهيئة. ويف كلمة له خالل احلفل الفرتا�سي قال �سعادة 
حممد ح�سن خلف مدير عام هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون: "ن�سعى 
من خالل جائزة �سكراً اإىل توفري بيئة داعمة لكوادر الهيئة ت�سّجعهم على 
اإىل  الواحد، ونتطلع من خاللها  الفريق  ب��روح  والعمل  والبتكار  الإب��داع 
حتقيق جملة من الأهداف اأبرزها امل�ساهمة يف تطوير الكوادر الإعالمية 
الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات الع�سر، والنهو�س بالأداء الإعالمي 
لنقل �سورة اإعالمية تليق باإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة". 
واأ�ساف مدير عام هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون: "تاأتي اجلائزة هذا 
ج���راء جائحة  ال��ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ال��ع��ام يف ظ��ل 
كورونا، وهذا ما يعزز من ا�ستحقاق الفائزين بها، اإذ متكنت كوادر الهيئة 
من موا�سلة عملها ومتيزها رغم التحديات التي فر�ستها الأزمة ال�سحية 
الأداء  كان  تطبيق احلجر، حيث  املنزل يف فرتة  العمل من  ويف مقدمتها 
ا�ستثنائياً وك�سف عن طاقات مبتكرة من موظفينا ل�ستمرارية العمل دون 
امل�سا�س باجلودة". وتت�سمن جائزة "�سكراً" تكرمي املوظفني الفائزين من 
فئة املوظف املتميز فنياً واإدارياً يف القنوات التابعة لهيئة ال�سارقة لالإذاعة 
والتلفزيون . وفاز كٌل من ال�سيدة اأماين العو�سي بجائزة املوظف املتميز 
عن فئة الكادر الفني يف فئة قناة ال�سارقة، وال�سيد باحكيم كونهيبا بجائزة 
املوظف املتمّيز عن فئة الكادر الإداري، اأما قناة ال�سرقية من كلباء فقد فاز 
ال�سيد عمر العمري عن فئة الكادر الإداري، و ال�سيدة خن�ساء الأمريي عن 
فئة الكادر الفني ، بينما فاز ال�سيد حممد را�سد متيم عن فئة الكادر الفني 

يف قناة الو�سطى من الذيد.
ي�سار اإىل اأن جائزة "�سكراً" متنح بناء على ت�سويت داخلي يف الهيئة، ير�سح 
املوظفون من خالله زمالئهم بناء على عدد من املعايري، ت�سمل: التفاين يف 
العمل، والتعاون، والتاألق والإبداع، كما تهدف اجلائزة اإىل تعزيز الروابط 

القائمة بني الكوادر الب�سرية، واإر�ساء ثقافة التميز يف بيئة العمل.
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ت�شاعد طبقة املينا، اأو الطبقة اخلارجية من الأ�شنان، على حماية اأ�شناننا من التجاويف والتاآكل الناجت عن امل�شغ، 
ولكنها ل ت�شتطيع دائما مقاومة البقع.

وهذا لأن مينا الأ�شنان م�شامية، ما يعني اأنه ميكن اأن متت�س الأ�شباغ امللونة يف الأطعمة اأو امل�شروبات، ما يوؤدي اإىل 
ظهور البقع.

وات�شح اأنه ميكنك يف بع�س الأحيان معرفة الأطعمة التي ت�شبغ اأ�شنانك فقط من خالل لونها. وذلك لأن الأطعمة 
ذات الألوان الزاهية غالبا ما حتتوي على اأ�شباغ اأقوى والتي تعد ال�شبب الرئي�شي يف ظهور بقع الأ�شنان.

ومن املحتمل اأن توؤدي الأطعمة وامل�شروبات احلم�شية اإىل تلون الأ�شنان، كما يقول طبيب الأ�شنان مارك  بورهني. 
وذلك لأن الأحما�س ميكن اأن ت�شعف املينا وجتعلها اأكرث م�شامية، ما ي�شمح بامت�شا�س البقع.

اإليك 12 نوعا من الأطعمة وامل�شروبات ال�شائعة التي ميكن اأن تلّون اأ�شنانك:

القهوة:   .1
حت���ت���وي ع��ل��ى م���رك���ب���ات ع�����س��وي��ة ت�����س��م��ى م���ادة 
البوليفينول التي تخلق لونها البني، كما يقول 
البوليفينول  م��ادة  تخرتق  اأن  ميكن  بورهينو. 
اأ�سنانك  يجعل  م��ا  بها،  وتلت�سق  الأ���س��ن��ان  مينا 

تاأخذ لونا بنيا تدريجيا.

ال�شاي:   .2
يحتوي على مادة التانينات، وهي نوع من مادة 

غالبا  التي  البوليفينول 
لونها  ي�����ك�����ون  م������ا 

بنيا.  اأو  اأ���س��ف��ر 
وعندما يخرتق 

ال���ت���ان���ي���ن���ات 

املينا، فاإنها غالبا ما تخلق لونا اأخ�سر اأو رماديا 
يف اأ�سنانك، كما يقول بورهني.

اجليالتينية:  3.احللوى 
حت��ت��وي ع��ل��ى األ������وان ���س��ن��اع��ي��ة مي��ك��ن��ه��ا تلوين 
ق��وام��ه��ا، حيث  ب�سبب  الأغ���ل���ب  ع��ل��ى  الأ����س���ن���ان، 
ب�����س��ه��ول��ة من  ال��ل��زج��ة  اإزال�����ة الأط��ع��م��ة  ي�سعب 

الأ�سنان.

احلم�شية: الطماطم  �شل�شات   .4
تدريجيا.  يتاآكل  الأ�سنان  مينا  جتعل  اأن  ميكن   
الأحمر  ال��ل��ون  اأخ��ذ  "يتم  ه��ذا،  يحدث  وعندما 
يقول  كما  م�سامية"،  اأك��ر  ي�سبح  لأن��ه  املينا  يف 
جامعة  يف  الأ���س��ن��ان  ط��ب  اأ�ستاذ  مي�سينا،  ماثيو 

ولية اأوهايو.

التوت:  .5
يكون  م��ا  "غالبا  مي�سينا،  بح�سب   
داكن اللون، مثل النبيذ الأحمر"، 
لالأ�سباغ  ميكن  ال�سبب،  ول��ه��ذا 
الفواكه  يف  امل����وج����ودة  ال���ق���وي���ة 
مثل توت العليق والتوت الأزرق 
مينا  ع��ن  متخلفة  تبقى  اأن 

الأ�سنان.

ع���������ش����ري   .6
الفاكهة: 

ي��ق��ول ب���وره���ني اإن 
ع�سائر  م��ن  امل��زي��د 
امل�سطبغة  ال��ف��اك��ه��ة 
م����ث����ل ال������ت������وت ال������ربي 
هي  ال������رم������ان  ع�������س���ري  اأو 
يتعلق  ع��ن��دم��ا  ع���ام  ب�سكل  الأ����س���واأ 

العديد  ت��ك��ون  ق��د  اأ���س��ن��ان��ك.  بالبقع على  الأم���ر 
اأو  ال��ربت��ق��ال  ع�سري  مثل  الفاكهة  ع�سائر  م��ن 
ال��ل��ي��م��ون ���س��دي��دة احل��م��و���س��ة اأي�����س��ا، م��ا ي�سمح 

لالأ�سباغ بالتلطيخ بعمق اأكرب.

البنجر:  .7
ت�سمى  واأرج��وان��ي��ة  حمراء  اأ�سباغ  على  يحتوي   
كما  قوية،  تلوين  عوامل  وهي   ،betalains

يقول بورهني.

الكاري:   .8
لالأ�سنان،  تلوينا  الأطعمة  اأك��ر  اأح��د  يكون  قد 
ال��ك��اري يحتوي  ب��وره��ني. وذل��ك لأن  كما يقول 
على �سبغة �سفراء ت�سمى الكركمني والتي كانت 
ملدى  ن��ظ��را  امل��الب�����س  ل�سبغ  ت��اري��خ��ي��ا  ت�ستخدم 

جودتها يف تلوين املواد.

الأل����وان  ذات  ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات   .9
الداكنة:

 "امل�سروبات الغازية لها درجة حمو�سة �سديدة، 
والتي ميكن اأن تذيب مينا الأ�سنان"، كما يقول 

مي�سينا.
الغازية  امل�سروبات  حت�سل  ذل��ك،  على  وع���الوة   
ال�سطناعية  التلوين  ع��وام��ل  م��ن  لونها  على 
اأن  وال��ت��ي ميكن  ال��ك��روم��وج��ي��ن��ات،  ت�سمى  ال��ت��ي 

ت�سبغ اأ�سنانك بلون اأ�سفر.

البل�شمي: اخلل   .10
 "اخلل البل�سمي منتج �سديد ال�سبغة، وحمو�سته 

حتفر �سطح الأ�سنان ب�سكل خفيف، ما يجعلها 
اأكر عر�سة للتلون"، كما يقول بورهني.

ال�شويا: �شل�شة   .11
ميكن  داكنة  بنية  اأ�سباغ  على  حتتوي   

اأن تلون اأ�سنانك.
مثل  ال�سل�سات  اإن  بورهني  ويقول 

���س��ل�����س��ة ال�������س���وي���ا ق����د حتدث 
البقع ب�سكل خا�س لأنها عالية 

الرتكيز.

الأحما�س ميكن اأن ت�شعف املينا وجتعلها اأكرث م�شامية

وت�سبغها  الأ�سنان  ت�سّر  الأطعمة  من  نوعا   11

باندي،  زارات��ي وج��وري  �سارة  الدرا�سة من قبل  واأج��ري��ت 
�سرينيفا�سان،  راه��ول  خمترب  يف  العليا  الدرا�سات  ط��الب 
والعالجات  الأع�������س���اب  ع��ل��م  ق�����س��م  امل�����س��اع��د يف  الأ����س���ت���اذ 
التجريبية. ووقع ن�سر النتائج التي تو�سلوا اإليها يف جملة 

.Journal of Neurochemistry
اأنحاء  �سخ�س يف جميع  م��الي��ني   10 ي��ق��ارب  م��ا  وه��ن��اك 
ا�سطراب  وه���و  ب��ارك��ن�����س��ون،  م��ر���س  م��ع  يعي�سون  ال��ع��امل 
تنك�سي ع�سبي يوؤدي اإىل جمموعة متنوعة من الأعرا�س 
والهتزاز  والرع�سة  امل�سي  �سعوبة  ت�سمل  اأن  ميكن  التي 

وغريها من الأعرا�س التي ل عالقة لها باحلركة.
وتبداأ هذه الأعرا�س يف التطور عندما يكون ما ل يقل عن 
الفرد  دماغ  يف  الدوبامني  الع�سبية  اخلاليا  % من   50

ميتة اأو معطلة.
ول  باركن�سون  ملر�س  ع��الج  يوجد  ل  احل��ايل،  الوقت  ويف 
ف��ق��دان ه��ذه اخلاليا  اأو منع  اإي��ق��اف  ي��وج��د ع��الج ميكنه 

الع�سبية الدوبامني الالزمة لتحرك اجل�سم.
مهتما  �سرينيفا�سان  اأ�سبح  ال��زم��ان،  من  عقد  نحو  ومنذ 
الذين  والأ�سخا�س  املدخنني  تعر�س  �سبب  فهم  مبحاولة 

ي�ستهلكون التبغ ب�سكل مزمن خلطر اأقل لالإ�سابة مبر�س 
باركن�سون.

فاإن  الوبائية،  الدرا�سات  على  "بناء  �سرينيفا�سان:  وق��ال 
هذه الظاهرة معروفة منذ نحو 60 عاما. لكننا مل نفهم 
حقا �سبب ذلك، لأن التبغ والدخان يحتويان على العديد 
الكيميائية،  املواد  واإح��دى  املختلفة.  الكيميائية  املواد  من 
لالإدمان  امل�سببة  اخل�سائ�س  يف�سر  وهذا  النيكوتني،  هي 
ع��ل��ى ال��ت��ب��غ ودخ�����ان ال�����س��ج��ائ��ر. ل���ذل���ك، ب�����داأت يف درا�سة 
مر�س  �سد  الوقائي  التاأثري  ه��ذا  يف  النيكوتني  اإمكانية 

باركن�سون".
اإج��راء جت��ارب على  اأن��ه من ال�سعب ج��دا  ونظرا حلقيقة 
الآثار  ب�سبب  النيكوتني  با�ستخدام  واحل��ي��وان  الإن�����س��ان 
ال�سيتي�سني  اختبار  �سرينيفا�سان  قرر  ال�سديدة،  اجلانبية 

كبديل للنيكوتني.
وال�سيتي�سني هو دواء لالإقالع عن التدخني له خ�سائ�س 
م�سابهة للنيكوتني، ولكن مع اآثار جانبية قليلة جدا لدى 

الأ�سخا�س.
وقال �سرينيفا�سان: "ما يفعله ال�سيتي�سني هو اأنه يرتبط 
مثل  ب��ك��ف��اءة  ين�سطها  ل  لكنه  امل�ستهدفة  بامل�ستقبالت 
النيكوتني. اإنه يحافظ على امل�ستقبالت م�سغولة ومرافقة 
على �سطح اخللية الع�سبية. ونظرا لأن ال�سيتي�سني مركب 
طبيعي، ومتوفر بحرية ورخي�س جدا، فقد قررت اختبار 
اإذا  ما  ملعرفة  للمر�س  املرافقة يف من��وذج حيواين  مفهوم 

كان يعمل".
الفريق ب�سكل م�سطنع يف مر�س  التجارب، ت�سبب  واأثناء 
الوقت، قاموا  باركن�سون يف مناذج حيوانية. وخالل ذلك 
�سيتي�سني.  اأو  مالح(  )م��اء  ملحيا  حملول  باإعطائهم  اإم��ا 
وبعد ذلك، اأجرى الباحثون �سل�سلة من التجارب ال�سلوكية 

اأي نوع من التاأثري الوقائي على  اإذا كان هناك  ملعرفة ما 
النماذج احليوانية التي مت اإعطاوؤها ال�سيتي�سني.

واأظهرت النتائج التي تو�سلوا اإليها اأن هناك تاأثريا وقائيا 
من حيث احلد من �سلوكيات باركن�سون واأي�سا من حيث 

تقليل عدد اخلاليا الع�سبية الدوبامني املفقودة.
ومع ذلك، فاإن التاأثري الوقائي لل�سيتي�سني حدث فقط يف 

مناذج احليوانات الأنثوية، ولي�س يف الذكور.
والإ�سرتوجني  ال�سيتي�سني  ب��ني  اجل��م��ع  اأن  واك��ت�����س��ف��وا 
ولي�س  ال�سيتي�سني  م��ن  اأق����وى  وق��ائ��ي  ت��اأث��ري  ع��ن��ه  ي��ن��ت��ج 

يف  فقط  التاأثري  حدوث  �سبب  يف�سر  وهذا  الإ�سرتوجني. 
مناذج احليوانات الأنثوية، حيث ل ميتلك الذكور كميات 

ملحوظة من الإ�سرتوجني.
تنطبق  اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  اأن  من  الرغم  وعلى 
حاليا على الإناث فقط، ياأمل �سرينيفا�سان يف اإيجاد حلول 

للذكور والإناث بعد انقطاع الطمث اأي�سا.
وتتمثل اخلطوة التالية ل�سرينيفا�سان وفريقه يف تر�سيخ 
وتاأكيد دور الإ�سرتوجني على وجه التحديد كاأثر وقائي 

�سد مر�س باركن�سون.

عقار لالإقالع عن التدخني قد يعالج مر�س باركن�سون عند الن�ساء دون الرجال
اكت�شف باحثون اأن ال�شيتي�شني، وهو عقار لالإقالع عن التدخني ي�شيع ا�شتخدامه يف اأوروبا، يقلل من فقدان اخلاليا الع�شبية للدوبامني لدى الإناث.

توفر هذه النتائج دليال حمتمال على ا�شتخدام الدواء لعالج مر�س باركن�شون اأو وقف تقدمه لدى الن�شاء، وفقا لفريق البحث من مركز كلية الطب 
اإيه اآند اإم للعلوم ال�شحية بجامعة تك�شا�س.
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حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2019/5867 )عمايل جزئي( 

املرفوعة من املدعي/ عبداهلل �سم�س تامريز 
اىل املدعي عليه / خمبز وادي املجرة 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 8742 درهم بالإ�سافة 
الإلغاء واملغادرة ورف�ست ما عدا ذلك من  العودة عند  اىل تذكرة 
وامل�ساريف  الر�سوم  من  باملنا�سب  عليها  املدعي  والزمت   ، طلبات 

واعفاء املدعي من باقي الر�سوم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اعـالن تغيري ا�سـم
العبيديل - بطلب  املواطنة م�ساخ�س ح�سن يو�سف  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�سمها من )م�ساخ�س( اىل)مهره(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
منى على املروي

موثق اأول 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اآي ئي اإف )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(  
1507 ملك ال�سيخ حممد ال نهيان - بردبي - املركز التجاري  العنوان : مكتب رقم 
القيد  581002 رقم   : ، رقم الرخ�سة  القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  ال�سكل   1
بال�سجل التجاري : 80601 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق   2021/2/18 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/2/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 1507 اآي ئي اإف )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( العنوان : مكتب رقم  املعني 
ملك ال�سيخ حممد ال نهيان - بردبي - املركز التجاري 1 هاتف : 04-3902100 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3903818  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �شوارت لتجارة املعدات والليات - �س ذ م م  
اخلليج   - ابوخ�سيم  ���س��امل  �سليمان  في�سل  ملك   07-2101 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 845662 رقم 
1436841 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/1/12 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/1/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني علياء ابراهيم لتدقيق احل�شابات - �س ذ م م العنوان : مكتب رقم 
G1-G6-G16 ملك الإحتاد العقارية - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار - ا�ستدامة 
B - هاتف :      فاك�س :    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 االقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اآي ئي اإف )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة(
العنوان : مكتب رقم 1507 ملك ال�سيخ حممد ال نهيان - بردبي - املركز 
التجاري 1 هاتف : 3902100-04 فاك�س : 3903818-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
وذلك  حم��دودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  اإف  ئي  اآي  لت�سفية  اأع���اله 
مب��وج��ب ق���رار حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2021/2/18 وامل��وث��ق ل��دى كاتب 
اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2021/2/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
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 االقت�سادية

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : علياء ابراهيم لتدقيق احل�شابات - �س ذ م م
 - بردبي   - العقارية  الإحت��اد  ملك   G1-G6-G16 رق��م  : مكتب  العنوان 
جممع دبي لال�ستثمار - ا�ستدامة B - هاتف :      فاك�س :        مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية �شوارت لتجارة املعدات والليات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2021/1/12 بتاريخ   دبي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  2021/1/12 وعلى من لديه  بتاريخ 
اأع��اله، م�سطحباً  املذكور  العنوان  بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�سفي 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
على  الت�سديق  وطلب   ، الأردن   : اجلن�سية   ، عبيدات  علي  رات��ب  و�سيم  ال�سيد/ 
مغ�سلة  التجاري  ال�سم  يف   )%100( البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر 
دائرة  م��ن  واملرخ�س   ، املالب�س  وك��ي  غ�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ، الفخامة  ع��ن��وان 
بتاريخ  ال�سادر   615870 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية 
2011/11/2 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ �سيف عبداهلل 
خلفان عبداهلل النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
خبري ح�سابي معتمد لدى وزارة العدل ودائرة الق�ساء باأبوظبي

اإعالن بالن�سر يف ق�سية رقم 2020/6149 مدين جزئي ال�سارقة  
املدعية: �سركة كيو بيه تي ل�سناعة البال�ستيك ذ.م.م

املدعي عليهم : )1( باك ليت �س.م.ح )2( بالل افندي اقبال افندي )3( حممد حار�س قر�سي 
املطلوب اإعالنه : املدعي عليهم: 1. �سركة باك ليت �س.م.ح - موؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة

2. بالل افندي اإقبال افندي - باك�ستاين اجلن�سية. 3 حممد حار�س قر�سي - باك�ستاين اجلن�سية
لقد مت اإنتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة بعاليه من قبل ال�سادة /اإدارة �سوؤون اخلرباء - بوزارة العدل وبداأت 

اخلربة يف قيامها بالإجراءات الالزمة يف تنفيذ املهمة ، اإل اأنه مل نتمكن من التوا�سل معكم.
لذا يقت�سي ح�سور اجتماع اخلربة اأنتم اأو وكيل قانوين عنكم والت�سال باخلبري املنتدب هاتفيا 0509234647 
- اأو التوا�سل بالإمييل مع اخلبري املنتدب ، و�سوف يكون الإجتماع بربنامج Zoom ، وذلك يوم اخلمي�س القادم 
املوافق 18/03/2021 ال�ساعة الثانية بعد الظهر وذلك للمناق�سة يف مو�سوع الق�سية وم�ستنداتها تنفيذا للمهمة 

املكلفني بها من املحكمة املوقرة ، نرجو تقدمي املذكرات وامل�ستندات الالزمة بدفاعكم يف الق�سية املذكورة .
اخلبري احل�شابي املنتدب يف الدعوى

حممد علي علي امبابي 
موبايل رقم : 0509234647

Email : ma2embaby@yahoo.com

اإجتماع خربة 

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات

اإعالن احل�شور اأمام اخلبري املحا�شبي/حممد ال�شيد اأحمد الربي
يتعني على كل من ال�سيد / حممد عادل ر�سيد ر�سيد اأحمد

جمهويل العنوان اأو من ميثله قانونية احل�سور خالل �ساعات الدوام الر�سمي 
اإىل مقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات بديوان �ساحب ال�سمو حاكم دبي بطابق 
امليزانني - مبنى )C( - مبجمع مباين احل�سيبة للجوائز - الواقع على �سارع 
الثاين من دي�سمرب - مبنطقة بر دبي وذلك ملقابلة اخلبري املحا�سبي املذكور 
واإح�سار الوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى الق�سائية رقم 340/2020 
عقاري جزئي - دبي واملرفوعة من ا�سف حممد احمد احمد وذلك بعد اأ�سبوع 

من ن�سر هذا الإعالن
عن اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات 

اخلبري املحا�شبي / حممد ال�شيد الربي

مذكرة اإعالن بالن�سر

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0004436 عمايل جزئي 
اإىل املدعي عليه : الإ�سافة ملقاولت النجاره امل�سلحة 

نعلمكم بان املدعي كبري فريوز مياه بنجالدي�سي / اجلن�سية 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  املدنية  الإبتدائية  املحكمة   ، ال�سارقة  حمكمة  امام  احل�سور  عليكم  يجب  لذا 
وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة

�ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
احلكم : حكمت املحكمة ح�سوريا ومبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )7250 
درهما( وتذكرة عودة اىل موطنها عند الإلغاء او املغادرة والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعية من 

باقي الر�سوم وامل�سروفات ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ 2021/3/7  - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�سي/ ع�سام حممود رحمة 
حمكمة ال�سارقة /املحكمة االبتدائية املدنية         

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0005280 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / الواحة لتنظيف املباين  9167478 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/12 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�سالح بالتايل : ن�س احلكم 
مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
درهما(   8866.66( فل�سا   66 و  درهما  و�ستني  و�ستة  وثمامنائة  اآلف  ثمانية 
والر�سوم وامل�سروفات املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�س الدعوى فيما 

زاد على ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.

القا�سي/احلبيب بن اأبوبكر حمزة 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000733 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سركة الأندل�س لالعمال الكهروميكانيكية �س ذ م م وميثلها ال�سيد/ ابراهيم بدران واملهند�س احمد بيان 
جمهول حمل الإقامة : العنوان - ال�سارقة النباعة ال�سارقة خلف �سارع العروبة مركز املبارك - مكتب رقم 406 + 407 ملك 

ورثة مبارك عبدالعزيز احل�ساوى الهاتف : 0506468147 - 0566885748 
بناء على طلب املدعية / علي حممد علي حممد لالأعمال الفنية وميثلها ال�سيد/ علي حممد علي حممد م�سري اجلن�سية 

قد اأقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها :-  الزام املدعي عليه بدفع مبلغ 33490 درهم 
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة

اعالن املدعي عليه باجلل�سة ولئحة الدعاء. 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية. 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/25 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام 
ال�ساعة 9.00 �سباحا - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/15 م. 

مدير اخلدمات الق�سائية
عاي�سه علي حممد       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم AJCEXCIPOR2020 /0001606 جتاري )جزئي( 
اإىل املحكوم عليه / جنت عبداحلكيم رحيم بخ�س مراد البلو�سي  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي املنفذ  
بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س.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 اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 626600.0 
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�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2020/60 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع اآل مكتوم - 

دوار ال�ساعة - بجوار قرية العمال ، بناية بنك دبي الإ�سالمي بالكامل ، مكاين رقم )3171594535( 
املنفذ �سده : را�سد عبداهلل را�سد الفال�سي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة ، الطوار الثالثة - مبنى جامعة العلوم احلديثة - مكاين رقم )3812592998( 
املنفذ �سده : جامعة العلوم احلديثة 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم الر�س 174 - املنطقة : ور�سان الرابعة - امل�ساحة : 2637.98 مرت مربع - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.     6814788  : التقديرية  القيمة   -  624  -  1231

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2020/60 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - �سارع اآل مكتوم - 
دوار ال�ساعة - بجوار قرية العمال ، بناية بنك دبي الإ�سالمي بالكامل ، مكاين رقم )3171594535( 

املنفذ �سده : را�سد عبداهلل را�سد الفال�سي - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة ، الطوار الثالثة - مبنى جامعة العلوم احلديثة - مكاين رقم )3812592998( 

املنفذ �سده : جامعة العلوم احلديثة 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2021/3/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س ف�ساء - رقم الر�س 174 - املنطقة : ور�سان الرابعة - امل�ساحة : 2637.98 مرت مربع - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.     6814788  : التقديرية  القيمة   -  624  -  1231

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 445/2021/150 طعن جتاري 
مو�سوع الدعوى :قبول النق�س �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل 

حمكمة ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �سده 
بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب

طالب الإعالن / 1-ال�سيخ �سلطان بن علي بن را�سيد النعيمي -  �سفته بالق�سية : طاعن 
املطلوب اإعالنهما :  1-  �سركة الحمد للنقليات واملقاولت العامة ذ.م.م 2-الحمد للنقل الربي 
العام ���س.ذ.م.م 3- �سركة ا�سرتيت ريدى مك�س كونكريت ذ.م.م -  �سفتهم بالق�سية : مطعون 

�سدهم  - جمهويل حمل القامة 
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 

احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية  
جتاري   AJCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000340/ 

اإىل املحكوم عليه : عرفة للمقاولت املعدنية - 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. 

احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 99468.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية  
جتاري   AJCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000341/ 

اإىل املحكوم عليه :  موديرن فور �سكوير للتجارة العامة  - 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. 

احلكم  ان  ، ومبا  لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
املطلوب 

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 578310.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 314
، يرغب  الإمارات   : - اجلن�سية  احمد  احمد عبداهلل  ال�سيد/ حممد عبدالرحمن  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن )75%( من كامل ح�سته البالغة )80%( وذلك اىل ال�سيد/ �سعيب احمد حممد علي - 
اجلن�سية : بنغالدي�س. ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبدالرحمن احمد عبداهلل احمد - اجلن�سية 
: الإمارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن )05%( من كامل ح�سته البالغة )80%( وذلك اىل ال�سيد/ بيل�سا يا�سني 
قدير اجلن�سية : اثيوبيا ، يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا ن�سيم الندى( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )609876( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من 

)�سركة اأعمال مهنية( اىل )وكيل خدمات(. 
وعمالبن�س 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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 316
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ر�سوانه �سايره خاتون بيج - اجلن�سية : الهند ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  اىل ال�سيد/ �سريف اهلل خان �سريدا 
الن�سائية  امل�سماة )نور اجلرينة لتجارة املالب�س  اهلل - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة 
 -  )757370( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  اجلاهزة( 

تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات. 
وعمالبن�س 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�س حيال 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 313

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ فاطمة غلوم يار اهلل حممد الأمريي - اجلن�سية : الإمارات 
- ترغب يف البيع والتنازل عن )25%( من كامل ح�ستها البالغة 51%  اىل ال�سيد/ بيرت دي�سوزا 
�سلفادور دي �سوزا - اجلن�سية : الهند وترغب ال�سيدة/ فاطمة غلوم يار اهلل حممد الأمريي - 
اجلن�سية : الإمارات - بالبيع والتنازل عن )24%( من كامل ح�ستها البالغة 51%  اىل ال�سيد/ 
حتا  )ور�سة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  الهند.   : اجلن�سية   - دي�سوزا  بيرت  بن  دي�سوزا  باتريك  جاي 
 )28157( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات(  لت�سليح 
- تعديالت اخرى : تغيري وكيل خدمات. تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )�سركة اعمال 
مهنية( اىل )وكيل خدمات(. وعمالبن�س 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�س 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 317
يف  يرغب   ، الإمارات   : اجلن�سية   - �سلنق  يحيى  عبداهلل  �سالح  يحيى  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- اجلن�سية  بهاوالدين  الدين حاجي  ال�سيد/ قطب  اىل  24% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
يف  يرغب   ، باك�ستان   : اجلن�سية   - دين  عمر  دين  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن  افغان�ستان.    :
- اجلن�سية  بهاوالدين  الدين حاجي  ال�سيد/ قطب  اىل  25% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
رقم )511878(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  الرمول(  امل�سماة )خمبز  الرخ�سة  ، يف  افغان�ستان   :

ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اعمال مهنية( اىل )وكيل خدمات( 

وعمالبن�س 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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 315
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اميان فالح حممد العيا�س - الردن  اجلن�سية 
يرغب يف  التنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون 
�سم�س ال�ساحل للرجال( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة 
 : ابو ج�سار - اجلن�سية  ال�سيد/ مراد فايز حممود  جتارية رقم )759493( اىل 
رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  الردن.  
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم  )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 312

 - كونومال  اوروفا  كري�سنان  ادومكودي  �سرينيفا�سان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ 
عبدالعزيز حممود حارب خمي�س ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة الهدى لتجارة 
دائرة  ال�سادرة من  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 28780  باإمارة  تاأ�س�ست   - ال�سور  براويز 
بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت  بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية 

خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س 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�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل
�سناعية 5/ ال�سارقة 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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املال والأعمال

املنتدى القت�سادي العاملي يختار حممد الها�سمي لالن�سمام 
لربنامج منتدى القادة العامليني ال�سباب لعام 2021 

•• دبي - وام:

اختار املنتدى القت�سادي العاملي حممد الها�سمي الرئي�س الإقليمي لدى 
“ماجد الفطيم” يف اململكة العربية ال�سعودية لالن�سمام لربنامج منتدى 
املتميزة يف  ل��دوره واإجن��ازات��ه  2021 وذل��ك  ال�سباب لعام  العامليني  القادة 

قطاع الأعمال باململكة.
ويتم يف كل عام تقدمي اأ�سماء الآلف من اأبرز قادة الأعمال كمر�سحني من 
قبل زمالئهم ويتم عر�س ملفاتهم على جلنة خمت�سة لتحديد واختيار 
املن�سمني  وي��خ��و���س  ال��ت��دري��ب��ي  ل��ل��ربن��ام��ج  لالن�سمام  اجل��دي��دة  ال��دف��ع��ة 
وي�سم  �سنوات  خم�س  مدته  القيادية  املهارات  لتطوير  برناجما  للمنتدى 
من  اأك��ر  ميثلون  وخريج  ع�سو   1400 ال�سباب  العامليني  القادة  منتدى 
نخبة  جتمع  ربحية  غ��ري  م�ستقلة  موؤ�س�سة  املنتدى  ويعد  جن�سية   120
العامل  م�ستوى  على  واب��ت��ك��ارا  ن�ساطا  الأك���ر  الأع��م��ال  ق��ادة  م��ن  متنوعة 

اإىل  ال�سباب  ال��ق��ادة  منتدى  وي��ه��دف 
القت�سادي  امل��ن��ت��دى  م��ه��م��ة  اجن����از 
التعاون  وتعزيز  حتفيز  عرب  العاملي 
ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل����ا�����س 
لتحقيق امل�سلحة العاملية العليا وبناء 

م�ستقبل اأكر ا�ستدامة.
وق��ال حممد الها�سمي “ اإن��ه ل�سرف 
اأن يتم اختياري لالن�سمام  كبري يل 
ملنتدى القادة العامليني ال�سباب التابع 
للمنتدى القت�سادي العاملي واأتطلع 
التفاعل مع زمالئي اجل��دد من  اإىل 
اأنحاء  جميع  م��ن  امل��وه��وب��ني  ال��ق��ادة 
املتوقع  ب����دورن����ا  ل��ل��ن��ه��و���س  ال���ع���امل 

واإحداث تاأثري اإيجابي على امل�ستويني القت�سادي والجتماعي من خالل 
جهودنا اجلماعية كما اأفخر باأين اأمثل كيانا اقت�ساديا كبريا مثل “ماجد 
الفطيم” بان�سمامي لتلك الكوكبة من قادة الأعمال من حول العامل مبا 
�سعينا  اإط��ار  يف  وحتفيزهم  منطقتنا  يف  ال�سباب  للقادة  اإلهام  م�سدر  يعد 

الدائم واجلماعي لتحقيق م�ستقبل اأكر ا�ستدامة لقت�ساداتنا«.

افتتاح اأعمال املوؤمتر الدويل لتكنولوجيات 
التحكم بغازات الحتبا�س احلراري افرتا�سيا

•• اأبوظبي-وام:

افتتح معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف اأبوظبي 
الحتبا�س  بغازات  التحكم  لتكنولوجيات  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  اأم�س 
احلراري اخلام�س الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عرب 
تقنية الت�سال املرئي عن بعد بالتعاون مع برنامج البحث والتطوير يف 

غازات الحتبا�س احلراري والتابع الوكالة الدولية للطاقة.
وي�سهد املوؤمتر الذي ي�ستمر على مدار 3 اأيام تقدمي نحو 335 عر�سا 

تقدمييا خالل 71 جل�سة و6 حلقات نقا�سية.
التزام  الفتتاحية  كلمته  املرر يف  املهند�س عوي�سة مر�سد  واأك��د معايل 
الإمارة مبنظومة التحول امل�سوؤول يف الطاقة م�سريا اإىل اأهمية تقنيات 

وتخزين  وا���س��ت��خ��ال���س  ا���س��ت��خ��دام 
ال�ستدامة  ت���ع���زي���ز  يف  ال���ك���رب���ون 

بالدولة.
وقال معاليه اإننا ملتزمون بتطوير 
وتطبيق  النظيفة  الطاقة  م�سادر 
ح��ل��ول اأك���ر ا���س��ت��دام��ة مب��ا ميكننا 
من حماية اقت�سادنا واأمننا وبيئتنا 
ل��ع��ق��ود ق���ادم���ة ون���ه���دف يف دائ����رة 
امل�سوؤول  التحول  قيادة  اإىل  الطاقة 
ال����ط����اق����ة وال����ق����ائ����م على  ل���ق���ط���اع 
واأمن  املعقولة  والتكلفة  املوثوقية 
الإمدادات واحلد من تاأثري الطاقة 

على البيئة.
الأ�س�س  ه��ذه  اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 

ت�سكل حجر اأ�سا�س يف تطويرنا ل�سيا�سات الطاقة ول �سك اأن ا�ستخال�س 
وتخزين الكربون �سي�سكل اأحد اأهم العنا�سر يف تطوير تلك ال�سيا�سات 

ل�سمان اأمن الإمدادات �سمن منظومة م�ستدامة منخف�سة الكربون.
الكربون  وت��خ��زي��ن  ا���س��ت��خ��ال���س  ت��ق��ن��ي��ات  “تكت�سب  م��ع��ال��ي��ه:  واأ����س���اف 
اهتماماً عاملياً متزايداً حيث تتميز بالقابلية الكاملة للتطبيق بالإ�سافة 
النبعاثات  للحد من  احللول  كاأحد  ج��دوى جتارية  وذات  اآمنة  لكونها 
النفط  ا�ستخراج  اأن�سطة  خا�سة  الأن�سطة  م��ن  العديد  يف  الكربونية 

والغاز وال�سناعات الثقيلة.
التحكم يف غازات الحتبا�س  لتقنيات  الدويل  املوؤمتر  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
احلراري كونه يوفر من�سة رائدة لبحث �سبل توظيف تقنيات ا�ستخال�س 
والغاز  النفط  م��وارد  من  ال�ستفادة  تعزيز  اأج��ل  من  الكربون  وتخزين 
اأك�سيد الكربون  انبعاثات ثاين  بكفاءة مع تاأمني خف�س كبري يف ن�سبة 

وحتقيق فاعلية التكلفة«.
من جانبه قال الدكتور عارف �سلطان احلمادي الرئي�س امل�سارك للموؤمتر 
اإن  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ونائب 
العلماء  من  جمموعة  قبل  من  النطاق  وا�سعة  م�ساركة  ي�سهد  املوؤمتر 
الكربون  بتكنولوجيات جتميع غاز  املتخ�س�سني  واملبتكرين  والباحثني 
..م�سريا اإىل اأن هذا احلدث الذي تنظمه جامعة خليفة للمرة الأوىل 
يف املنطقة ي�سهد تقدمي 600 ورقة بحثية ي�سهم يف تعزيز دور الدولة 

كداعم رئي�س للق�سايا املتعلقة باحلد من غاز الكربون وتغري املناخ«.
جامعة  فريق  اإن  للموؤمتر  امل�سارك  الرئي�س  دك�سون  مت  قال  جهته  من 
خليفة واأع�ساء برنامج غازات الحتبا�س احلراري قاموا بجهود كبرية 
ناجحة  تفاعلية  مبن�سة  للخروج  املهم  ال��دويل  املوؤمتر  لهذه  ل��الإع��داد 
ت�سهم يف تزويد جميع املهتمني واملتخ�س�سني مبجال احلد من غازات 
واملعلومات  بالبيانات  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  احل����راري  الح��ت��ب��ا���س 
املهمة«. وي�سلط موؤمتر تكنولوجيات التحكم بغازات الحتبا�س احلراري 
ال�سوء على اأهمية تكنولوجيات جتميع غاز الكربون وحفظه ومناق�سة 
الكربون  جتميع  من  بال�ستفادة  املتعلقة  والتوجهات  ال��راه��ن  الو�سع 

وحفظه م�ستقباًل.

ت�سكيل جلنة ال�ستثمار وفريق ال�ستجابة القت�سادية لرفع كفاءة بيئة ال�ستثمار 
•• اأبوظبي- وام:

الثالث  اجتماعها  القت�سادي  التكامل  جلنة  عقدت 
برئا�سة معايل عبداهلل بن طوق املري وزير القت�ساد 
عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  وع�سوية  وبح�سور   ،
اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال 
وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومعايل الدكتور ثاين 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية،  اأح��م��د  ب��ن 
واأ�سحاب ال�سعادة ممثلي دوائر التنمية القت�سادية 

املحلية يف كافة اإمارات الدولة.
فرعية  جلنة  ت�سكيل  الج��ت��م��اع  نتائج  �سمن  وج���اء 
اأع�ساء  ت�سم  ال�ستثمار”،  “جلنة  ت�سمى  لها  تابعة 
احلكومية  اجل��ه��ات  وخم��ت��ل��ف  الق��ت�����س��اد  وزارة  م��ن 
الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
الأجنبي  ال�ستثمار  وا�ستقطاب  ت�سجيع  يف  التكامل 
الفر�س  وزي��ادة  ال�ستثمار  بيئة  كفاءة  ورف��ع  املبا�سر 
لتعزيز التناف�سية ال�ستثمارية للدولة عاملياً، وو�سع 
يف  امل�ستثمرين  ت��واج��ه  حت��دي��ات  لأي  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول 

اأ�سواق الدولة خالل املرحلة املقبلة.
ا�سرتاتيجي  عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل  اللجنة  اأق���رت  كما 
م�سرتك يخت�س ب� “ال�ستجابة القت�سادية” وي�سم 
يف ع�سويته الوزارة ودوائر التنمية القت�سادية على 
م�ستوى الدولة، وذلك بهدف اإعداد اإطار عام لقيا�س 
على  الوطني  ال���س��ت��ع��داد  م�ستوى  وتطوير  وتقييم 
امل�ستويني الحتادي واملحلي من اجلانب القت�سادي 

يف اإطار تكاملي فعال.
وا�ستعر�ست اللجنة اأي�ساً اآليات تطوير عمل ال�سركات 
العائلية بالدولة و�سبل دعم منوها، مبا ينعك�س على 
الدولة،  يف  ال�ستثمار  ومناخ  الأعمال  بيئة  تناف�سية 
وتنمية  العمل  فر�س  توليد  امل�ساهمة يف  اإىل  اإ�سافة 
الب�سري وحتفيز  امل��ال  راأ���س  وال�ستثمار يف  الكفاءات 
قطاع  يف  والتطوير  والبحث  والتكنولوجيا  البتكار 
الأعمال لبناء اقت�ساد معريف متنوع ومرن وم�ستدام.
وياأتي ت�سكيل “جلنة ال�ستثمار” وفريق ال�ستجابة 
القت�سادية متا�سياً مع خمرجات “خلوة اخلم�سني” 
التي عقدتها حكومة دولة الإمارات موؤخراً، وحتديداً 
ت��ط��وي��ر و���س��ي��اغ��ة الأط�����ر ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وحم���اور 
للخم�سني  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  يف  العمل 
املقبلة، بغية تعزيز جاهزية الدولة لتكون من  عاماً 
ال��ع��امل، ومب��ا ير�سخ  يف  والأك���ر متيزاً  الأف�سل  بني 
للعي�س  مف�سلة  كوجهة  الإقليمي  وموقعها  مكانتها 

والعمل وال�ستثمار.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري : “ر�سمت خلوة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومية  اخلم�سني 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ، 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  التنمية  مل�ستقبل  طريق  خريطة 
القطاعات  ب��ني  للعمل  متكامل  ن��ظ��ام  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 

احلكومية و�سبه احلكومية واخلا�سة، يتميز باملرونة 
للتحديات،  وال�ستعداد  ال�ستباقي  والنهج  وال�سرعة 
واملحلي  الحت���ادي  ال�سعيدين  على  التعاون  وميثل 
وهو  ال��رائ��دة،  املنظومة  ه��ذه  �سمن  رئي�سية  رك��ي��زة 
ما نعمل على حتقيقه وتبنيه يف اجلانب القت�سادي 
تطرحه  وم��ا  القت�سادي  التكامل  جلنة  خ��الل  م��ن 
التميز  ا�ستمرارية  يف  ت�سب  وب��رام��ج  م��ب��ادرات  م��ن 
جودة  وتعزيز  الإم���ارات  لدولة  العالية  والتناف�سية 

حياة اأفراد املجتمع«.
الفرعية  ال�ستثمار”  “جلنة  اأن  معاليه  واأ����س���اف 
اإ�سافة  ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي ه���ي  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
م��ه��م��ة ل��ل��ب��ن��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة امل��ح��ف��زة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
الدولة، و�ستعمل على توحيد اجلهود على امل�ستويني 
الإمارات  دول��ة  مبكانة  لالرتقاء  واملحلي  الحت���ادي 
ك��ن��ق��ط��ة ج����ذب ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��امل��ي��ة يف خمتلف 
جم���الت ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي، م��ن خ���الل اقرتاح 
���س��ي��ا���س��ات وخ���ط���ط ال���س��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي وحتديد 
اأولوياته وت�سهيل اإجراءاته ومعاجلة حتدياته وزيادة 
احلوافز والرتويج للبيئة ال�ستثمارية للدولة عاملياً، 
القت�سادي  التكامل  جلنة  اإىل  عملها  نتائج  ورف���ع 
ت�سب  وفعالة  �سريعة  واإج���راءات  بتو�سيات  للخروج 
يف تطوير البيئة ال�ستثمارية للدولة وزيادة كفاءتها 

وتناف�سيتها عاملياً«.
درا�سة  نتائج  القت�سادي  التكامل  وا�ستعر�ست جلنة 
املناخ  ع��ن  امل�ستثمرين  ر�سا  ح��ول  القت�ساد  ل���وزارة 

التنظيمية  البيئة  حيث  من  الدولة  يف  ال�ستثماري 
وتكاليف  التحتية  والبنية  والت�سريعية  والإجرائية 
اطلعت  كما  وغ��ريه��ا،  التمويل  واأن��ظ��م��ة  ال�ستثمار 
اأبرز التحديات املطروحة، واملبادرات والأن�سطة  على 
املقرتحة لتحقيق اأثر �سريع وملمو�س يف زيادة جذب 
الدولة،  يف  الأجنبية  امل�ساريع  وتاأ�سي�س  ال�ستثمارات 
خالل  ال�ستثمار  جلنة  عمل  حم��ور  �ستمثل  وال��ت��ي 

املرحلة املقبلة.

التغري املناخي والبيئة: تنظيم ا�ستخدام املبيدات اأولوية ل�سمان �سالمة الغذاء

 دبي لل�سلع املتعددة يرحب بان�سمام من�سة »ذا بلي�س بيزن�س �سنرت« اإىل جمتمع اأعماله

•• دبي-وام:

والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ك�سفت 
عن تطبيقها منظومة من الإجراءات 
تداول  تنظيم  ت�ستهدف  والت�سريعات 
�سمن  ال��دول��ة،  يف  املبيدات  وا�ستخدام 
الغذاء  �سالمة  ل�سمان  ا�سرتاتيجيتها 

وحتقيق اأمنه وا�ستدامته.
وقال �سعادة �سلطان علوان وكيل وزارة 
بالوكالة:  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
اأحد  ميثل  الغذاء  �سالمة  �سمان  “اإن 
العنا�سر الرئي�سة يف ا�سرتاتيجية اأمن 
وزارة  تعمل  ال��ت��ي  ال��غ��ذاء  وا���س��ت��دام��ة 
حتقيقها  على  والبيئة  املناخي  التغري 
ان  اإىل  م�������س���رياً  عدة”،  ج���ه���ود  ع���رب 
ميثل  للمبيدات  املنظم  غ��ري  ال��ت��داول 
املهمة ل�سمان �سالمة  التحديات  اأحد 
العامة  ال�سحة  على  واحلفاظ  الغذاء 
ع����رب جمموعة  ال���������وزارة  ع��م��ل��ت  ل�����ذا 
وا�سعة من الإج��راءات ل�سمان تنظيم 
هذا التداول بال�سكل الذي يحقق اأعلى 

معايري الأمن وال�سالمة.
التي عملت  الإج����راءات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
عليها ال��وزارة يف هذا اخل�سو�س ياأتي 
اإع��داد ت�سريعات وقوانني  يف مقدمتها 
وا�سترياد  ت�سجيل  لعمليات  منظمة 
واإعادة  وبيع  وت�سويق  ت�سدير  واإع���ادة 
القانون  وم��ن��ه��ا  امل��ب��ي��دات،  ا���س��ت��خ��دام 
2020 يف  ل�سنة   10 رق��م  الحت���ادي 

�ساأن املبيدات.
�سمان  اإىل  يهدف  القانون  اأن  واأو�سح 
اأع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ن احل��م��اي��ة ل�سحة 
البيئة،  و���س��الم��ة  الإن�����س��ان واحل��ي��وان 
وامل���ع���اجل���ة ال�����س��ل��ي��م��ة وال��ت��خ��ل�����س من 
وعبواتها  ال�سالحية  املنتهية  املبيدات 
ت�سجيل  عمليات  وتنظيم  اأم��ن،  ب�سكل 
وا����س���ت���رياد واإع�������ادة ت�����س��دي��ر وت����داول 
وا���س��ت��خ��دام امل��ب��ي��دات والإع�����الن عنها 

والرقابة والتفتي�س عليها.
وي��ح��ظ��ر ���س��ن��اع��ة واإن���ت���اج اأي ن���وع من 

اأن�����واع امل��ب��ي��دات داخ���ل ال���دول���ة، اإل يف 
حال احل�سول على اإذن او ت�سريح من 
اجلهات املخت�سة، كما مينع ا�سترياد اأو 
اإع��ادة ت�سدير او ت��داول اأي �سنف من 
اأ�سناف املبيدات غري امل�سجلة يف وزارة 
املبيدات  اأو  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
التالفة اأو املغ�سو�سة اأو املقلدة، ويحظر 
ال��ت�����س��دي��ر عن  اإع������ادة  اأو  ال����س���ت���رياد 
ب�سحبة  اأو  الربيدية  ال��ط��رود  طريق 

امل�ستوردين اأو امل�سافرين.
ومي��ن��ع جت��زئ��ة ع��ب��وة امل��ب��ي��د اأو اإع����ادة 
واإعادة  معاجلتها  ح��ال  يف  اإل  تعبئته، 
ال�ستخدام  النتهاء من  بعد  تدويرها 

الأ�سا�سي لها.
اأو  ت��ق��دمي معلومات  ال��ق��ان��ون  وي��ج��رم 
لت�سجيل  ���س��ح��ي��ح��ة  غ���ري  م�����س��ت��ن��دات 
اأو  الرتويج  لت�سويقه، ومينع  اأو  املبيد 
الدعاية عن املبيد دون احل�سول على 
موافقة م�سبقة من اجلهات املخت�سة، 
وي��ح��ظ��ر ب��ي��ع امل��ب��ي��دات م��ن ق��ب��ل غري 

املرخ�سني لهذا الغر�س.
يحددها  ال���ت���ي  امل���ح���ظ���ورات  وت�����س��م��ل 
امل����ب����ي����دات م����ن مكان  ن���ق���ل  ال����ق����ان����ون 
الأمن  اإج������راءات  اب��ت��اع  دون  اآخ���ر  اإىل 
 18 ال�  دون  هم  ملن  وبيعه  وال�سالمة، 
عاماً، وعر�سه اأو بيعه يف غري الأماكن 
املخ�س�سة لها، وا�ستخدامه بغري ما هو 
والتخل�س  ت�سجيله،  �سهادة  يف  حم��دد 
منه او من عبواته ب�سكل خمالف ودون 
التخل�س  ومعايري  باإجراءات  اللتزام 

الأم��ن، كما يحظر ب�سكل كامل الر�س 
�سروط  وف���ق  اإل  ل��ل��م��ب��ي��دات،  اجل����وي 
املناخي  التغري  وزارة  حت��دد  و�سوابط 

والبيئة يف حالت معينة.
ك��م��ا اأك����د اأن ال��ق��ان��ون و���س��ع ج����زاءات 
رادع����ة ع��ل��ى خم��ال��ف��ة اأح��ك��ام��ه ومنها 
بقيمة  ال���غ���رام���ة  اىل  ت�����س��ل  ع��ق��وب��ات 

مليون درهم واحلب�س.
ال���وزارة يف  اأن جهود  اإىل  ولفت علوان 
�ساأن املبيدات �سملت التعاون والتن�سيق 
مع كافة اجلهات احلكومية الحتادية 
عمليات  لت�سديد  املخت�سة  وامل��ح��ل��ي��ة 
تداول  حركة  على  والتفتي�س  الرقابة 
امل��ح��ل��ي، ل�سمان  ال�����س��وق  امل��ب��ي��دات يف 
اأي��ة مبيدات غري م�سجلة  ت��داول  عدم 
لدى الوزارة، وعدم التالعب يف بيانات 
اية  ت��داول  املنتجات، وع��دم  النوع  ه��ذا 
و�سمان  ال�سالحية،  منتهية  مبيدات 
ال�سحيح  بال�سكل  امل��ب��ي��دات  ا�ستخدام 

ولالأغرا�س املحددة واملخ�س�سة لها.
اأن����ه ل�����س��م��ان رفع  واأ����س���ار ع���ل���وان اإىل 
الروة  ومربي  املزارعني  لدى  الوعي 
وا�ستخدامات  ب��ط��ب��ي��ع��ة  احل���ي���وان���ي���ة 
متثلها  ال���ت���ي  وامل����خ����اط����ر  امل����ب����ي����دات، 
ل���ل�������س���ح���ة ال�����زراع�����ي�����ة واحل����ي����وان����ي����ة 
ع���ام يف حال  ب�سكل  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ح��ة 
ا�ستخدام  اأو  اخل���اط���ئ  ال����س���ت���خ���دام 
مغ�سو�سة  اأو  مرخ�سة  غ��ري  منتجات 
العملية  تعزيز  على  تعمل  مقلدة،  اأو 
الر���س��ادي��ة امل��ق��دم��ة ل��ه��م، ع��رب توفري 

م��ن��ظ��وم��ة ال��ك��رتون��ي��ة ل���الإر����س���اد عرب 
“مزرعتي  وبوابة  “مزارعنا”  تطبيق 
توفر  والتي  اللكرتونية  امل�ستدامة” 
الر�سادية  املعلومات  من  وا�سعة  باقة 
ال���زراع���ي���ة ول��رتب��ي��ة احل���ي���وان���ات، كما 
امليدانية  ال����زي����ارات  ع��م��ل��ي��ات  ك��ث��ف��ت 
ل��ل��م��ه��ن��د���س��ني ال���زراع���ي���ني والأط����ب����اء 

البيطرين للمزارع.

منظومة متكاملة.
اأن  اإىل  اأ���س��ار علوان  نف�سه  الإط���ار  ويف 
الغذاء  �سالمة  ل�سمان  ال��وزارة  جهود 
النظام  ع��م��ل  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  ت�����س��م��ل 
الإلكرتوين لت�سجيل واعتماد الأغذية 
/زاد/، وحتويله بالتن�سيق مع ال�سركاء 
اجلهات  م��ن  ل��ل��وزارة  ال�سرتاتيجيني 
املعنية اإىل من�سة الكرتونية متكاملة.

ال����������وزارة  ع��������ززت  “كما  واأ��������س�������اف: 
امل�سموح  امل�����س��ال��خ  لتقييم  منظومتها 
اإىل  ومنتجاتها  ال��ل��ح��وم  ب��ت��وري��د  ل��ه��ا 
�سوق الدولة، مو�سحاً اأن الوزارة تقوم 
الراغبة  امل�����س��ال��خ  اع��ت��م��اد  ب����اإج����راءات 
اإىل  ال��ل��ح��وم  م��ن  منتجاتها  بت�سدير 
تقييم من خالل  زي��ارات  بعد  الدولة، 
اأع�ساء  ت�سم  متخ�س�سة  فنية  ف���رق 
املعنية  املحلية  وال�سلطات  ال��وزارة  من 

بالرقابة على الأغذية.
اأن����ه ���س��م��ان��ا لل���ت���زام هذه  واأ����س���ار اإىل 
امل�سالخ بتطبيق معايري الذبح احلالل 
تعمل الوزارة على �سمان وجود جهات 

معتمدة من الدولة امل�سدرة لالإ�سراف 
على عمليات الذبح والإنتاج من خالل 
�سهادات  واإ���س��دار  م��درب��ني،  م�سرفني 
الواردة  الغذائية  لالإر�ساليات  احلالل 
ي���وج���د ف���ري���ق وطني  ل���ل���دول���ة، ك���م���ا 
ل�سالمة اللحوم ومنتجاتها ومن�ساآتها 
ي�سم اأع�ساء متخ�س�سني من الوزارة 
بالرقابة  املعنية  املحلية  وال�����س��ل��ط��ات 
تقارير  بدرا�سة  معني  الأغ��ذي��ة،  على 
زيارات التقييم ورفع التو�سيات ب�ساأن 
تقييمها واعتمادها، وحتديث وتطوير 
اخلا�سة  ال�������س���ح���ي���ة  ال������س�����رتاط�����ات 

بال�سالمة الغذائية.
وي�����س��ل ع���دد امل�����س��ال��خ امل��ع��ت��م��دة والتي 
ت�����س��در ال��ل��ح��وم احل����الل م���ن اخل���ارج 
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م�سلخاً من 26 دولة.
الوزارة  واإج����راءات  جهود  اأن  واأ���س��اف 
متابعة  ت�سمل  الغذاء  �سالمة  ل�سمان 
ال�سحي  الو�سع  وتطورات  م�ستجدات 
ومتابعة  العاملي،  والبيطري  ال��زراع��ي 
التي  ب��الأغ��ذي��ة  املتعلقة  الإخ���ط���ارات 
ت�سكل خطورة على �سحة امل�ستهلك من 
خالل ع�سويتها يف اأنظمة الإخطارات 
ال�سبكة  وه����ي  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
بال�سالمة  املعنية  للهيئات  ال��دول��ي��ة 
ال�سريع  الن��������ذار  ون����ظ����ام  ال���غ���ذائ���ي���ة 
ونظام  والأع���الف  لالأغذية  الأوروب���ي 
لالأغذية  ال�سريع  اخلليجي  الإن����ذار 

والأعالف.

•• دبي-وام:

 “ امل��ت��ع��ددة  “ م��رك��ز دب���ي لل�سلع  رح���ب 
بيزن�س  ب��ل��ي�����س  “ذا  م��ن�����س��ة  ب��ان�����س��م��ام 
م�ساحات  حلول  بتوفري  املعنية  �سنرت” 
و  اأع�����م�����ال�����ه  جم���ت���م���ع  اإىل  الأع�������م�������ال 
الأعمال  م���ع جم��ل�����س  ب��ال�����س��راك��ة  ذل���ك 

الأوكراين.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ت��رح��ي��ب��ي اأقيم 
اأحمد بن  املنا�سبة ح�سره كل من  بهذه 
املدير  الأول  التنفيذي  الرئي�س  �سليم 
املتعددة  لل�سلع  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  دورو�سينكو  ونيك 
وخومياك  الأوك����راين  الأع��م��ال  جمل�س 

دبي  يف  الأوك����راين  القن�سل  اأولك�سندر 
رئي�س  نائب  �سكافرون�سكا  مارجريتا  و 
جمل�س اإدارة جمل�س الأعمال الأوكراين 
جمل�س  ع�سو  فورونوفيت�س  و�سريجي 
اإدارة املجل�س واملالك امل�سارك ل�”ذا بلي�س 
�سولوميتكي  واإي��ج��ور  �سنرت”  بيزن�س 
امل���ال���ك امل�����س��ارك ل��ل��م��ن�����س��ة. ت�����س��ك��ل “ذا 

التي �ستحت�سن  بلي�س بيزن�س �سنرت” - 
مقر جمل�س الأعمال الأوكراين يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة - اإ�سافة قيمة 
امل�سرتكة  الأع��م��ال  ح��ل��ول  حمفظة  اإىل 
واملرنة يف مركز دبي لل�سلع املتعددة الذي 
يحت�سن جمتمع اأعمال ي�سم اأكر من 
األف �سركة �سمن جمموعة وا�سعة   18

من القطاعات. يقدم “ذا بلي�س بيزن�س 
احللول  م��ن  وا���س��ع��ة  جمموعة  �سنرت” 
وال�سركات  الأف���راد  م��ن  للعمالء  امل��رن��ة 
م��ك��ت��ب��ي��ة وحمطات  م�����س��اح��ات  وي�����س��م��ل 
عمل جمهزة باأحدث الأدوات واخلدمات 
اإ�سافة اإىل غرف الجتماعات وم�ساحات 

الفعاليات.
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املال والأعمال

اأكرث من 320 األف عميل م�سريف ا�ستفادوا من 
خطة الدعم القت�سادي ال�ساملة منذ اإطالقها

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س اأم�س معايل عبداحلميد �سعيد حمافظ م�سرف الإمارات العربية 
املتحدة املركزي الجتماع الأول للعام 2021 مع الروؤ�ساء التنفيذيني 
الدعم  فّعالية خطة  الدولة بهدف مناق�سة  العاملة يف  البنوك  لكربى 
“كوفيد- جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  للحّد  امل��وّج��ه��ة  ال�ساملة  الق��ت�����س��ادي 

19”. وبحث حمافظ امل�سرف املركزي مع الروؤ�ساء التنفيذيني للبنوك 
امل�سائل ذات التاأثري على القطاع امل�سريف مبا فيها ا�سرتاتيجية التحول 
املرجعّية.  الفائدة  اأ�سعار  اإىل  “اإيبور”  البنوك  بني  الفائدة  اأ�سعار  من 
كما ناق�س الجتماع دور النظام امل�سريف يف دعم تعايف القت�ساد الوطني 

خالل مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وقال معايل عبداحلميد �سعيد :” ي�سعدنا روؤية النتائج الإيجابية التي 
الإم��ارات والقت�ساد  امل�سريف لدولة  القطاع  الدعم على  حققتها خطة 

ب�������س���ك���ل ع�������ام ح����ي����ث ج�������اء اإط�������الق 
التوقيت  يف  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة  احل���زم���ة 
على  البنوك  ق��درة  ل�سمان  امل��ث��ايل 
تخفيف �سغوط التمويل وال�سيولة 
ق����درت����ه����ا على  ع����ل����ى  واحل������ف������اظ 

الإقرا�س«.
والروؤ�ساء  امل��ح��اف��ظ  م��ع��ايل  واأ���س��ار 
التنفيذيون للبنوك اإىل اأّن ال�سيولة 
الإجمالية للنظام امل�سريف الإماراتي 
عادت اإىل م�ستويات ما قبل جائحة 
كوفيد-19 وبلغت �سحوبات البنوك 
من ت�سهيالت ال�سيولة ذات التكلفة 
ال�سفرية التي قّدمتها خطة الدعم 
نحو  املوّجهة  ال�ساملة  القت�سادي 

22 مليار درهم يف مار�س 2021 بانخفا�س عن احلد الأق�سى لل�سحب 
2020، مبا  ع��ام  الثاين من  الربع  دره��م يف  44 مليار  البالغ ح��وايل 

يتوافق مع برنامج تاأجيل الدفعات.
وذكر معاليه اأن عدد امل�ستفيدين من خطة الدعم القت�سادي ال�ساملة 
منذ اإطالقها قبل �سنة و�سل اإىل اأكر من 320 األف عميل م�سريف من 
يبلغ  فيما  ة  وال�سركات اخلا�سّ واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  الأفراد 
العدد احلايل لعمالء البنوك الذين لديهم قرو�س موؤجلة نحو 175 

األفاً.
القوي  ال��ت��ع��ايف  اأم���ام  ال��ط��ري��ق  م��ع��اً متهيد  ا�ستطعنا  “ لقد   : واأ���س��اف 
وت�سري  كوفيد-19.  ج��ائ��ح��ة  ت���داع���ي���ات  م���ن  الم����ارات����ي  ل��الق��ت�����س��اد 
الناجت  ارتفاع  واإىل   2021 الدولة يف عام  اقت�ساد  التوقعات اىل تعايف 
امل�سرف  ي�ستمّر  و���س��وف   .2.5% مبعدل  احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي 
املركزي يف ر�سد تطّورات الأ�سواق والقت�ساد عن كثب لدولة الإمارات 
خطة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  العامل.”  م�ستوى  وع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  العربية 
كافة  يغّطي  �ساماًل  برناجماً  تعد  املوّجهة  ال�ساملة  القت�سادي  الدعم 
الإج��راءات التي اتخذها امل�سرف املركزي ملواجهة اآثار جائحة كوفيد-

متديد  عن  املا�سي  نوفمرب  �سهر  يف  امل��رك��زي  امل�سرف  اأعلن  وق��د   .19
فرتة تطبيق ت�سهيالت ال�سيولة ذات التكلفة ال�سفرية وبرنامج تاأجيل 
القرو�س �سمن اإطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، 
اإ�سافة اإىل �سائر الإجراءات الرئي�سية التي ي�ستمّر اعتمادها خالل العام 

.2021

 اقت�سادية دبي تغلق مكتب جتاري ي�سلل 
امل�ستثمرين باإمكانية احل�سول على جن�سية الدولة

•• دبي-الفجر: 

مكتب  دب��ي  باقت�سادية  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأغلق 
م�ساعدتهم  باإمكانية  امل�ستثمرين  بت�سليل  يقوم  الهجرة  خلدمات  جتاري 
يف احل�سول على جن�سية دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل مراجعة 
املقدمة  والأدل���ة  الأوراق  توافق  مب��دى  امل�ستثمر  واإب��الغ  املقدمة  الطلبات 

للم�ستثمر وثروته مع ال�سرتاطات. 
مقابل  اأمريكي  دولر  اآلف   10 دف��ع  امل�ستثمر  من  بالطلب  املكتب  يقوم 
الإماراتية  اجلن�سية  على  احل�سول  طلب  مراجعة  خدمة  على  احل�سول 
وتقدمي امل�سورة بجاهزية الطلب وتوافقه مع ال�سرتاطات والقوانني باأن 
ل تقل ثروته عن 100 مليون درهم ومن ثم ميكن للم�ستثمر اأن يتقدم 
ت�سلياًل  يعد  مم��ا  املعنية،  اجل��ه��ات  يف  اجلن�سية  على  للح�سول  بالطلب 
وا�سحاً حيث اأن قانون منح اجلن�سية مل يحدد مبالغ حمددة اأو اآلية تقدمي 

طلبات التجن�س. 
املا�سي عن تعديالت قانونية جتيز منح  يناير  اأعلنت يف  الإم��ارات  وكانت 
من  واملتخ�س�سني  واملوهوبني  للم�ستثمرين  الإماراتي  واجل��واز  اجلن�سية 
واملهند�سني  والأط����ب����اء  ال��ع��ل��م��اء 
والفنانني واملثقفني وعائالتهم 
من خالل تر�سيح ال�سخ�سيات 
ال����وزراء  امل��وؤه��ل��ة ع��رب جمل�س 
واملجال�س  املحلية  وال��دواوي��ن 

التنفيذية. 
دب��ي يف  اقت�سادية  ت��ت��وان��ى  ل��ن 
اإج���راءات  �سارمة جتاه  اتخاذ 
جتارية  م��ن�����س��اأة  اأو  م��ك��ت��ب  اأي 
الأم������ر، وتطلب  ه����ذا  ت�����س��ت��غ��ل 
ومن  ال��دول��ة  يف  املقيمني  م��ن 
الأخرى  والفئات  امل�ستثمرين 
ت������وخ������ي احل������������ذر م�������ن ه�����ذه 
املمار�سات والبالغ عنها ب�سكل 
ف���وري م��ن خ��الل الت�����س��ال ب 
بار�سال  اأو   600545555
مالحظة عرب تطبيق م�ستهلك 
دب���ي امل��ت��وف��ر ع��ل��ى م��ت��ج��ر ابل 

وغوغل وهواوي

اأكدت على دعم رّواد الأعمال بكافة الأدوات املتاحة

جمموعة »األف« ومركز ال�سارقة لريادة الأعمال ِ»�سراع« يوقعان مذكرة تفاهم

غرفة دبي ت�ستعر�س امل�سهد القت�سادي يف اأ�سواق دول الآ�سيان  
مع اختتام الندوات الفرتا�سية اخلا�سة باملنتدى العاملي لالأعمال 

•• دبي-وام:

ت��ع��د دب���ي م��رك��زا جت��اري��ا ناب�سا 
ب�����احل�����رك�����ة وال������ت������ج������ارة وم���ن���ذ 
ل�سنوات  و  الأوىل  ب���داي���ات���ه���ا 

طويلة ت�سكل منطقة ديرة يف دبي قلب هذه الأعمال 
موانئ  من  القريب  مبوقعها  تتميز  حيث  التجارية 
الأ�سواق  من  جمموعة  على  وحتتوي  البحرية  دب��ي 
و�سوق  نايف  و�سوق  �سوق مر�سد  منها  نذكر  الكثرية 
ال�����س��ب��خ��ة وال�����س��وق ال��ك��ب��ري وال����ذي ي��ع��ود ب���ن���اوؤه اىل 
1850 وو�سط هذه الأ�سواق يلتقي التجار يف  العام 
معامالتهم التجارية من بيع و�سراء واإعادة ت�سدير 
كما يق�سدها امل�سرتيني من كافة اأنحاء الدولة وحتى 
من الدول املجاورة ملا تتميز به اأ�سواقها من التنوع يف 

الب�سائع واأ�سعارها املناف�سة.
اإطالق  عن  م��وؤخ��راً  اأعلن  املنطقة احليوية  ه��ذه  ويف 
اإ�سافة  بذلك  لي�سكل  ديرة”  “جزر  يف  امل��رف��اأ  �سوق 
املا�سي  ع��راق��ة  دي��رة حمافظا على  ج��دي��دة لأ���س��واق 
احلديثة  التجارة  اأ�ساليب  بكل  ميتاز  ع�سري  بطابع 
حيث جاء امل�سروع ثمرة تعاون بني “نخيل مول” ذراع 

البيع بالتجزئة ل”نخيل” و موانئ دبي العاملية.
“وام”..  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  لقاء خا�س  ويف 
قالت هنادي اأمني مديرة الأ�سول – املدينة العاملية 
اإن “�سوق املرفاأ” �سوق متكامل  يف “نخيل مولز”.. 
ويوفر  البحرية  ال��واج��ه��ه  على  يقع  جت��اري  وم��رك��ز 
مع  ل��ل��ت��ج��ار  بالن�سبة  التكلفة  م��ق��ب��ول��ة  من��و  ف��ر���س 
اإمكانية ترتيب فر�س �سحن مبا�سر لل�سفن اخل�سبية 
وتعد دبي ثالث اأكرب مركز لإعادة الت�سدير يف العامل 
واملنتجات  الب�سائع  ت�سدير  ب��اإع��ادة  م�سهورة  وه��ي 
واأ�سواق  واأفريقيا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  حجم  بلغ  حيث  اأخ���رى  متعددة 
لدبي 1.4 ترليون درهم يف العام 2019 �سرف منها 
560 مليارا على جتارة اإعادة الت�سدير مما  حوايل 
يبني اأن اإعادة الت�سدير من اأهم امل�سادر التجارية يف 
دبي ..م�سرية اىل اأن امل�سروع يوفر فر�سة متميزة و 
يفتح اأبواب وا�سعة اأمام الإ�ستثمارات الداخلية وزيادة 

التجارة بني البلدان املجاورة ..مو�سحة اأن ال�سراكة 
“ تهدف اىل  بني موانئ دبي العاملية و”نخيل مولز 
الإقليمي من خالل  التجاري  التدفق  تعزيز وتنويع 
حتويل اأقدم واأكرب مركز جتاري تقليدي يف منطقة 

دبي ديرة اىل �سوق ع�سري لتجارة التجزئة.
وعن عدد املحالت املتوفرة يف “�سوق املرفاأ” اأ�سافت 
.. اأن �سوق املرفاأ ينق�سم اىل اأربع اأجزاء اجلزء الأول 
م��ن��ه��ا مطاعم  و500 حم���ل  األ���ف���ني  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ب�سيطة  بتكلفة  التجار  لكل  توفر  �سغرية  ومتاجر 
التجار  ك���ل  لإ���س��ت��ق��ط��اب  مولز”  “نخيل  وت�����س��ع��ى 
ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  مثل  خمتلفة  مب�ستويات 
اأو  ال�سوق  اىل  الإنظمام  باإمكانهم  حيث  واملتو�سطة 

حتى التجار املتمر�سني يف ال�سوق والتجارة.
واأكدت اأن اأهم ما مييز �سوق املرفاأ موقعه يف منطقة 
ا�سرتاتيجيا يف جزر  ديرة حيث يحتل موقعا  اأ�سواق 
الواجهة  1.9 كيلو م��رت على ط��ول  ل���  دي���رة ومي��ت��د 
ال��ب��ح��ري��ة وي��ق��ع ب��ال��ق��رب م��ن م��ي��ن��اء را���س��د وميناء 
“جزر  اأن حت��ّول  املقرر  دي��رة ومن  احلمرية ومر�سى 
على  حت��ت��وي  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  نخيل  مدينة  ديرة” 
م�ساحة 15.3 كيلو مرت مربع و�ست�سمل اأقدم مركز 
جتاري يف الإمارة الأكر تقليديا لت�سبح واجهه عاملية 
لل�سكن والعي�س وال�سياحة وجتارة التجزئة والرتفيه 
اأ�ساف  قد  امل�سروع  هذا  اأن  الإعتبار  بعني  الأخ��ذ  مع 

40 كيلو مرتا مربعا على �ساحل �سواطئ دبي.
واأو�سحت اأن “�سوق املرفاأ” يتميز مبوقعه بني املوانئ 
اإتفاقية مع موانئ دبي العاملية لإن�ساء  اإبرام  وقد مت 
مر�سى لل�سفن اخل�سبية وت�ستفيد من هذه ال�سراكة 
 90 اأك��ر من  املرفاأ وموانئ دبي بحيث توجد  �سوق 
املياه تنتظر دوره��ا للدخول يف  �سفينة خ�سبية خارج 
اأن  اىل  م�سرية   .. والت�سدير  للتحميل  دب��ي  م��وان��ئ 
مولز  لنخيل  الرئي�سي  ال�سريك  �ستكون  دبي  موانئ 
اىل  وحتويلها  املوجودة  البحرية  والواجهة  لتطوير 

مرا�سي لل�سفن اخل�سبية ويتم فيها ت�سدير الب�سائع 
�سواء اجلملة  ال�سوق  املوجدين يف  التجار  من طرف 

والتجزئة.
�سهولة  هي  اأي�سا  ال�سوق  مييز  ما  اأه��م  اأن  واعتربت 
ال�سارقة  م��ث��ل  ال�����س��م��ال��ي��ة  الإم�������ارات  اىل  ال��و���س��ول 
القيوين  واأم  اخل��ي��م��ة  وراأ������س  وال��ف��ج��رية  وع��ج��م��ان 
جاري  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  مع  اإتفاقية  وهناك 
ال�سارقة  م��ن  امل��ائ��ي  التاك�سي  لت�سغيل  عليها  العمل 
ل�سوق امل��رف��اأ وم��ن الأم��اك��ن الأخ���رى يف دب��ي ل�سوق 
�سوق  اىل  للو�سول  حم��ط��ات  ه��ن��اك  و�ستكون  امل��رف��اأ 

املرفاأ عن طريق الرب و البحر.
للجملة  خم�����س�����س��ا  ل��ي�����س  امل���رف���اأ  ����س���وق  اإن  وق���ال���ت 
ال�سغرية  ال�سركات  لإ�ستقطاب  ي�سعى  حيث  فقط 
ي�ستطيع  كما  وبالتجزئة  باجلملة  للبيع  واملتو�سطة 
امل�ستهلك ال�سراء مبا�سرة من حمالت البيع باجلملة 
و يرحب ال�سوق بكل مواطنني الدولة بالإ�سافة اىل 
املقبل  اإب��ري��ل  اأب��واب��ه يف  لها ويفتح  امل��ج��اورة  ال���دول 
 365 و  الأ�سبوع  اأي��ام يف  �سبعة  للجمهور على مدى 

يوما يف ال�سنة.
ي��وف��ر جم��م��وع��ة م��ن املميزات  ال�����س��وق  اإن  واأ���س��اف��ت 
املهمة ويتيح العديد من الفر�س من �سمنها امللكية 
الأجنبية للرخ�س التجارية بن�سبة 100 باملائة بدون 
الت�سهيالت  بالإ�سافة اىل  �سرط وجود كفيل حملي 
اللوج�ستية نظرا لقربه من امليناء ف�سال عن التكلفة 
املقبولة و احلد الأدنى من الر�سوم اجلمركية كما مت 
والرتاخي�س  البطاقات  جلميع  واح��دة  نافذة  توفري 
واإن�����س��اء الأع��م��ال يف م��وق��ع واح���د مم��ا ي��ع��زز �سهولة 
امل�ستندات  م��ن  ممكن  ق��در  ب��اأق��ل  التجارية  الأع��م��ال 
مثل  الإ�سافية  الت�سهيالت  اىل  بالإ�سافة  الورقية 
والأطعمة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  وم����راف����ق  ال��ت��خ��زي��ن 
م�سرفية  ت�سهيالت  وج���ود  ع��ن  ف�ساًل  وامل�����س��روب��ات 
..لفتة اىل تطبيق “ناو” وهو تطبيق يربط مالك 

على  ب��ال��ت��ج��ار  اخل�سبية  ال�سفن 
م�����دار ال�����س��اع��ة مم���ا ي��ت��ي��ح لهم 
البحث عن ال�سحنات والتفاو�س 
بالإ�سافة  وح���ج���زه���ا  ب�����س��اأن��ه��ا 
امل����وق����ع  م�����ن  الإ������س�����ت�����ف�����ادة  اىل 
ومر�سى  احلمرية  وميناء  را�سد  مليناء  الإ�سرتاتيجي 

ديرة والتي تديرهم موانئ دبي العاملية.
وعن من�سة التجارة الإلكرتونية “اأونالين �سوبينج” 
يف “نخيل مولز” مت اإعتماد اأ�سلوب مبتكراأ يوؤكد اأنها 
قريبة  ف��رتة  م��ن  مت  حيث  العمالء  متطلبات  تلبي 
اإطالق من�سة “دراجون مارت” للتجارة الألكرتونية 
العاملية ومت  اأح��دث تعاون مع موانئ دب��ي  و ذل��ك يف 
املنطقة خم�س�سة  نوعها يف  من�سة من  اأول  اإط��الق 
به  وي��وج��د  ال�سيني  ال�سوق  وه��و  واح��د  ت�سوق  ملركز 
واملح�سلة  ال��واق��ع  اأر���س  على  باملتطلبات  يفي  مركز 
اأكرب  وه��و  التنني  ل�سوق  الكرتونية  من�سة  اإ���س��اف��ة 
يف  وامل�ستهلكني  ال�����س��رك��ات  ب��ني  اجل��م��ل��ة  لبيع  ���س��وق 
الأخ���رى ويعد منظورا متطورا من  دب��ي والإم���ارات 
حيث التنوع واحلجم والتكلفة عرب �سبكة الأنرتنت. 
وك�سفت اأن �سوق املرفاأ �سهد طلبا قويا من قبل التجار 
الرئي�سني يف الدولة ومن الدول املجاورة وقد كر�ست 
مالئمة  بيئة  تاأ�سي�س  على  جهودها  مولز”  “نخيل 
اإحتياجاتهم وتطلعاتهم  تاأخذ بعني الإعتبار  للتجار 
معهم  عالقات  ليجاد  تتطلع  كما  الأوىل  بالدرجة 
اأخرى مع  تفيد الطرفني ومازالت ت�ستك�سف فر�س 
جمددا  مكان  �سيكون  املرفاأ  �سوق  اأن  التجار..موؤكدة 
لعملياتهم .. لفتة اأن ن�سبة الأ�سغال يف ال�سوق تبلغ 
باملائة   50 ال�سركة للو�سول اىل  باملائة وت�سعى   30
بحلول اإبريل القادم لت�سل اىل 100 باملائة يف نهاية 
ال��ع��ام اجل�����اري. وع���ن ن��وع��ي��ة ال��ب�����س��ائ��ع ال��ت��ي �سيتم 
اأن لديهم الآن مزيجا  اأ�سارت اىل  تداولها يف ال�سوق 
الأزياء  م��ن  والتجزئة  باجلملة  البيع  مفاهيم  ب��ني 
واملن�سوجات والأدوات وامل�ستلزمات املنزلية والأجهزة 
واحلرف  وال�سجاد  املعباأة  والأغذية  الإ�ساءة  ول��وازم 
اليدوية كما يخطط لإ�سافة فئات اأخرى يف امل�ستقبل 

كتجارة القهوة وال�ساي والتوابل وما اىل ذلك.

املحلي  ال�سعيدين  تناف�سيته على  ورفع 
جمموعة  اأن  ع��ط��اي��ا،  واأك�����د  وال���ع���امل���ي. 
متكاملة  ا�سرتاتيجية  لديها  “األف” 
املجتمع  للقيام بدورها وواجباتها جتاه 
اإميانها  م���ن  ان��ط��الق��ا  وذل����ك  امل��ح��ل��ي، 
املجتمعية،  امل�سوؤولية  ملفهوم  واإدراك��ه��ا 
تعزيز  يف  امل��ج��م��وع��ة  دور  ع���ن  ف�����س��اًل 
ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، 
القت�سادية  التنمية  م�سرية  يف  واأثرها 
امل�ستدامة وال�ساملة، التي ت�سع ال�سارقة 
ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة ال��ع��امل��ي��ة ك��م��رك��ز رائد 

وحيوي لريادة الأعمال.
���س��ت��وف��ر جمموعة  امل����ذك����رة  ومب���وج���ب 

مبتكرة  وح��ل��وًل  جديدة  اأدوات  “األف” 
ال�سغرية  الأع�����م�����ال  ري��������ادة  مل�������س���اري���ع 
وامل���ت���و����س���ط���ة، ك���م���ا ���س��ت��ط��ل��ق م����ب����ادرات 
وال�سباب  الأع��م��ال  رواد  لدعم  خمتلفة 
امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى اأفكار 
بيئة  خلق  خ��الل  م��ن  مبتكرة،  وح��ل��ول 
واأعمالهم  م�ساريعهم  لتاأ�سي�س  منا�سبة 
و�سقل  وت��ن��م��ي��ة  ب���ن���ج���اح،  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
قدراتهم واإلهامهم، وتهيئة جيل جديد 

من �سّناع التغيري وامل�ستقبل.
كما �ست�سجع جمموعة “األف” ال�سركات 
اإبداًعا  الأك���ر  الأع��م��ال  ورّواد  النا�سئة 
والأغذية  التجزئة  وابتكاًرا يف قطاعات 

والقطاعات  وال��ت�����س��ام��ي��م  وال���ف���ن���ون 
اأن��ح��اء دول جمل�س  الأخ���رى من جميع 
التعاون اخلليجي ليكون لهم قاعدة يف 
م�سروعها الرائد واملتعدد ال�ستخدامات 
جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ي�سكل  ال����ذي  “املم�سى”، 
ع�سري،  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  �سمن  ون��وع��ي��ة 
الت�سهيالت  اأف�����س��ل  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
الأعمال  ل�����رّواد  واحل���واف���ز  واخل���دم���ات 
املوهوبني يف اأكر موقع اإ�سرتاتيجي يف 

قلب ال�سارقة اجلديدة.
املدير  امل��دف��ع  قالت جن��الء  م��ن جانبها 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل����رك����ز ال�������س���ارق���ة ل����ري����ادة 
الإعالن  “ي�سرفنا  )����س���راع(:  الأع��م��ال 

•• ال�شارقة-الفجر: 

ال�سركة  “األف”  جم���م���وع���ة  اأب����رم����ت 
اإمارة  يف  العقاري  التطوير  يف  ال��رائ��دة 
و  “املم�سى”  مل�سروعي  املطور  ال�سارقة، 
لريادة  ال�سارقة  وم��رك��ز  م��ول،   ”06“
اأم�س الثنني، مذكرة  الأعمال “�سراع”، 
للبحوث  ال�����س��ارق��ة  م���رك���ز  يف  ت���ف���اه���م، 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب���ت���ك���ار، وق����د اتفق 
املذكرة  ه���ذه  ت�����س��ع  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان 
امل�سرتك  ل��ل��ت��ع��اون  وال��ق��واع��د  الأ���س�����س 
الأع����م����ال  رّواد  دع�����م  ب���ه���دف  ب��ي��ن��ه��م��ا 

املوهوبني واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة.
وق����ع امل���ذك���رة ك���ل م����ن، ع��ي�����س��ى عطايا 
“األف”  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ملركز  التنفيذي  املدير  امل��دف��ع،  وجن��الء 
ال�سارقة لريادة الأعمال )�سراع(، واأكدت 
“األف”  اأن تكون جمموعة  املذكرة على 
مركز  مع  موؤ�س�س  ا�سرتاتيجي  �سريك 

“�سراع” ملدة عامني.
توقيع مذكرة  وقال عي�سى عطايا، جاء 
التفاهم مع “�سراع” ان�سجاماً والتزاماً 
اإىل روؤي����ة  امل�����س��ت��ن��د  امل���ج���م���وع���ة،  ب��ن��ه��ج 
ب�سرورة  ال�سارقة  حكومة  وتوجيهات 
تر�سيخ وتعزيز التعاون والعمل امل�سرتك، 
الأعمال  ري����ادة  ق��ط��اع  تنمية  اأج���ل  م��ن 
يف اإم������ارة ال�������س���ارق���ة، ودول�����ة الإم������ارات 
امل�ساريع  دور  واإب����راز  امل��ت��ح��دة،  العربية 
حمركاً  باعتباره  واملتو�سطة  ال�سغرية 
وا�ستدامته،  القت�ساد  تنوع  زي��ادة  نحو 

ع���ن ���س��راك��ت��ن��ا اجل���دي���دة م���ع جمموعة 
)األ������ف ل���ل���ع���ق���ارات(، اأح�����د اأك�����رب واأب�����رز 
والأعمال  العقارات  قطاع  يف  املطورين 
ر�سمًيا  امل��ج��م��وع��ة  لت�سبح  ب��ال�����س��ارق��ة، 
قائمة  �سمن  ال�سابع  املوؤ�س�س  ال�سريك 
���س��رك��اء م��رك��ز )����س���راع(، ح��ي��ث �ستعمل 
املجموعة من خالل هذه ال�سراكة على 
دع��م ك��اف��ة م��ب��ادرات وب��رام��ج ال�سركات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز )����س���راع( لهذا 
اجلديدة  ال���دورة  اإىل  بالإ�سافة  ال��ع��ام، 
ملهرجان ال�سارقة لريادة الأعمال يف هذا 
العام، الذي ي�ستطقب اأكر من 3000 
رواد اأعمال  من املنطقة، ما ي�سهم ب�سكل 
نحو  امل�سرتكة  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق  يف  كبري 
ورواد  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  املحلية  �سركاتنا  من��و 
ي�سهم  ب���دوره  وال���ذي  ال�سباب  الأع��م��ال 
التناف�سي  ال�����س��ارق��ة  اق��ت�����س��اد  دع����م  يف 

واملتنوع«.
واأ�سافت املدفع: “اإن هذه ال�سراكة تعزز 
ال�سمو  �ساحب  كر�سها  اأ�سا�سية  ر�سالة 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سيخة  لتحقيقها  وق����ادت  ال�����س��ارق��ة، 
ال��ق��ا���س��م��ي رئي�س  ���س��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب�����دور 
ن��وع��ّي��ة ودولية،  م��رك��ز )���س��راع( ج��ه��وداً 
ال���دور  ال��ر���س��ال��ة يف  ه���ذه  ح��ي��ث تتجلى 
الذي توؤديه ال�سارقة لت�سجيع املوؤ�س�سات 
امل�سوؤولية  ع���ل���ى  واخل����ا�����س����ة  ال���ع���ام���ة 
وت��ط��وي��ر قطاع  امل�����س��رتك��ة يف حت�����س��ني 

ال�سركات النا�سئة املحلية والإقليمية«.

•• دبي-الفجر: 

اخ��ت��ت��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دبي 
اخلا�سة  الفرتا�سية  ال��ن��دوات  �سل�سلة 
باملنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�سيان 
بتنظيمها موؤخراً الندوة الأخرية �سمن 
هذه ال�سل�سلة اخلا�سة مبنطقة الآ�سيان، 
والتي تعترب جزءاً من ا�ستعدادات الغرفة 
لتنظيم منتديات الأعمال العاملية خالل 

معر�س اإك�سبو 2020 دبي.
ون��ظ��م��ت ال���غ���رف���ة ع������دداً م���ن ال���ن���دوات 
مع  الآ���س��ي��ان  منطقة  ح��ول  املتخ�س�سة 
احلكومي  وال��ق��ط��اع  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
وذل�����ك مب�����س��ارك��ة ب������ارزة م���ن ع����دد من 
واخل���رباء  وامل�ستثمرين  ال��ق��رار  ���س��ن��اع 
هذه  يف  القت�سادي  بامل�سهد  املخت�سني 

املنطقة القت�سادية الهامة.
اخلا�سة  ال�����ن�����دوات  ���س��ل�����س��ل��ة  و����س���م���ت 
مبنطقة الآ�سيان ندوات خا�سة منف�سلة 
ال����ع����ام واخل����ا�����س يف هذه  ل��ل��ق��ط��اع��ني 
الأ����س���واق، ق���ام خ��الل��ه��ا اخل����رباء وقادة 
الأعمال بتوفري روؤًى بناءة حول امل�سهد 
ومناطقهم  ب��ل��دان��ه��م  يف  الق���ت�������س���ادي 
وفر�س ال�ستثمار والتعاون املتاحة بني 
اأ�سواقهم و�سوق دبي واملنطقة، وذلك من 
واملرئيات  التو�سيات  هذه  ت�سمني  اأجل 
�سمن الربنامج الر�سمي للدورة الأوىل 
م���ن امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل���الأع���م���ال لدول 
الآ���س��ي��ان ال����ذي ���س��ي��ق��ام خ���الل معر�س 

اإك�سبو 2020 دبي.
ا�ستعرا�سها  مت  التي  ال���روؤى  و�ساهمت 
خ���الل ه���ذه ال���ن���دوات يف ال��ت��ع��رف على 
الأع����م����ال يف هذه  ب��ي��ئ��ة  يف  امل���ت���غ���ريات 
الأ��������س�������واق، وال���ع���م���ل ع���ل���ى دم�����ج ه���ذه 
املعلوماتي  امل��ح��ت��وى  ���س��م��ن  ال��ت��غ��ريات 
للمنتدى الذي �سينظم لأول مرة خالل 

معر�س اإك�سبو.
ال���������س����وء على  ال���ن���ق���ا����س���ات  و����س���ل���ط���ت 

امل�سهد  ت����ر�����س����م  ال�����ت�����ي  الجت�������اه�������ات 
الق��ت�����س��ادي ل����دول الآ����س���ي���ان يف فرتة 
الرقمنة  وم��ن��ه��ا  كوفيد-19  ب��ع��د  م���ا 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  ع��ل��ى  والإق����ب����ال 
و�ساعات  بعد  عن  العمل  اإىل  والنتقال 
الت�سنيع،  قطاع  وت��ط��ور  امل��رن��ة،  العمل 
حول  النقا�س  امل�ساركون  تبادل  حني  يف 
املوا�سيع التي ميكن ا�ستعرا�سها خالل 
تنظيم الدورة الأوىل من املنتدى العاملي 
الأمن  ومنها  الآ���س��ي��ان  ل��دول  لالأعمال 
وال�ستثمار  والتجارة  والزراعة  الغذائي 
واخل������دم������ات ال���ل���وج�������س���ت���ي���ة وال���ط���اق���ة 

واقت�ساد املعرفة.
ال�����ن�����دوات  امل���������س����ارك����ني يف  وب���ح�������س���ب 
الف��رتا���س��ي��ة، ف����اإن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
و�سنغافورة   دبي  بني  امل�سرتكة  القوا�سم 
ا�سرتاتيجيني  م��رك��زي��ن  ب��اع��ت��رباه��م��ا 
مناطقهما،  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ل��ل��ت��ج��ارة 
و�سنغافورة  دب���ي  اق��ت�����س��اد  ي��ت��اب��ع  ح��ي��ث 
وال�ستثمار  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وع  ج��ه��ود 
وق�����درات جديدة،  ق��ط��اع��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
حيث اأكد امل�ساركون اأهمية دبي مل�ساعدة 

على  الآ����س���ي���ان  دول  م���ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
منطقتي  يف  العاملي  ح�سورهم  تو�سيع 

ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
واأ�����س����ار امل�������س���ارك���ون يف ه����ذه ال���ن���دوات 
كوفيد-19  اأزم��ة  اأن  اإىل  الفرتا�سية  
قد �ساهمت بتوحيد جهود دول الآ�سيان 
امل�ستقبلية،  ال��ت��ج��ارة  وتطوير  للتعاون 
ال���ق���ط���اع اخلا�س  ي��ت��وج��ب ع��ل��ى  ح��ي��ث 
العمل على ات�ساق جهوده مع الأولويات 
على  امثلة  ا�ستعرا�س  م��ع  احل��ك��وم��ي��ة، 
و�سعت  وال����ت����ي  ����س���ن���غ���اف���ورة  يف  ذل������ك 
اأولوية  ال��رق��م��ي  وال��ت��ح��ول  ال���س��ت��دام��ة 
ح��ك��وم��ي��ة وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن الفر�س 
لال�ستثمار امل�سرتك بني القطاعني العام 
واخلا�س. وحتدث امل�ساركون عن وجود 
اأندوني�سيا  يف  الكربون  قطاع  يف  فر�س 
واهتمام الفلبني بال�ستثمارات يف قطاع 
الطاقة  اإم�������دادات  و����س���راك���ات  ال���زراع���ة 
والرعاية  الغذائي  والأم��ن  وم�ساريعها 
التحتية.  ال��ب��ن��ي��ة  وت���ط���وي���ر  ال��ط��ب��ي��ة 
ا�ستثمارات  ل�ستقطاب  كمبوديا  وت�سعى 
اجنبية مبا�سرة يف قطاع الزراعة وتوفر 

ال�سرائب  م��ن  اإع��ف��اءات  ت�سمل  ح��واف��ز 
املتحدثون  ولفت  اجلمركية.  والر�سوم 
القت�سادية  ال�����س��راك��ة  اتفاقية  اأن  اإىل 
هائلة  فر�سة  توفر  ال�ساملة  الإقليمية 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ك��ون��ه��ا جت��م��ع ح���وايل 
ال��ع��امل��ي ومتثل  الق��ت�����س��اد  م���ن   30%
�سكانية كبرية، حيث ميكن لهذه  كثافة 
ت�سمل  حت���دي���ات  ت���ذل���ل  اأن  الت��ف��اق��ي��ة 
القطاع  وكفاءة  التحتية  البنية  تطوير 
وتوفري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال���ف���ج���وة  ال����ع����ام 

الرعاية ال�سحية.
اإدارة  ال��ه��ا���س��م��ي، م��دي��ر  واأ����س���ار ح�����س��ن 
ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة يف غ���رف���ة جت���ارة 
ال���ن���دوات  ه����ذه  اأن  اإىل  دب����ي  و���س��ن��اع��ة 
لتنظيم  ال��ط��ري��ق  الف��رتا���س��ي��ة مت��ه��د 
الآ�سيان  ل��دول  لالأعمال  ناجح  منتدى 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  م��ع��ر���س  خ����الل 
تن�سجم  ال���ن���دوات  ه���ذه  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
عقدته  ال���ذي  التن�سيقي  الج��ت��م��اع  م��ع 
الغرفة العام املا�سي مع ممثلي البعثات 
الدولة  يف  الآ�سيان  ل��دول  الدبلوما�سية 

من اأجل حتقيق هذه الأهداف.

ينبع  قائاًل:”  ال���ه���ا����س���م���ي  واأ������س�����اف 
امل�سهد  على  ال�سوء  ت�سليط  من  قرارنا 
الق��ت�����س��ادي يف م��ن��ط��ق��ة الآ����س���ي���ان من 
املتميزة  ال�ستثمارية  للفر�س  اإدراك��ن��ا 
القت�سادية  الكتلة  ه��ذه  توفرها  ال��ت��ي 
الكبرية التي يبلغ حجم اإجمايل ناجتها 
اأمريكي، يف  2.9 تريليون دولر  املحلي 
النفطية مع  دب���ي غ��ري  ان جت���ارة  ح��ني 
دولر  مليار   21 تخطت  الآ���س��ي��ان  دول 
2018، حيث متثل  ال��ع��ام  اأم��ري��ك��ي يف 
واردات الإمارة من هذه املنطقة حوايل 
التجارة  ق��ي��م��ة  اإج����م����ايل  م���ن   77%
البينية. نوؤمن بوجود فر�س لتجار دبي 
لت�سدير منتجات البال�ستيك والأغذية 
احل�����الل وال�����س��ريام��ي��ك وال���ت���م���ور اإىل 

اأ�سواق الآ�سيان.«
وتعترب منتديات الأعمال العاملية مكوناً 
جتارة  غرفة  ا�سرتاتيجية  م��ن  رئي�سياً 
جمتمع  تناف�سية  لتعزيز  دب��ي  و�سناعة 
وبيئة الأع��م��ال ب��الإم��ارة، ودع��م خطط 
ال��ت��و���س��ع اخل���ارج���ي ل�����س��رك��ات الإم�����ارة، 
خارجية  ا�ستثمارات  بجذب  وامل�ساهمة 
نوعية اإىل القطاعات الرئي�سية يف دبي. 
ال�سنوات  الغرفة على مدار  وقد نظمت 
من  دورات  خ��م�����س  الآن  ح��ت��ى  امل��ا���س��ي��ة 
لالأعمال  الأف���ري���ق���ي  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
العاملي  امل���ن���ت���دى  م����ن  دورات  وث������الث 
ل��الأع��م��ال ل���دول ام��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، يف 
حني ت�ستعد لإطالق الدورة الأوىل من 
املنتدى العاملي لالأعمال لدول الآ�سيان. 

»�سوق املرفاأ« بدبي.. عراقة املا�سي باأ�سلوب ع�سري
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املال والأعمال

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات اللجنة الإح�سائية الدولية لالأمم املتحدة

•• دبي-وام: 

الجتماعات  يف  الإم������ارات  دول���ة  ���س��ارك��ت 
ال�سنوية للجنة الإح�سائية التابعة لالأمم 
واخلم�سني  ال��ث��ان��ي��ة  دورت���ه���ا  يف  امل��ت��ح��دة 
ب�سبب  م��رة  ع��ن بعد لأول  ع��ق��دت  وال��ت��ي 
19 وامتدت مع  ظروف جائحة كوفيد- 
اأربعة  م��دار  على  لها  امل�ساحبة  اجلل�سات 

اأيام.
وت��ع��د ه���ذه الج��ت��م��اع��ات ال�����س��ن��وي��ة اأكرب 
والبيانات  الإح�ساء  خل��رباء  دويل  جتمع 
يف ال���ع���امل ح��ي��ث ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا روؤ����س���اء 
ومدراء الأجهزة واملراكز الإح�سائية من 
خمتلف دول العامل بالإ�سافة اإىل خرباء 
الدولية  الهيئات  اأرف���ع  يف  وم�ست�سارين 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  ال���دويل  كالبنك 
“اليون�سكو”  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
العمل  ومنظمة  ال��دويل  النقد  و�سندوق 
ال��دول��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن اجل��ه��ات املخت�سة 

بالبيانات.
الحتادي  املركز  من  الدولة  وفد  و�سارك 
الإح�ساء  ومراكز  والإح�ساء  للتناف�سية 
الرئي�سية  املحلية يف جل�سات الجتماعات 
وور������س ال��ع��م��ل امل�����س��اح��ب��ة ال��ت��ي �سهدت 
تناولت  متخ�س�سة  وج��ل�����س��ات  ف��ع��ال��ي��ات 
العمل  وا�سرتاتيجيات  منهجيات  اأح��دث 
البيانات  ن�����س��ر  وت���ق���ن���ي���ات  الإح�������س���ائ���ي 
واملوؤ�سرات  البيانات  الإح�سائية ومناق�سة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب����اأه����داف  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

2030 وال�سبل املثلى لتحقيقها.
ويف كلمته اأمام مديري وم�سوؤويل الإح�ساء 
اأكد �سعادة حممد  اأنحاء العامل  من كافة 
الإح�ساء  لقطاع  التنفيذي  املدير  ح�سن 
للتناف�سية والإح�ساء  املركز الحت��ادي  يف 
ع��ل��ى م��ك��ان��ة ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي الأه���م 
يف جم��ال الإح�����س��اء وال��ب��ي��ان��ات كما �سكر 
العمل  لتطوير  ت�سعى  ال��ت��ي  العمل  ف��رق 
الإح�سائية  املفاهيم  وتوحيد  الإح�سائي 
حول العامل من خالل امل�ساريع واملبادرات 
اإح�سائية  اأدل�����ة  اإط�����الق  وع���رب  امل��ب��ت��ك��رة 
لتاأطري  عاملية  ومعايري  منهجيات  تعتمد 

العمل الإح�سائي.
ال���دورة  “تنعقد اج��ت��م��اع��ات ه���ذه  وق����ال: 
العامل  تكاتف  �سهدت  ا�ستثنائية  حالة  يف 
كله يف وجه حتد من نوع اآخر وهو حتدي 
حيث   ”19 – “كوفيد  مواجهة جائحة 
والعمل  التعاون  اأهمية  التحدي  هذا  اأكد 
امل�سرتك بني جميع دول العامل وت�سخري 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وال���س��ت��ف��ادة م��ن ثورة 

البيانات وتقنيات الذكاء ال�سطناعي من 
اأجل توفري جودة حياة اأف�سل يف املجتمعات 
الدورة  ه��ذه  اجتماعات  �سعار  ج��اء  ولهذا 

“بيانات اأف�سل..حياة اأف�سل«.
ال�سنوية  الج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  اأن  واأو����س���ح 
الدولية  املن�سة  كونها  كبرية  اأهمية  لها 
الأه��������م ل����ت����ب����ادل اخل��������ربات وال����ت����ج����ارب 
وت�سعى  املجتمعات  خمتلف  من  الناجحة 
بالبيانات  واملعنية  الإح�سائية  املوؤ�س�سات 
يف دول����ة الإم�������ارات ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
ب��ن��اء ق��ن��وات ت��وا���س��ل وت���ع���اون م��ث��م��ر مع 
خمتلف  من  العاملية  الإح�سائية  اجلهات 
ولت�سريع  اخل����ربات  مل�����س��ارك��ة  املجتمعات 
وترية توفري البيانات املخ�س�سة لأهداف 

التنمية امل�ستدامة.
واأكد حممد ح�سن ترحيب دولة الإمارات 
ب��ه اخل���رباء العاملون  ق��ام  ال��ذي  باجلهد 
ال��ت��ج��ارة الدولية  اإح�����س��اءات  ع��ل��ى دل��ي��ل 
واأ����س���ار اإىل اأه��م��ي��ة ت�����س��اف��ر اجل��ه��ود بني 
كافة الدول لتوفري البيانات وفق املعايري 
الدول  التزام  و���س��رورة  املعتمدة  الدولية 
مب�ساركة بيانات التجارة اخلارجية ب�سكل 

خا�س وفقا للمعايري املعتمدة عامليا.
من جهته قال �سعادة اأحمد حممود فكري 
اإنه  باأبوظبي  الإح�ساء  مركز  ع��ام  مدير 
والتطورات  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ع�����س��ر  يف 
ب��ا���س��ت��م��رار يف  ن�سهدها  ال��ت��ي  وال��ت��غ��ريات 
اأبوظبي ويف  اإم��ارة  القطاعات يف  خمتلف 
دولة الإمارات ب�سكل عام ل بد من خطط 
ط��م��وح��ة ت��ن��ظ��ر ب��اإي��ج��اب��ي��ة ن��ح��و توفري 
ب�سكل  ت�ساهم  واإح�ساءات  بيانات  وحتليل 
كبري يف ا�ستقراء امل�ستقبل وبالتايل تعزيز 
اتخاذ القرارات ب�سكل اأف�سل واأ�سرع ..لذا 
على  باأبوظبي  الإح�����س��اء  م��رك��ز  يحر�س 
والبيانات  الإح�����س��اء  خ��رباء  م��ع  امل�ساركة 
اجتماعات  ال��ع��امل يف  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
اللجنة الإح�سائية الدولية لالأمم املتحدة 
ال��ت��ج��ارب وتبادل  اأف�����س��ل  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى 
الإح�ساء  جم���ال  يف  واخل�����ربات  امل��ع��رف��ة 
وع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات ب��ه��دف م��واك��ب��ة اأف�سل 
وتطوير  العاملية  واملنهجيات  امل��م��ار���س��ات 
يف  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  م�ستقبلية  خ��ط��ط 

عامل يعتمد على البيانات والإح�ساءات.
وحول اأهمية هذه الجتماعات قال �سعادة 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل���ه���ريي  ع��ب��ي��د  ع����ارف 
�سديقة  “دبي  ل���الإح�������س���اء:  دب����ي  مل���رك���ز 
و�سديقة  ل���الأع���م���ال  ���س��دي��ق��ة  ل����الأرق����ام 
وت�سكل  امل�����س��ت��ق��ب��ل  و���س��ن��اع��ة  ل��الب��ت��ك��ار 
املهمة  وال��رك��ائ��ز  الأع��م��دة  اأح���د  البيانات 

امل�������س���ت���دام يف دبي  الق���ت�������س���ادي  ل��ل��ع��م��ل 
ب�سكل  الإم�����ارات  دول���ة  ويف  خ��ا���س  ب�سكل 
اأحدث  متابعة  على  نحر�س  ول��ه��ذا  ع��ام 
الإح�ساء  جم��ال  يف  ال��دول��ي��ة  التو�سيات 
املتعلقة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  واحل���ل���ول  وال���ب���ي���ان���ات 
ال��ع��م��ل واجلل�سات  ب��ه��ا م��ن خ���الل ور����س 
النقا�سية التي تعر�س فيه الدول امل�ساركة 
جت��ارب��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة الأم�����ر ي�����س��اع��د على 
م��واك��ب��ة امل��م��ار���س��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف هذا 
التحديات  على  للتغلب  احليوي  القطاع 
تدعم  ال��ت��ي  املنهجيات  م��ن  ول��ال���س��ت��ف��ادة 
برامج التنمية ال�ساملة امل�ستدامة يف �ستى 

القطاعات ال�سرتاتيجية.
ب������دوره ق����ال ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن حميد 
القا�سمي رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية 
دائرة  يف  “ن�سعى  ال�سارقة:  يف  املجتمعية 
بال�سارقة  املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء 
لتوفري بيانات اإح�سائية دقيقة ومبعايري 
عاملية يعتمد عليها �سناع القرار يف اتخاذ 
رف��اه��ي��ة و�سعادة  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
اأهمية  تظهر  هنا  وم��ن  الإم����ارة  جمتمع 
املجال  يف  العاملني  جميع  ب��ني  التن�سيق 
متعاونة  ككتلة  ال��ع��امل  ح��ول  الإح�����س��ائ��ي 
توؤدي حتما  الأف�سل  البيانات  واحدة لأن 

اإىل حياة اأف�سل.
ال����دك����ت����ورة هاجر  ذك�������رت  م����ن ج��ه��ت��ه��ا 
احلبي�سي املديرة التنفيذية ملركز عجمان 
لالإح�ساء والتناف�سية اأن هذه الجتماعات 
الأبرز  العاملي  الإح�����س��ائ��ي  احل���دث  متثل 
اأرجاء  من  الإح�ساء  خ��رباء  يجمع  ال��ذي 
العامل حيث يتم تبادل اخلربات وم�ساركة 
التجارب امللهمة مع خرباء البيانات حول 
العمل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ينعك�س  ال��ع��امل مب��ا 
الإح�سائي يف دولة الإم��ارات وبلورة �سبل 
حتقيق  يف  الإح�����س��ائ��ي��ة  امل��راك��ز  م�ساهمة 
اأهداف  وحتقيق  للمجتمعات  ال��رف��اه��ي��ة 
التنمية امل�ستدامة لعام 2030 كما يتيح 
ا���س��ت��ع��را���س م���ب���ادرات دول����ة الإم������ارات يف 
جتمع  اأك��رب  يف  الإح�سائي  العمل  جم��ال 
من نوعه يف العامل خلرباء علوم البيانات 

والإح�ساء.
اأ�����س����ار ����س���ع���ادة ح��م��ي��د را�سد  م���ن ج��ان��ب��ه 
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال�������س���ام�������س���ي 
ال�سراكة  اأن  اإىل  القيوين  اأم  التنفيذي يف 
مع املوؤ�س�سات الرائدة يف املجال الإح�سائي 
اأثبتت جناحها ملا متثله من تبادل للخربات 
يف ال�ستفادة املثلى من علوم اإدارة البيانات 
من  وحتليلها  جمعها  يف  الطرق  واأف�سل 
يف  الإح�سائي  العمل  منظومة  دع��م  اأج��ل 

نطاق  لتو�سيع  دوم��اً  ن�سعى  ال��دول��ة حيث 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  لي�سمل  ال�����س��راك��ات 
لدعم جهودنا يف تطبيق اأف�سل املمار�سات 
من  وال�ستفادة  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  يف 
امل�ستدامة  التنمية  تدعم  التي  املنهجيات 
الإمارات  دولة  حكومة  لتوجهات  حتقيقاً 
الحتادية  موؤ�س�ساتها  ج��ه��ود  ت��ك��ام��ل  يف 

واملحلية.
املديرة  ي��ع��ق��وب  ����س���ع���ادة جن����وى  وق���ال���ت 
لالإح�ساء  اخليمة  راأ���س  ملركز  التنفيذية 
الجتماعات  يف  امل�ساركة  اإن  وال��درا���س��ات 
ل��ل��ج��ن��ة الإح�����س��ائ��ي��ة يف الأمم  ال�����س��ن��وي��ة 
املتحدة تتميز هذا العام كونها تاأتي خا�سة 
الذي  الإح�����س��ائ��ي  تطبيقنا  اإط����الق  ب��ع��د 
مزودة  تفاعلية  جغرافية  خ��رائ��ط  يوفر 
اأهم  ع��ر���س  م��ن  ب�����اأدوات حتليلية مت��ك��ن 
حلركة  الإح�سائيات  واملوؤ�سرات  البيانات 
ال�سادرات  اإجمايل  من  الدولية  التجارة 
وال��واردات عرب منافذ اإمارة راأ�س اخليمة 
اآخر  ولهذا تاأتي م�ساركتنا لالطالع على 
التجارب يف جمال التطبيقات الإح�سائية 
ومدى ا�ستخدام التقنية يف خدمة العمل 

الإح�سائي.
مدير  �سعد  اإبراهيم  الدكتور  اأك��د  ب��دوره 
ه���ذا  اأن  ل���الإح�������س���اء  ال���ف���ج���رية  م����رك����ز 
كونه  اإ���س��اف��ي��ة  اأه��م��ي��ة  اكت�سب  الج��ت��م��اع 
يعقد بالتزامن مع عام احتفالت الدولة 
باليوبيل الذهبي وجناح “م�سبار الأمل” 
�سيوفر  املريخ ما  اإىل  للو�سول  يف مهمته 
ك��م��ا ك��ب��ريا م���ن امل��ع��ل��وم��ات ل��ل��ع��امل كافة 
الأم��ر ال��ذي يعزز من مكانة الدولة على 
خارطة البيانات العاملية حيث يلقى قطاع 
الإح�ساء يف الدولة عناية واهتماما بالغا 

من القيادة الر�سيدة.
بعنوان  عمل  ور�سة  يف  م�ساركتها  وخ��الل 
“البيانات ال�سخمة والتكنولوجيا لتعزيز 
الها�سمي  ثريا  اأك��دت  م�ستدام”  م�ستقبل 
التمكني  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل�����دي�����رة 
ال��رق��م��ي ل��ل��ب��ي��ان��ات يف امل���رك���ز الإحت�����ادي 

الجتماعات  اأهمية  والإح�ساء  للتناف�سية 
البيانات  واإدارة  ال�سيا�سات  متكني  بهدف 
ب�سكل  الر�سمية  والإح�����س��اءات  ال�سخمة 
من  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  وت�����س��ري��ع  اأم��ث��ل 
اخل�سراء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ع��زي��ز  خ����الل 
حول  التنمية  مل�ساريع  امل�ستدام  والتمويل 
ال��ع��امل ..لف��ت��ة اإىل اأن امل��رك��ز الإحت���ادي 
البيانات  ي���ويل  والإح�������س���اء  للتناف�سية 
ركيزة  ويعتربها  ك��ربى  اأهمية  ال�سخمة 
ور�سم  الر�سمية  الإح�����س��اءات  يف  اأ�سا�سية 

ال�سيا�سات الإح�سائية يف الدولة.
احللول  م����ن  جم���م���وع���ة  وا����س���ت���ع���ر����س���ت 
الحتادي  املركز  يطبقها  التي  والتقنيات 
ل�����س��م��ان نظام  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة والإح�������س���اء 
اإح�سائي وطني متطور يتما�سى مع اأف�سل 
ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  الدولية  املمار�سات 
الطائرات  اع��ت��م��اد  مثل  مبتكرة  تقنيات 
ب��دون طيار يف اإح�����س��اءات ال��زراع��ة جلمع 
البيانات املكانية للمزارع يف الدولة وكذلك 
�سور  لتحليل  ال�سناعي  ال��ذك��اء  ت�سخري 
ال�ست�سعار عن بعد  ال�سناعية يف  الأقمار 
وبناء اخلرائط اجليومكانية وغريها من 
التكنولوجيا  دمج  تعتمد  التي  املمار�سات 
البيانات  حت��ل��ي��ل  يف  ال�����س��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
ال�سخمة ودعم العمل الإح�سائي لإن�ساء 
وحديثة  دقيقة  اإح�سائية  بيانات  قاعدة 
ال�سيا�سات  القرار ورا�سمي  توفر ل�سانعي 
����س���ورة اأ���س��م��ل ع���ن ال���واق���ع ت��دع��م��ه��م يف 
ت�ستهدف جودة  م��ب��ادرات مبتكرة  اإط��الق 
التنمية  اأه��داف  حتقي����ق  وتع������زز  احلياة 

امل�ستدامة.
كما ناق�ست ور�س العمل املتخ�س�سة والتي 
م�ستقبل  الجتماعات  هام�س  على  عقدت 
الإح�ساءات القت�سادية وتن�سيق الربامج 
الدولية  التجارة  واإح�ساءات  الإح�سائية 
الأ�سعار  واإح�����س��اءات  التجارية  والأع��م��ال 
املقارنات  وبرنامج  القومية  واحل�سابات 
الدميوغرافية  والإح�������س���اءات  ال��دول��ي��ة 
وال�سحية  الب�سرية  التنمية  واإح�����س��اءات 

كلية دبي لل�سياحة توّقع اتفاقية �سراكة مع جمموعة جمريا لتعزيز مهارات اجليل اجلديد يف قطاع ال�سياحة

الحتادية لل�سرائب: ر�سد م�ستحقات �سريبية قيمتها 2.74 مليون درهم خالل زيارات تفتي�سية

•• دبي-الفجر: 

التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  لدائرة  التابعة  لل�سياحة،  دبي  كلية  وّقعت 
ال�سركة  بدبي “دبي لل�سياحة” اتفاقية �سراكة مع “جمموعة جمريا”، 
تاأمني  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  ل��دع��م  ال�سيافة،  ق��ط��اع  يف  عامليا  ال��رائ��دة 
م�ستقبل مهني واعد للخّريجني يف قطاع ال�سيافة، وكذلك تعزيز جهود 

الكلية لتوطني قطاع ال�سياحة من خالل برنامج “م�سياف«. 
ويف  للقطاع،  النمو  ا�سرتاتيجية  مع  التفاقية  هذه  توقيع  ين�سجم  كما 
ذات الوقت ت�سليط ال�سوء على الدور املهم واحليوي الذي تلعبه الكوادر 
الوطنية املوهوبة لت�سكيل م�ستقبل قطاع ال�سياحة يف دبي، وتعزيز مكانة 

املدينة كوجهة رائدة على م�ستوى العامل. 
وتهدف التفاقية التي قام بتوقيعها كل من عي�سى بن حا�سر، املدير العام 
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  بيالي،  دو  دوبوا  واإلني  لل�سياحة،  دبي  لكلية 
الطالب  ل�سقل مهارات  املجال  اإف�ساح  اإىل  الب�سرية يف جمموعة جمريا 
الراغبني بالعمل يف هذا القطاع، وكذلك دعم خريجي كلية دبي لل�سياحة 

واملواطنني لتمكينهم من تطوير م�سريتهم املهنية يف قطاع ال�سيافة. 
املدير  حا�سر،  بن  عي�سى  قال  التفاقية،  هذه  توقيع  على  له  تعليق  ويف 
العام لكلية دبي لل�سياحة: “�ست�ساهم هذه التفاقية مع جمموعة جمريا، 
الرائدة يف قطاع ال�سيافة على م�ستوى العامل يف دعم برنامج م�سياف 
التابع للكلية بهدف جذب وتدريب الإماراتيني املوهوبني للح�سول على 
القطاعني  بني  التعاون  روح  تعك�س  اأنها  كما  ال�سياحة،  قطاع  وظائف يف 
العام واخلا�س يف دبي، الأمر الذي من �ساأنه تعزيز دور قطاع ال�سيافة 

يف تنفيذ ا�سرتاتيجية دبي ال�سياحية الرامية لتعزيز مكانة دبي لت�سبح 
الوجهة املف�سلة واملدينة الأكر زيارة على م�ستوى العامل. 

العامل حتديات،  الوقت الذي ي�سهد فيه  “يف  واأ�ساف بن حا�سر قائال: 
فاإنه من املهم ا�ستقطاب املزيد من املواهب الوطنية للعمل �سمن قطاع 
يف  �سركائنا  م��ع  العمل  خ��الل  وم��ن  اأن��ه  م��ن  ثقة  على  ونحن  ال�سيافة، 
اأهدافنا  حتقيق  على  ق��ادري��ن  �سنكون  ج��م��ريا،  جمموعة  مثل  ال��ق��ط��اع 

اخلا�سة بتوطني القطاع«.
للموارد  التنفيذي  الرئي�س  ب��ي��الي،  دو  دوب���وا  اإل���ني  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن 
الب�سرية يف جمموعة جمريا: “يعترب ا�ستقطاب وتطوير مهارات املواهب 
املحلية ال�سابة حموًرا رئي�سًيا ملجموعة جمريا. ل�سيما اأن اجليل اجلديد 
املقبل �سيكون عن�سرا مهما لت�سكيل م�ستقبل املجموعة، وكذلك م�ستقبل 

قطاع ال�سيافة يف الإمارات. 
من  املزيد  انخراط  لت�سجيع  احلكومة  توجه  كامل  ب�سكل  ندعم  ونحن 
نفخر  واإن��ن��ا  ف��ي��ه.  املهني  م�ستقبلهم  وتطوير  ال��ق��ط��اع،  يف  الإم��ارات��ي��ني 
بتقدمي  الإم�����ارات  يف  تاأ�س�ست  رائ���دة  عاملية  �سيافة  جمموعة  ب�سفتنا 
خربتنا لطالب برنامج “م�سياف” يف كلية دبي لل�سياحة الذين نعتقد 

اأنهم �سي�سبحون قادة ا�ستثنائيني يف امل�ستقبل. 
املواهب  على  للعثور  رائعة  التفاقية مبثابة من�سة  نعترب هذه  اأننا  كما 

اجلديدة ملجموعتنا ».
للمواطنني  “م�سياف”  برنامج  خالل  ومن  لل�سياحة  دبي  كلية  وتقدم 
املهني،  والتطور  والتدريب  للتوظيف  مهمة  من�سة  عمل  عن  الباحثني 
وظيفة  على  للح�سول  اهتماماتهم  حتديد  على  املر�سحني  ي�ساعد  مما 

منا�سبة يف قطاع ال�سياحة، وذلك بناًء على مهاراتهم وكفاءاتهم. كما اأنها 
املواطنني  توظيف  اأهمية  القطاع على فهم  القرار يف هذا  ت�ساعد �سناع 

واملواطنات، اإىل جانب ال�ستثمار يف تطوير م�سريتهم املهنية.
دبي  كلية  اأطلقتها  م��ب��ادرة  هو  م�سياف  برنامج  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

وظيفية  ف��ر���س  ع��ن  الباحثني  الإم��ارات��ي��ني  ال�سباب  مل�ساعدة  لل�سياحة 
وتوجهاتهم  اهتماماتهم  حتديد  خالل  من  ال�سياحي  القطاع  يف  مميزة 
بناًء على مهاراتهم وكفاءاتهم وتاأمني من�سات التوا�سل الالزمة لهم مع 

�سركاء القطاع. 

مليون درهم اأرباح   235
»جمموعة يال« خالل 2020

•• دبي - وام:

حققت جمموعة “يال املحدودة” اأرباحا �سافية بلغت 235 مليون درهم 
على  املوظفني  تعوي�س  نفقات  احت�ساب  قبل  وذل��ك   2020 العام  خ��الل 
بح�سب   2019 العام  عن   121.3% بلغت  منو  وبن�سبة  الأ�سهم  اأ�سا�س 

النتائج املالية ال�سادرة ام�س عن املجموعة.
495.4 مليون  اي��رادات بلغت   2020 كما حققت املجموعة خالل العام 
درهم بزيادة تقدر 112.6 % عن العام 2019 فيما جاءت اإيرادات الربع 
الأخري من العام املا�سي لتحقق منواً بن�سبة 150.9? على اأ�سا�س �سنوي 
لت�سل اإىل177.3 مليون درهم يف حني ارتفع متو�سط عدد امل�ستخدمني 
الرابع من  الربع  4.2 مليون يف  من   ?295.4 بن�سبة  �سهرًيا  الن�سطني 

العام 2019 اإىل 16.4 مليوًنا بنهاية الربع الأخري من العام 2020.
املحدودة”..  “يال  اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  تاو  يانغ  قال  من جانبه 
اإن الإجناز الذي مل يكن ليتحقق لول الدعم الالحمدود الذي حظينا به 
من حكومة دولة الإمارات والبيئة ال�ستثمارية النا�سجة التي وفرتها لنا، 
فعلى  امل�ستمرة،  ومثابرتنا  احلثيثة  وجهودنا  اأعمالنا  متيز  اإىل  بالإ�سافة 
جميع  يف  للنمو  قوياً  زخماً  املجموعة  �سهدت  الت�سغيلية،  عملياتنا  �سعيد 

املجالت ووا�سلنا تو�سيع قاعدة عمالئنا ودعم قدراتنا املالية.
اإن منو اإيرادات  وقال �سيفي اإ�سماعيل رئي�س “جمموعة يال املحدودة”.. 
املجموعة خالل العام 2020 جاء نتيجة زيادة عدد امل�ستخدمني امل�سرتكني 
يف اخلدمات املدفوعة والذي حقق منواً كبرياً من 723 األف م�ستخدم يف 
الربع  بنهاية  م�ستخدم  مليون   5.2 اإىل   2019 العام  من  الرابع  الربع 

الأخري من العام 2020 بن�سبة زيادة 624.2%.

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  687
•• دبي- وام: 

اأم�س  الأرا�سي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�سرفات  بلغت قيمة 
148 مبايعة  687 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل  اأكر من 
بقيمة 412.41 مليون درهم منها 16 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 92.66 
مليون درهم و 132 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 319.74 مليون درهم 
. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة الثنية 
ال�سيخ  حدائق  منطقة  يف  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة 
حممد بن را�سد تليها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة املركا�س . 
وت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 
13 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق ال�سيخ حممد  5 مبايعات بقيمة 
وثالثة يف احلبيه  درهم  21 مليون  بقيمة  بت�سجيلها مبايعتني  را�سد  بن 

الرابعة بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 7 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون 
 15 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  الرابعة  الثنية  مبنطقة  دره��م 
مليون   13 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون 

. درهم يف منطقة وادي ال�سفا 3 
ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  امل��ن��اط��ق  دب��ي  مر�سى  منطقة  وت�����س��درت 
والفلل اإذ �سجلت 27 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية 
اخلام�سة بت�سجيلها 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة يف اخلليج 

التجاري بت�سجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ماليني درهم .
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 200.52 مليون درهم منها 18 رهن اأرا�س 
 79.71 بقيمة  و�سقق  فلل  ره��ن  و43  دره��م  مليون   120.82 بقيمة 
مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة ال�سطوة بقيمة 60 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة مردف بقيمة 34 مليون درهم.
اأما الهبات فقد �سهدت ت�سجيل 15 هبة بقيمة 74.82 مليون درهم كان 
57 مليون دره��م واأخ��رى يف منطقة  اأهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة 

برج خليفة بقيمة 5 ماليني درهم.

•• اأبوظبي - وام: 

من  جم��م��وع��ة  لل�سرائب  الحت���ادي���ة  الهيئة  ن��ف��ذت 
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ي��دان��ي��ة  التفتي�س  ح��م��الت 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��دف ح��م��اي��ة ح��ق��وق امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وزي����ادة 
اللتزام  من  للتحقق  ال�سريبي،  المتثال  م�ستوى 
ب���ق���رار م��ن��ع ت���وري���د ون��ق��ل وت��خ��زي��ن وح���ي���ازة جميع 
التي  ال�سجائر  ولفائف  “املع�سل  الأرجيلة  تبغ  اأن��واع 
فة ب� “الطوابع ال�سريبية  ت�سخن كهربائياً غري املُعرَّ
الذي دخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً  الرقمية”، 

من بداية العام احلايل.
كيلو  األ��ف   14 من  اأك��ر  �سبط  الهيئة عن  وك�سفت 
و897  “املع�سل”  الأرجيلة  تبغ  منتجات  من  ج��رام 
كهربائياً  ت�سخن  التي  ال�سجائر  لفائف  عبوات  من 
حيث  الرقمية”  ال�����س��ري��ب��ي��ة  “الطوابع  حت��م��ل  ل 
ال�سريبية  للم�ستحقات  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت 
التفتي�سية  ال���زي���ارات  ال��ت��ي مت ر���س��ده��ا خ���الل ه���ذه 

2.74 مليون درهم وذلك يف اإطار الربنامج الزمني 
للمرحلة الثانية ل� “نظام العالمات املميزة على التبغ 
الذي يهدف اإىل حماية امل�ستهلكني من  ومنتجاته” 
الغ�س التجاري و حماية التجارة ال�سرعية يف الدولة، 
و�سمان  ال�سريبي،  ال��ت��ه��رب  ملنع  ال��رق��اب��ة  وت�سديد 
اللتزام الكامل ب�سداد ال�سريبة النتقائية امل�ستحقة 
الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  واأك��د  ال�سلع.  ه��ذه  على 
تطبيق  اأن  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
ومنتجاته”  ال��ت��ب��غ  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة  “العالمات  ن��ظ��ام 
مبا  املحلية،  الأ���س��واق  على  الرقابة  اإح��ك��ام  يف  �ساهم 
من  للتاأكد  وامل��م��ار���س��ات  املعايري  اأف�سل  م��ع  يتوافق 
اللتزام ال�سريبي و�سمان جودة و�سالمة املنتجات يف 
اأ�سواق الدولة بالتحقق من مطابقتها ملعايري اجلودة 
القيا�سية. وقال �سعادته اأن هذه الزيارات التفتي�سية 
تهدف ملتابعة الأ�سواق وتاأكيد اأهمية اللتزام الكامل 
بتطبيق نظام العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته، 
م�����س��دداً ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تعزيز 

الحتادية  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�سيق  التعاون 
واملحلية املعنية، مبا ي�سمن املحافظة على م�ستويات 
الوقت  يف  ي�سمن  كما  ال�سريبي،  لالمتثال  مرتفعة 
ا�ستقرار  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل�ستهلكني،  حماية  ذات���ه 

وانتظام احلركة التجارية بالأ�سواق.
التجار  جميع  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  وطالبت 
واملنتجني بالأ�سواق املحلية باللتزام بالنظام ال�سادر 
42 ل�سنة  ال��وزراء املوقر رقم  مبوجب ق��رار جمل�س 
التبغ  ع��ل��ى  مم��ي��زة  ع��الم��ات  “و�سع  ب�����س��اأن   2018
موؤكدة اأن الطوابع ال�سريبية الرقمية  ومنتجاته”، 
ت�سمح بتتبع عبوات التبغ ومنتجاته رقمياً منذ اإنتاجها 
حتى و�سولها للم�ستهلك النهائي ل�سمان مطابقتها 
املعتمدة، والوفاء باللتزامات  القيا�سية  للموا�سفات 
امل�ستهلكني  دعت  كما  النتقائية،  بال�سريبة  املتعلقة 
على  الرقمية  ال�سريبية  الطوابع  وجود  من  للتاأكد 
اجلهات  واإب��الغ  ب�سرائها  يقومون  التي  التبغ  عبوات 

الرقابية املخت�سة عن التجار املخالفني.
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العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2048(

املنذرة / عامل الروافع - ذ م م 
بوكالة املحامية د/ اأمرية اإبراهيم الب�ستكي 

املنذر اليه / 1- كي�ساف برمي�ساند تاهيلراماين - هندي اجلن�سية 
لذلك ، مبوجب هذا الإنذار والتكليف بالوفاء نكلفكم بالوفاء مببلغ 413.892 
والفائدة  دره��م(  وت�سعون  واثنان  وثمامنائة  والف  )اربعمائة وثالثة ع�سر  درهم 
ومقابل  وامل�����س��روف��ات  وال��ر���س��وم  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
الإن��ذار ويف حال عدم  ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا  اتعاب املحاماة خالل خم�سة 
ا�ستجابتكم لذلك فاإن املنذرة �سوف ت�سطر اىل ا�ست�سدار دعوى اأمر اأداء �سدكم 

لإلزامكم ب�سداد مبلغ الدين املذكور. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2047(

املنذرة / عامل الروافع - ذ م م 
بوكالة املحامية د/ اأمرية اإبراهيم الب�ستكي 

املنذر اليه /  �سونيل ماهي�سفاري - هندي اجلن�سية 
لذلك ، مبوجب هذا الإنذار والتكليف بالوفاء نكلفكم بالوفاء مببلغ 413.892 
والفائدة  دره��م(  وت�سعون  واثنان  وثمامنائة  والف  )اربعمائة وثالثة ع�سر  درهم 
ومقابل  وامل�����س��روف��ات  وال��ر���س��وم  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
الإن��ذار ويف حال عدم  ايام تبداأ من تاريخ ن�سر هذا  اتعاب املحاماة خالل خم�سة 
ا�ستجابتكم لذلك فاإن املنذرة �سوف ت�سطر اىل ا�ست�سدار دعوى اأمر اأداء �سدكم 

لإلزامكم ب�سداد مبلغ الدين املذكور. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004060 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  نوفل ماما�سرايالت �سم�س الدين - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة - النباعة / ال�سارقة - خلف �سارع 
ال�سرق - حمل رقم  1 ملك موؤ�س�سة ال�سارقة لتمكني الجتماعي 0565566826  - 0501652001 

واىل اخل�سم املدخل / دار الرمي لتجارة املعدات املكتبية - ذ م م 
اعالن باللغتني العربية والجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى 

 رفعت املدعية / جرييجا �ساندرا بابو اجلن�سية الهند �سد املدعي عليه - نوفل ماما�سرايالت �سم�س الدين - هندي اجلن�سية 
واخل�سم املدخل دار الرمي لتجارة املعدات املكتبية ذ م م - تطالب فيها بالتايل : 

الزام املدعي عليه لدفع املدعي مبلغ وقدره 100000 درهم مع الفائدة القانونية %12 
تعيني خبري ح�سابي لتحقيق حق املدعية يف ال�سركة  الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف. 

 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/3/18 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/2/24 م. 
مكتب اخلدمات الق�سائية
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر

برقم املحرر )2021/2267(
املخطر : فينود فيجاى كرا�ستا فين�سينت - هندي اجلن�سية 

عنوانها : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع خليفة - اأ�سبيكت تاور - مكتب 2502 - هاتف 
 042542000

املخطر اليها : �سريين جي�سيكا كونانكر - هندية اجلن�سية )جمهول حمل الإقامة( 
�سيغة العالن بالن�سر 

 )226.933( مبلغ  ب�سداد  مبوجبه  ويطالبكم  الإخطار  بهذا  اليكم  يتوجه  املخطر  ان  حيث 
اأق�ساه  درهم )مائتى و�ستة وع�سرون الف وت�سعمائة وثالثة وثالثون درهما( وذلك يف موعد 
اأيام من تاريخ الإعالن بالن�سر لهذا الإنذار القانوين واإل �سيقوم املخطر باتخاذ كافة  خم�سة 
الإج��راءات القانونية للحفاظ على حقوقه مع حتميلكم كافة التعوي�سات القانونية والر�سوم 

وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2314/2021(

املخطر : بنك الإمارات دبي الوطني )�س.م.ع( 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 

املخطر اليه / حممد �سبحي ال�سيخ عطية - جمهول حمل الإقامة 
الف  وث��م��ان��ون  و�ستة  )م��ائ��ة  اإم��ارات��ي  دره��م   186.974.66 وق���دره  مبلغ  ب�سداد  نخطركم 
وت�سعمائة واربعة و�سبعون درهم و�ستة و�ستون فل�س فقط ل غري( وذلك عن املديونية املرت�سدة 
يف ذمتكم مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة لكم من موكلنا ، ونظرا لخاللكم ب�سروط 
واحكام التعاقد املن�سو�س عليها بهذه الإتفاقية ، ونتيجة لف�سلكم يف �سداد الأق�ساط يف تواريخ 
، هذا ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل املديونية  ، ترتبت بذمتك املديونية املذكورة  ا�ستحقاقها 
الإج����راءات  نكون م�سطرين لت��خ��اذ  واإل ف�سوف  الإع���الن  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  �سبعة  خ��الل )7( 

القانونية املنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5947(

املنذر :  م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اليه : حممد جمعه خمي�س �ساملني الفال�سي 

املو�سوع : ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبلغ امل�ستحق واملرت�سد 
واثنان  و�ستمائة  م��ل��ي��ون   1.672.959.66 م��ق��داره  مبلغ  وه���و  ذم��ت��ه  يف 
و�سبعون الف وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون درهم و�ستة و�ستون فل�سا خالل مدة 
خم�سة ايام من تايخ ا�ستالمه لهذا الإنذار ويف حالة عدم ال�ستجابة وال�سداد 
كافة  القانونية ل�سرتداد  الإج��راءات  كافة  باتخاذ  املنذر  امل�سرف  يقوم  �سوف 
حقوقه مع تعوي�سه عن كافة ال�سرار التي املت به ب�سبب التاأخري والمتناع 

عن ال�سداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/5948(

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
املنذر اليه : حممد جمعة خمي�س �ساملني الفال�سي 

املو�سوع : ننذركم ب�سرورة �سداد مبلغ مقداره 1.198.732.87 مليون ومائة وثمانية وت�سعون الف 
 125.33 بواقع  اليومية  لالجرة  بالإ�سافة  فل�سا  وثمانون  و�سبعة  درهما  وثالثون  واثنان  و�سبعمائة 
درهم يوميا من تاريخ 2020/9/21 حتى ال�سداد التام م�ستحقة ال�سداد فورا. خالل موعد اق�ساها 
60 �ستون يوم عمل من تاريخ هذا الإنذار. واإل �سي�سطر امل�سرف املنذر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
قبلكم للمطالبة بف�سخ العقد و�سداد  املبلغ املذكور اعاله مع ما يرتتب على ذلك من اأثار مع حفظ كافة 
حقوق املنذر الخرى قبلكم دون ح�سر. علما باأن هذه املديونية متعلقة بعقد الإجارة املنتهية بالتمليك 
دون   7117318 البلدية  رقم   226 رقم  الوىل قطعة  العوير  دبي  الكائنة  ال�سكنية  الر���س  اخلا�س 

غريها من اأية ديون قد تكون م�ستحقة للم�سرف مبوجب معامالت اخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2315/2021(

املخطر : بنك الإمارات دبي الوطني )�س.م.ع( 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز 

املخطر اليه / �سيماء �سايف حممد �سفي اهلل - جمهول حمل الإقامة 
الف  وثالثون  وخم�سة  )مائة  اإم��ارات��ي  دره��م   135.518.51 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  نخطركم 
املديونية  عن  وذل��ك  غ��ري(  ل  فقط  فل�س  وخم�سون  واح��دى  دره��م  ع�سر  وثمانية  وخم�سمائة 
املرت�سدة يف ذمتكم مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة لكم من موكلنا ، ونظرا لخاللكم 
ب�سروط واحكام التعاقد املن�سو�س عليها بهذه الإتفاقية ، ونتيجة لف�سلكم يف �سداد الأق�ساط 
يف تواريخ ا�ستحقاقها ، ترتبت بذمتك املديونية املذكورة ، هذا ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل 
لتخاذ  م�سطرين  ن��ك��ون  ف�سوف  واإل  الإع����الن  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام  �سبعة   )7( خ��الل  امل��دي��ون��ي��ة 

الإجراءات القانونية املنا�سبة �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن انذار عديل بالن�سر

)2020/2319(  
املنذرة / كراوجنيت بروبريتي دفلومبنت - �س م خ - �س ذ م م 

�سد املنذر اليه / فيك�س ات �سوليو�سن للمقاولت - �س ذ م م 
علي  امل�سحوب   000360 رقم  ال�سيك  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
 7.000.000.00 وق���دره  مببلغ   2020/12/26 يف  امل���وؤرخ  التجاري  دب��ي  بنك 
درهم )�سبعة ماليني درهم( واملوقع من املنذر اليه ، وذلك يف خالل خم�سة اأيام عمل 
اأ�سفة لتخاذ جميع  املنذرة �ست�سطر  ف��اإن  ، وخ��الف ذلك  بالن�سر  تاريخ الع��الن  من 
الإجراءات القانونية املتاحة لها لإلزام املنذر اليه ب�سداد املبلغ املطالب به مع الفوائد 
القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة املدنية بالتعوي�س عما حلقها من اأ�سرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2021/53910
مقدم من :  

املخطر : التميز لتاأجري ال�سيارات ، وميثله ال�سيد/ جا�سم عبيد خلفان عبداهلل الطنيجي - اإماراتي اجلن�سية ، وكيال عنه 
/ عالء عطيه ال�سيد الدريني ، م�سري اجلن�سية مبوجب وكالة رقم )5907/2006( 

بوكالة املحامية / �سماء الكعبي - وكيال عنها / حامت حممد حممد �سريف - مبوجب الوكالة رقم 95600/1/2020 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - �سارع ال�ستقالل ، منطقة الريموك ، مقابل مبنى الإت�سالت ، هاتف رقم 050/6311819 

 06/5667929 - 050/5971848 -
�سد املخطر اليه : حممد زين العابدين املليجي القرموط ، م�سري اجلن�سية 

العنوان : اإمارة ال�سارقة ، هاتف رقم 0543034315 - 0501250528  
املو�سوع : مبوجب ال�سيك رقم 000021 بتاريخ 2020/6/15 امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي ، وال�سيك رقم 
اليه مببلغ  ، يداين موكلنا املخطر - املخطر  الإ�سالمي  الإمارات  امل�سحوب على بنك   2020/6/5 بتاريخ   000020
وقدره 17.000 درهم )�سبعةع�سر الف درهم( وملا كان املخطر قد طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية باأن 

يوؤدي اليه هذا املبلغ اإل اأنه رف�س دون �سبب او مربر قانوين ، الأمر الذي حدا باملخطر اىل اأن يوجه اليه هذا الإخطار. 
لذلك ، نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 17.000 درهم )�سبعة ع�سر الف درهم( ، للمخطر التميز لتاأجري ال�سيارات 
خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا الإخطار ، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2020/6/15 وحتى ال�سداد التام ، واإل �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�سائية قبلكم فور انتهاء 

هذه املهلة ، مع حفظ كافة حقوق موكلنا الخرى.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخـــــــطار 

برقم املحرر 2021/53377 
مقدم من :  

املخطر : عالء عطية ال�سيد الدريني - م�سري اجلن�سية 
العنوان : اإمارة ال�سارقة ، �سارع ال�ستقالل ، منطقة الريموك ، مقابل مبنى الإت�سال ، هاتف رقم 050/6311819 - 

 06/5667929  -  050/5971848
بوكالة املحامية / �سماء الكعبي ، وكيال عنها / حامت حممد حممد �سريف ، مبوجب  الوكالة رقم 95600/1/2020 

�سد املخطر اليه : حامت ح�سن يو�سف �سليم - م�سري اجلن�سية 
العنوان : اإمارة ال�سارقة - القليعة ، مقابل خمابز المري ، هاتف : 050/4371744 

يداين موكلنا   ، الوطني  اأبوظبي  بنك  على  امل�سحوب   2018/5/1 بتاريخ   000107 رقم  ال�سيك  : مبوجب  املو�سوع 
املخطر - املخطر اليه مببلغ وقدره 50.000 درهم )خم�سون الف درهم( وملا كان املخطر قد طالب املخطر اليه مرارا 
وتكرارا بالطرق الودية باأن يوؤدي اليه هذا املبلغ اإل اأنه رف�س دون �سبب او مربر قانوين ، الأمر الذي حدا باملخطر اىل 

اأن يوجه اليه هذا الإخطار. 
اأيام من  للمخطر خالل خم�سة   ، درهم(  الف  درهم )خم�سون   50.000 وقدره  �سداد مبلغ  ب�سرورة  ، نخطركم  لذلك 
تاريخ هذا الإخطار ، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/5/1 وحتى 
ال�سداد التام ، واإل �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�سائية قبلكم فور انتهاء هذه املهلة ، مع حفظ 

كافة حقوق موكلنا الخرى.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
تكليف اإعالن بالن�سر باللغة واالجنليزية حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

 يف الدعوى  رقم 2021/635 جتاري جزئي
املدعي : بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

املدعي عيه : يا�سر باكار فيتاكاتارايل باكار 
يعلن اخلبري الدكتور/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي ، واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية  
يف الدعوى رقم 2021/635  جتاري جزئي ، واملقامة من املدعي/بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع ، 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه  ال�سيد/ يا�سر باكار فيتاكاتارايل باكار - مدعوا حل�سور اجتماع اخلربة 
امل�سرفية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2021/3/23  يف متام ال�ساعة 
11.00 احلادية ع�سر �سباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س 
�سنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب رقم 902 
واإح�سار  املحدد اعاله،  املوعد  التكرم باحل�سور يف  لذا نرجو منكم     32428  94178  : رقم مكاين 

جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.
 اخلبري امل�سريف 
الدكتور - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

اإجتماع خربة 

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - مطعم فرحات - ذ م م   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002568/ 

اإىل املحكوم عليه :  مطعم فرحات - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 96444 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد اباد لتجارة مواد البناء واحلديد ذ م م  
جتاري   SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003729/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد اباد لتجارة مواد البناء واحلديد - ذ م م 
 اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية رقم 11 - �سارع الرابع ال�سناعي - حمل رقم 5 ملك عبداهلل �سامل عبود باطفى 

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 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 126414 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

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

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م   
جتاري    SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003725/ 

اإىل املحكوم عليه : املروان لتجارة مواد البناء - ذ م م 
ال�سويدي - هاتف  �سعيد  ار�س م�سورة ملك حممد   - ال�سناعي  الثالث  �سارع   -  6 ال�سناعية رقم  ال�سارقة  اإمارة 

  065349673 ثابت  هاتف   -  0505670730
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 301742 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم �سمري ابو �سادي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2019 /0000804 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / برميري ل�سناعة ال�سباغ - 9003483  
الدعوى  املحكمة يف  عليك هذه  قد حكمت   2019/12/16 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
م ع  )اأمان( �س  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  الإ�سالمية  �سركة دبي  اأعاله ل�سالح  بالرقم 

بالتايل :  فلهذه الأ�سباب قررت املحكمة : 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 469492 درهم )اربعمائة وت�سعة و�ستني 
املبلغ  على  �سنويا   %5 مبقدار  الفائدة  مع  درهما(  وت�سعني  واثنني  واربعمائة  الفا 
وت�سري من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا والزمتها بر�سوم وم�سروفات الدعوى ومبلغ 
 30 الفي درهم اتعاب حماماة ورف�س ما عدا ذلك.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 311
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سيبو ميتايل بورايل ا�سوكان - اجلن�سية : الهند 
خور�سيد  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
ح�سني حممد ح�سني - اجلن�سية : بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماة )ال�سحراء الغربية 
 )750994( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنيمة  دائرة  من  ال�سادرة  للتجارة( 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  ليوجد.    : اخرى  تعديالت 
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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

 اإخطار عديل بالوفاء - برقم املحرر 2021/06438
املخطر / اجمد علي مري زاد باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199103241974 ب�سفته مديرا يف الرخ�سة امل�سماة وريد 
 للنقل الربي �س ذ م م ال�سادرة من اقت�سادية دبي رخ�سة رقم 688588 - العنوان / دبي - املنطقة المري - رقم الهاتف / 0555322550 
املخطر اليه / �سركة �ستار ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة ذ م م ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة رخ�سة رقم 3923 - وميثلها 

ال�سيد/ يا�سر منر حممود خوجا - اردين اجلن�سية يحمل بطاقة هوية رقم 784196781394158 
العنوان / ال�سارقة - هاتف رقم  0543902354 / 0506451906 

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 185104.07 درهم اإماراتي 
النقل لجناز  و�سائل  بع�س  وتوفري  العمال  بع�س  درهم مقابل اجناز   185104.07 للمخطر مببلغ  �سيكات   8 اليه عدد  املخطر  حرر 
العمال املتفق عليها بني الطرفني.  وعليه فاإن املخطر اليه ترتبت يف ذمته املبالغ وعليه فاإن املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ امل�ستحق 
 يف ذمته. وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاقه ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق بيانات ال�سيكات كالتايل: 
ال�سيك رقم 881393 مببلغ 23000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/3/30 امل�سحوب على بنك ال�ستثمار - ال�سيك رقم 881397 
23000 درهم  881396 مببلغ  2019/7/30 امل�سحوب على بنك ال�ستثمار  - ال�سيك رقم  23000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق  مببلغ 
ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   23000 مببلغ   881395 رقم  ال�سيك   - ال�ستثمار  بنك  على  امل�سحوب   2019/6/30 ا�ستحقاق  بتاريخ 
2019/5/30 امل�سحوب على بنك ال�ستثمار- ال�سيك رقم 881394 مببلغ 23000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/4/30 امل�سحوب 
الإمارات  بنك  على  امل�سحوب   2019/9/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   23000 مببلغ   002736 رقم  ال�سيك   - ال�ستثمار  بنك  على 
الإ�سالمي - ال�سيك رقم 002737 مببلغ 24104.07 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/10/30 امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي 
- ال�سيك رقم 002733 مببلغ 23000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/8/30 امل�سحوب على بنك الإمارات الإ�سالمي وحيث ان املدعي 
عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى. لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة 
القانونية.  الإجراءات  �سن�سطر لتخاذ  واإل  تاريخ اخطاركم  ايام من  املرتتبة يف ذمتكم خالل خم�سة  املذكورة اعاله  ال�سيكات  �سداد قيمة 

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

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03930
املخطر : علي حممد حجي القبي�سي - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة / �سلطان احمد راتب اخلطيب - �سوري اجلن�سية 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
املزيونة - مكتب علي  بناية   - اأبو�سغارة  اأبو�سغارة - مقابل حديقة   - ال�سارقة   : العنوان   -   SH20171219C47959

القبي�سي للعقارات - هاتف رقم : 971568189121  
املخطر اليه : خلدون �سلمان ال�سفدي - �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197828746475 

العنوان : عجمان - الرميلة 1 - بناية المرية - �سقة رقم 402 - بناية رقم 5 - هاتف رقم 971563096800 
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 

الوقائع : 
بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيك وبيناته كالآتي : 

دبي  بنك   " على  م�سحوب   ، غري  ل  فقط  درهم  وخم�سون  و�سبعمائة  الف  �ستة  درهم   6.750 بقيمة   "100081" رقم 
الإ�سالمي" م�ستحق الدفع بتاريخ 2019/10/12 حيث ان ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب. 

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سوف 
يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04106
اجلن�سية  �سوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �سلطان   / بالوكالة  وميثله  اجلن�سية  اإماراتي   - القبي�سي  حجي  حممد  علي   : املخطر 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�سي  اأبو�سغارة - مقابل حديقة  SH20171219C47959  - العنوان : ال�سارقة - 

للعقارات - هاتف رقم : 971568189121
املخطر اليهم : معهد اجلوهرة للحا�سوب واملرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم 743222 وميثلها �سريكها/ 

جو�س ماتيو - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196043930625  
العنوان : ال�سارقة - بو �سغارة - �سقة رقم M4 - بناية القبي�سي - بناية رقم 1 - هاتف رقم : 971503841593 

مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 
الوقائع : 

بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيك وبيناتهم كالآتي : 
رقم "000130" بقيمة 7.500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم فقط ل غري ، م�سحوب على "بنك اأبوظبي التجاري " م�ستحق 
الدفع بتاريخ 2020/2/10 - رقم "000131" بقيمة 7.500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة درهم فقط ل غري ، م�سحوب على 
"بنك اأبوظبي التجاري " م�ستحق الدفع بتاريخ 2020/3/10  - رقم "000132" بقيمة 7.500 درهم �سبعة الف وخم�سمائة 
درهم فقط ل غري ، م�سحوب على "بنك اأبوظبي التجاري " م�ستحق الدفع بتاريخ 2020/4/1  حيث ان ال�سيكات ل يقابلهم ر�سيد 
قابل لل�سحب.  وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل 

�سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/04093
املخطر : علي حممد حجي القبي�سي - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة / �سلطان احمد راتب اخلطيب - �سوري اجلن�سية 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
املزيونة - مكتب علي  بناية   - اأبو�سغارة  اأبو�سغارة - مقابل حديقة   - ال�سارقة   : العنوان   -   SH20171219C47959

القبي�سي للعقارات - هاتف رقم : 971568189121  
املخطر اليه : م�سطفى عبدالغفور - افغان�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197592085712 

العنوان : ال�سارقة - املجاز - �سقة رقم 406 - بناية القبي�سي املجاز - بناية رقم 10 - هاتف رقم : 971557239023  
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 

الوقائع : 
بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيك وبيناته كالآتي : 

رقم "000004" بقيمة 8.250 درهم ثمانية الف ومائتان وخم�سون درهم فقط ل غري ، م�سحوب على "بنك راأ�س اخليمة 
الوطني" م�ستحق الدفع بتاريخ 2019/9/18 حيث ان ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق. 

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سوف 
يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03951
املخطر : علي حممد حجي القبي�سي - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة / �سلطان احمد راتب اخلطيب - �سوري اجلن�سية 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
املزيونة - مكتب علي  بناية   - اأبو�سغارة  اأبو�سغارة - مقابل حديقة   - ال�سارقة   : العنوان   -   SH20171219C47959

القبي�سي للعقارات - هاتف رقم : 971568189121  
املخطر اليه : عز عبدالرحمن حممد عبداحلميد - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197917040681 

العنوان : ال�سارقة - املجاز - بناية القبي�سي - بناية رقم 10 �سقة رقم 306 - هاتف رقم : 971506999407   
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 

الوقائع : 
بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيك وبيناته كالآتي : 

رقم "000019" بقيمة 29.000 درهم ت�سعة وع�سرون الف درهم فقط ل غري ، م�سحوب على "بنك امل�سرق" م�ستحق الدفع 
بتاريخ 2019/9/15 حيث ان ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب. 

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سوف 
يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03939
املخطر : علي حممد حجي القبي�سي - اإماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة / �سلطان احمد راتب اخلطيب - �سوري اجلن�سية 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
املزيونة - مكتب علي  بناية   - اأبو�سغارة  اأبو�سغارة - مقابل حديقة   - ال�سارقة   : العنوان   -   SH20171219C47959

القبي�سي للعقارات - هاتف رقم : 971568189121  
املخطر اليه :  ا�سماعيل احمد عكا�سه - �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم "784198507274805"

العنوان : عجمان - النعيمية 2 - �سقة رقم 301 - الطابق 2 - بناية لوؤلوؤة عجمان - هاتف رقم : 971552864633 
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 

الوقائع : 
بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيك : 

رقم "100029" بقيمة 5.000 درهم خم�سة الف درهم فقط ل غري ، م�سحوب على "بنك دبي ال�سالمي" م�ستحق الدفع 
بتاريخ 2019/10/12 حيث ان ال�سيك ل يقابله ر�سيد قابل لل�سحب. 

وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سوف 
يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 

وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/03937
اجلن�سية  �سوري   - اخلطيب  راتب  احمد  �سلطان   / بالوكالة  وميثله  اجلن�سية  اإماراتي   - القبي�سي  حجي  حممد  علي   : املخطر 
برقم  ال�سارقة  باإمارة  العدل  الكاتب  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب   784199463925976 رقم  هوية  بطاقة  ويحمل 
اأبو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب علي القبي�سي  اأبو�سغارة - مقابل حديقة  SH20171219C47959  - العنوان : ال�سارقة - 

للعقارات - هاتف رقم : 971568189121 
املخطر اليه : وائل حممد حممد فتحي مهدي - م�سري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم "784197909397206"

العنوان: ال�سارقة - املجاز - بناية القبي�سي - بناية رقم 12 - �سقة رقم 16  - هاتف رقم : 971506773993
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك 

الوقائع :  بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيكات وبيناتهم كالآتي : 
رقم "000001" بقيمة "8.400" درهم "ثمانية الف واربعمائة درهم فقط ل غري" م�سحوب على "بنك ات�س ا�س بي �سي" م�ستحق 
الدفع بتاريخ 2020/5/5  - رقم "000002" بقيمة "8.400" درهم "ثمانية الف واربعمائة درهم فقط ل غري" م�سحوب على 
"بنك ات�س ا�س بي �سي" م�ستحق الدفع بتاريخ 2020/7/5 - رقم "000003" بقيمة "8.400" درهم "ثمانية الف واربعمائة 
درهم فقط ل غري" م�سحوب على "بنك ات�س ا�س بي �سي" م�ستحق الدفع بتاريخ 2020/9/5 - رقم "000004" بقيمة "8.400" 
درهم "ثمانية الف واربعمائة درهم فقط ل غري" م�سحوب على "بنك ات�س ا�س بي �سي" م�ستحق الدفع بتاريخ 2020/11/5 ، حيث 
اأن ال�سيكات ل يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب. - وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام 
من تاريخ ا�ستالم الإخطار واإل �سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.  وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة 

ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/2340(
املنذر : �سوبر جيت جناريرت لتجارة املولدات الكهربائية - ذ م م 

املنذر اليه : 1- �ستاليون للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م
اجلن�سية  اإماراتي   - العميم  مرزوك  غازى  �سامل  عبدالرزاق   -2

مليون   /  1000000 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
الف درهم اإماراتي ذلك خالل مهلة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار 
حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل 
وا�ست�سدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب والفائدة القانونية عن اأي 
اليه كافة ر�سوم وم�ساريف  املنذر  املنذر مع حتميل  له  اأو �سرر تعر�س  عطل 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/2341(
املنذر : ماجد بن ح�سن بن حممد احل�سيني ال�سهري - �سعودي اجلن�سية  

املنذر اليه : 1- اولك�س تليكوم للتجارة العامة - �س ذ م م 
اجلن�سية  اردين   - جرار  را�سد  نايف  فادى   -2

500000 / خم�سمائة  ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
الف درهم اإماراتي ذلك خالل مهلة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار 
حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل 
وا�ست�سدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�س املنا�سب والفائدة القانونية عن اأي 
اليه كافة ر�سوم وم�ساريف  املنذر  املنذر مع حتميل  له  اأو �سرر تعر�س  عطل 

التقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإ�سعار اخلربة احل�سابية 

يف الق�سية رقم 2021/267 جتاري جزئي دبي 
اإىل املدعية عليه ال�سيد/ علي مي�سرة ال�سوا واملدعي عليه ال�سيد/ عبداهلل خمي�س املحفوظي ، 
اليها  امل�سار  اقام �سدكم الدعوى  ال�سيد/ فادى حممد �سعيد فائق مناع - قد  اأن املدعي  مبا 
اأعاله ، و�سدر حكم حماكم دبي الإبتدائية املوقرة بتعييننا كخبري ح�سابي ملبا�سرة املاأمورية 
املحددة منها يف الدعوى ، وحيث اأنكم مل حت�سروا جل�سة النطق باحلكم. يرجى العلم اأنه قد 
الثانية ع�سرة والن�سف م�ساءا )12.30  ال�ساعة   2021/3/22 املوافق  حتدد يوم الإثنني 
، ويتعني  اأعاله  ZOOM يف الدعوى  pm( كموعد جلل�سة اخلربة عن بعد عرب تطبيق 
رقم  حممول  هاتف   -  043287778 رقم  مكتبنا  هاتف  خالل  من  معنا  التوا�سل  عليكم 
0506450527 وتزويدنا برقم هاتفكم لتزويدكم برابط الإجتماع ولتقوموا بتقدمي كافة 

الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�سابي
ر�سا دروي�س اآل رحمه  

اإجتماع خربة 
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

يف الدعوى رقم 13537/2020 جتاري اإيجارات  

املقامة من / ام بي ام العقارية - ذ م م 
�سد / �سي لند للمقاولت - �س ذ م م

 نعلن نحن اخلبري احل�سابي / اأحمد اإبراهيم بن فار�س - اأنه مت تعيينا من حمكمة 
املنازعات  ف�س  مركز  من  ال�سادر  باحلكم  احل�سابية  اخلربة  مبهمة  املوقرة  دبي 
اليجارية يف الدعوى رقم 13537/2020 جتاري اإيجارات )كما نعلن املدعي 
عليها حل�سور اإجتماع اخلربة املقرر لها جل�سة يوم الأحد املوافق 2021/3/21 
ال�ساعة 11.30 �سباحا وذلك مبقر مكتبنا الكائن دبي - ديرة - �سارع األ مكتوم - 

بناية مكاتب ، مقابل دناتا - الطابق الثالث 306    
اخلبري احل�سابي 
اأحمد اإبراهيم بن فار�س  

اإعالن اإجتماع خربة 

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن بالن�سر

رقم )2020/2611(
املنذر : لوجو�س للخدمات البحرية والهند�سية - ذ م م

بوكالة املحامني اأحمد الر�سيد ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجة وعبدالعزيز الر�سيد 
ود. اأ�سماء الر�سيد.

املنذر اليهما : 1- ايه ان �سي للمقاولت )�س ذ م م( 
2- طيب عبدالرحيم باقر - اإمارات اجلن�سية 

نخطركم بالوكالة عن املخطرة للمبادرة ب�سداد مبلغ )438.460( اربعمائة وثمانية 
وثالثون واربعمائة و�ستون درهما خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم 

هذا الإعالن حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/1517(
املخطر : عبدالظاهر ب�سري للتجارة العامة - ذ م م - بوكالة املحامني اأحمد الر�سيد 

ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجة وعبدالعزيز الر�سيد ود. اأ�سماء الر�سيد.
املخطر اليها : هينوود ملعدات مكائن الور�س - �س ذ م م

املنتجات  وت�سدير  وا�ستخدام  وت��داول  وتخزين  وبيع  عر�س  بوقف  ر�سميا  نطالبكم 
املقلدة التي حتمل العالمة التجارية امل�سجلة PM&T واململوكة ملوكلتنا وت�سليم كافة 
املنتجات وت�سليم كافة املنتجات وامل�ستندات وال�سجالت اخلا�سة بعالمة موكلتنا خالل 
مدة اأق�ساها 3 اأيام عمل ، ويف حال عدم ا�ستكمال مطالب موكلتنا خالل املدة املذكورة ، 
�سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بدون اإنذار م�سبق. بدون امل�سا�س بحقوق موكلنا 

الأخرى �سواء كان اأ�سا�سها تعاقدي اأو قانوين. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن بالن�سر

رقم )1516/2021(
الر�سيد  اأحمد  املحامني  بوكالة   - م  م  ذ  �س   - للتجارة  العاملية  القائد   : املخطر 

ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجة وعبدالعزيز الر�سيد ود. اأ�سماء الر�سيد.
املخطر اليها : ح�سينعلي علي اأكرب خ�سروى - اإيراين اجلن�سية 

ب�سداد  امل��ب��ادرة  اىل  ال��ي��ه  املخطر  تكليف  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  م��ن  امل��خ��ط��رة  تلتم�س 
خالل  درهم  الف  و�سبعمائة  مليون   )1.700.000( قدرها  البالغ  املديونية  مبلغ 
، ويف حال تخلفه �سوف يتم اتخاذ  ا�ستالم الإخطار  اأي��ام من تاريخ  مدة خم�سة 
الإجراءات القانونية للمطالبة مببلغ املديونية بالإ�سافة اىل الفائدة بواقع %12 
وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية

اأداء  اأمر    AJCFICICPL2021  يف الدعوى رقم 0000018/ 
اإىل املحكوم عليه : علي ح�سني قا�سم باقر  

حيث انه بتاريخ 2021/1/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح �سرمد فا�سل جواد القرناوي بالتايل :

قررت املحكمة : ناأمر بالزام الطرف املطلوب �سده )علي ح�سني قا�سم باقر( باأن يوؤدي للطرف 
الف درهما(  70.000 درهما )�سبعون  القرناوي( مبلغا وقدره  الطالب )�سرمد فا�سل جواد 
والفائدة القانونية بواقع %7 من تاريخ املطالبة املوافق 2019/10/4 وحتى متام ال�سداد ، 

مع الإلزام بامل�سروفات ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب املحاماة وال�سمول بالنفاذ املعجل. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره. 

القا�سي / عبدالرحيم دروي�س         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
انذار عديل بالن�سر- رقم )2021/2275(

لدى كاتب العدل بدبي ،،، املوقر
امل��ن�����س��وري للمحاماة  ال��ع��وام��ي  امل��خ��ت��ار : مكتب  امل��ن��ذرة : م��اي��ا خ��ال��د ع��الء ال��دي��ن - موطنها    م��ق��دم م��ن 
اإم��ارة دبي - �سارع ند ح�سة - واحة دبي لل�سيليكون - بناية اآي تي بالزا - مكتب رقم 313 - هاتف  وال�ست�سارات القانونية - 
رقم 043338885 - هاتف رقم Email:m-alawami@hotmail.com - 0508455222 وميثله املحامي / 
حممد �سغري علي العوامي املن�سوري - مبوجب الوكالة امل�سدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 2021/1/12 حتت رقم حمرر 
)2021/1/8624( وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد/ احمد ر�ساد عبده العريقي - مبوجب وكالة م�سدقة من كاتب العدل بدبي 

بتاريخ 2020/8/18 حتت رقم حمرر )2020/1/121879( 
املنذر اليه : طارق مدحت حممد ال�سال - عنوانه : اإمارة دبي - مر�سى دبي - برج �سكاي فيو - الطابق 17 - �سقة رقم 1702 
 -  0552666700  /  0561442233 رق��م  ه��ات��ف   -  1268475533 رق��م  م��ك��اين   - ���س��اروج��ا  مطعم  م��ن  بالقرب   -
الإنذار  حررت  قد  املنذرة  كانت  ملا   -1 بالن�سر.   اليه  املنذر  اإعالن   : املو�سوع    -  Email:t.m.elshal@gmail.com
 2021/1/3 بتاريخ  ال��واردة  املعلن  اإف��ادة  كانت  وملا   -2  .2020/12/28 بتاريخ  بالرقم )2020/1/220480(  العديل 
برقم  اأرامك�س )45894169473( اإنه انتقل للعنوان ومت الطرق عدة اأوقات خمتلفة ومل يفتح اأحد وبالإت�سال باملنذر اليه ل 
يرد لذلك تعذر العالن لعدم التاأكد من العائدية.  3- وملا كان العنوان املبني للمنذر اليه هو العنوان الوحيد املعروف بالن�سبة 
اليه مب�سمون  املنذر  لتمام و�سول علم  اآخر خالفه وملزيد من احلر�س  اليه عنوان  للمنذر  تعلم  املنذرة ل  كانت  وملا   ، للمنذرة 
املنذرة  واإل �ست�سطر  ال�سيكات  املبلغ وقدره )525.000( درهم قيمة  اليه ب�سرورة �سداد  املنذر  املنذرة  : تنذر  الإن��ذار. لذلك 

لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها بها وحتميله كافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي ، واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 246/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه  ب�سداد مبلغ 1.825.797.75 درهم 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : عرب اخلليج للمنتجات ال�سمنتية - �س ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : حممد خليفة �سامل الغفلي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الإم��ارات ملقاولت الطرق - حمر عني الذيب )ذ م م( فرع دبي - �سفته 

بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/19

اأول : بانفاذ العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليها.  ثانيا : بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
و�سبعمائة  الف  درهم )مليون وثمامنائة وخم�سة وع�سرون  للمدعية مبلغ وقدره )1.825.797.75( 
و�سبعة وت�سعون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة 
اتعاب حماماة.   وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  بالر�سوم  الزامه  ، مع  التام  ال�سداد  حتى 

ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

 اعالن بالن�سر
انذار عديل 

مقدمة من : - حممد بن توفيق بن حمود ال�سريده - �سعودي اجلن�سية
بوكالة املحامية / مروه الريامي

�سد املنذر �سده : �سركة ثيمبل للخياطة واملن�سوجات ذ م م
وميثلها مدير ال�سركة/ عاط�س �سودري 

مو�سوع الإنذار 
حيث ان قد ا�ستلمتم مبلغ 150.000 درهم مبوجب ال�سيك رقم 000001 ال�سادر من بنك الإمارات دبي 
الوطني بتاريخ 2020/10/6 وذلك من اأجل ادخايل �سريك بال�سركة بن�سبة %30 وحيث انه من ذلك 
التاريخ مل يتم ادخايل �سريك يف ال�سركة وامتناعكم عن توقيع العقود ومل يتم ادخايل بالرخ�سة التجارية 
ول عقد التاأ�سي�س ومل اأجد �سوى املماطلة ولذلك اخطركم قانونا باإرجاع املبلغ املذكور يف مدة اأق�ساه خم�سة 
اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإخطار ويف حالة امتناعكم عن �سداد هذا املبلغ مع التعوي�س املنا�سب �سوف 
ن�سطر اأ�سفني اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي ت�سمن للمنذرة حقها القانوين وفق ن�س املادة 143 من 
قانون الإجراءات املدنية. مع حتميلكم منذ تاريخ ا�ستحقاق هذا املبلغ كامل امل�سوؤولية واأي م�ساريف اخرى 

قد تن�ساأ عن اأية مالحقات قانونية اخرى ، مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.  
الكاتب العدل العام بعجمان   

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اإعالن باحلكم بالن�سر

         يف الدعوى رقم 981/2020/11 مدين جزئي
اإجمايل مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  باأن  والت�سامن  بالت�سامن  املدعى عليهم  باإلزام  املطالبة  الدعوى:   مو�سوع 
33،400 درهم اإماراتي ) ثالثة وثالثون األف واأربعمائة درهم اإماراتي ( والفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
 - اأحمد  علي  ح�سني  حممود  ملالك�������ه/  القانونية  والإ�ست�سارات  للمحاماه  ح�سني  حممود  طالب العالن:  

�سفته بالق�سية:  مدعى
املطلوب اعالنهم:  1- جوراف جوبتا  2- هاري�س دولتاين  3- ديرينيتي ديفيلوبر�س ليمتد 

 - �سفتهم بالق�سية:  مدعى عليهم 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 10-12-2020 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/ حممود ح�سني للمحاماه والإ�ست�سارات القانونية ملالك�������ه/ حممود ح�سني علي اأحمدبالزام 
 %  9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   33.400 ومقداره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  باأن  بالت�سامن  عليهم  املدعى 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمتهم امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر 

 4950/2019/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - اإعالن حم�سر حجز بالن�سر

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  بنك المارات دبي الوطني - �سركة م�ساهمة عامة �س.م.ع 2- اتيت 

�سودهري جاندي - ب�سفته كفيل �سخ�سي 3- بنك دبي التجاري �س.م.ع
 جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع 

وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
C41-3+C41-2 : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات 

اأعاله  امللف  به يف  املطالب  للمبلغ  وف��اء  ار���س )1041(  برقم  ال�سفا(  )وادي  مبنطقة 
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اعالن بالن�سر 
 1393/2021/209 تنفيذ عمايل 

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

اىل املنفذ �سده/1-  ام تي ايه لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عماد الدين حممد �سالمه �سامل من�سور 
وميثله / خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)82568.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر 

 14499/2020/13 عمايل جزئي 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جالل ال�سيد �سلمان م�سطفى قا�سم

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/موايف قدري موايف نبهان 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية قدرها )904144( درهم وتذكرة 
 MB209817438AE عوده مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى

وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2021/3/24 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر        

 26/2019/15 اإجراءات اإفال�س 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممود م�سطفى جمدي حممد مربوك  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :لويجي �سانتورو  - وميثله : اأحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قبول الطلب وا�سدار قراراكم احلكيم بافتتاح اجراءات افال�س املدعي 
عليها الوىل 2- تعيني امني لجراءات التفلي�سة 3- احلكم با�سهار افال�س املدعي عليها الوىل وال�سركاء 
املت�سامنني فيها وكل �سخ�س قام با�سمها باأي عمل جتاري حل�سابه اخلا�س وت�سرف يف اأموال املدعي عليها 
وت�سفية اأموال ال�سركاء وال�سركاء املت�سامنني فيها وتعيني اأمني لجراءات الفال�س وت�سفية اموال ال�سركة 
الثاين والثالث عن اموالهم  املدعي عليه  املت�سامنني 4- غل يد  ال�سركاء  وتعيني امني لج��راءات افال�س 
اخلا�سة ب�سفتهما �سريكني يف املدعي عليها الوىل وذلك بقدر ن�سيب م�ساهمة كل منهما يف راأ�س مال املدعي 
عليها الوىل 5- �سمول حكم املحكمة املوقرة بالنفاذ املعجل 6- الزام التفلي�سة بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة  - وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2021/3/22 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
 اعالن بالن�سر

يف  اال�ستئناف رقم 82/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
مو�سوع ال�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/632 عقاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : حممد احمد مقبل حممد ح�سنني  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 2- الوادي الخ�سر للعقارات  - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل. 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/3/22 امل��واف��ق  الث��ن��ني  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�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اعالن بالن�سر 
 238/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  اإ�سماعيل احمد كعكة جي -   جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ح�سام فاروق عبدالروؤوف ح�سن 

وميثله / ليلى حمزه ا�سماعيل املال 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)144080( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 458/2021/88 طعن عقاري 
مو�سوع الدعوى :قبول النق�س �سكال ومو�سوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل 

حمكمة ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �سده 
بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب

طالب الإعالن / 1-ميادين لال�ستثمارات -  �سفته بالق�سية : طاعن 
املطلوب اإعالنهم :  1-  جيجكو لال�ستثمارات �س.ذ.م.م 2- احمد يو�سف حبيب اليو�سف 3- حمد 
�سيف حميد عبداهلل املهريي 4- عبدالعزيز البوم ال�سحي -  �سفتهم بالق�سية : مطعون �سدهم  

- جمهويل حمل القامة 
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 

احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13190 بتاريخ 2021/3/16 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2837/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1972 جتاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 792886 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : مرمي �سقر حممد �سقر الفالحي -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد را�سد �سامل علي العوي�س - �سفته بالق�سية : وكيل

لال�ستثمارات  اي�ست   54  -2 امل��ال  �سعيد  حممد  ع��ب��داهلل  رفيعه   -1  : اإعالنهما  امل��ط��ل��وب 
�س.ذ.م.م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )792886(
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 16/ 3/ 2021  Issue No : 13190
Declaration of circulates

No: (5819/2020)
The Claimant: Fakhry and his Brothers for Air Conditioner 
Trading  L.L.C.
The Respondent: Asif Ahmed Jamkhandi Abdul Khadar
According to this warning we notify you the necessity of the 
following: Speed of payment of cheque due amount AED 
12.878 without the 12% law vat from due cheque and till the full 
payment and through 5days of from declaration this circulates, 
or the claimant will have to take all necessary legal measures 
needed including the issuance of a performance order against 
you to oblige you with the above mentioned in addition to the 
fees and expenses while preserving all other legal rights of the 
claimant. For your acknowledge
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 3/ 2021  Issue No : 13190
Declaration of circulates

No: (5820/2020)
The Claimant: Fakhry and his Brothers for Air Conditioner 
Trading L.L.C.
The Respondent: Abdul Karim Abdul Khadar Jamakhandi
According to this warning we notify you the necessity of the 
following: Speed of payment of cheque due amount AED 16.439 
without the 12%  law vat from due cheque and till the full 
payment and through 5days of from declaration this circulates, 
or the claimant will have to take all necessary legal measures 
needed including the issuance of a performance order against 
you to oblige you with the above mentioned in addition to the 
fees and expenses while preserving all other legal rights of the 
claimant. For your acknowledge
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 3/ 2021  Issue No : 13190
In Case No.: 6149/2020, Civil Partial, Sharjah

Plaintiff: QPT Plastic Industries LLC
Defendants: (1) Back Light FZC (2) Belal Afandy Iqbal Afandy (3) Mohamed Hares Qurashy  
Notified Party: Defendants: 1. Back Light FZC, a free zone limited liability company
2. Belal Afandy Iqbal Afandy, Pakistani. 3. Mohamed Hares Qurashy, Pakistani
M/S Expert Affairs Department - Ministry of Justice had deputized us in the case 
mentioned herein above. The expert took the necessary procedures to perform the task, 
however, we could not communicate with you.
Accordingly, you shall appear attend the expert's meeting, in person or by proxy, and 
contact the deputized expert via phone (0509234647) or contact via email with 
the deputized expert. The meeting would be held via Zoom on the next Thursday 
18/03/2021, at 02:00 PM to discuss the subject and documents of the case to perform the 
task assigned by the Honorable Court. Please, provide the necessary memorandum and 
exhibits for defense in the aforementioned case.

Accounting Expert Deputized in the Case
Signed

Mohamed Ali Embaby
Mobile No.: 0509234647 

Email: malembabv@vahoo.com

SERVICE BY PUBLICATION

ف���ق���د امل�����دع�����و  / ب���راف���ني 
الهند     ، ���س��ا���س��ي  ك��ري�����س��ن��ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )S4167270( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508834602

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و/ ���س��وم��روت��ى بت 
اندوني�سيا   ، ا�سبوله  �سنريى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )C4127047(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الندوني�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
���س��اداب عبا�س  امل��دع��و/   فقد 
ال���ه���ن���د   ، ع����ب����ا�����س  ����س���م���ي���م 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )4938514R(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل������������دع������������و/  حم���م���د 
 ، اح��م��د  م�ستاق  ع��ب��دال��رح��م��ن 
�سفره  ج���واز  اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
يرجى   )L6837593( رقم 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

الثالثاء   16  مارس   2021  م   -   العـدد   13190  
Tuesday    16  March   2021   -  Issue No   13190



ثقافة وفن�ن

30

الذي  املنكو�س  برنامج  من  ال�ساد�سة  احللقة  فعاليات  تتوا�سل 
والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنتجه 
باأبوظبي ويبث مبا�سرًة على الهواء من م�سرح �ساطئ الراحة 

وعرب قناتي بينونة والإمارات.
ال��ع��امل يف  الإم����ارات دول  ع��ن ت�سدر  وب���داأت احللقة باحلديث 
القيادة احلكيمة  ، وجهود  تلقي لقاح فريو�س كورونا  معدلت 

التي ت�سري بخطى ثابتة على طريق التعايف .
وقبل انطالقة رحلة البحث عن فار�س املنكو�س يف اأم�سية ربع 
النهائي ، مت الإعالن عن نتائج ت�سويت امل�ساهدين لنجومهم 
املف�سلني من احللقة ال�سابقة، حيث تاأهل كل من نا�سر هادي 
املن�سوري من الإم��ارات ب� 78 %، و�سعود ابن جابر اآل جوزاء 
من ال�سعودية ب� 56 %، فيما غادر امل�سابقة كل من اأحمد زايد 
اآل �سامل من  امل��زروع��ي م��ن الإم����ارات و���س��امل نا�سر  ب��و حميد 

الكويت.
ربع  اأم�سية  يف  �سي�ساركون  الذين   8 ال�  قائمة  اكتملت  وبذلك 
النهائي، والتي ت�سم كل من م�سعود بن �سعفول من ال�سعودية، 

ونهيان مبارك املن�سوري من الإمارات، و�سعود �سامل اآل طينان 
ال�سعودية، وعبداهلل  الهمامي من  الكويت، و�سالح ح�سني  من 
الكويت،  من  ربعه  بن  وه��ادي  ال�سعودية،  من  ال�سخابرة  فهد 
اآل  جابر  اب��ن  و�سعود  الإم����ارات،  م��ن  املن�سوري  ه��ادي  ونا�سر 

جوزاء من ال�سعودية.
مت�سابقني   8 النهائي” ..  “ ربع  الثالثة  املرحلة  ويتناف�س يف 
يف اأم�سية واحدة ويتاأهل منهم 6 مت�سابقني .. 2 بقرار جلنة 
كالتايل  ال��درج��ات  وتتوزع  امل�ساهدين،  بت�سويت  و4  التحكيم 

و50 لت�سويت امل�ساهدين. التحكيم  للجنة   50
ويف  احللقة،  يف  امل�ساركني  للنجوم  مرورين  املرحلة  وتت�سمن 
املرور الأول يقدم كل مت�سابق اأداء منفردا بق�سيدة من اختياره 
ال��ث��اين يتم م��ن خالل  امل���رور  وحل��ن م��ن اخ��ت��ي��ار اللجنة، ويف 
مواجهة بني مت�سابقني اثنني بق�سيدة من اختيار اللجنة وحلن 
من اختيار املت�سابقني، حيث يجر املت�سابق الأول بيت على حلن 
من اختياره وعلى املت�سابق الذي يواجهه جماراته على اللحن 
نف�سه، وبعدها يجر املت�سابق الثاين البيت الثاين على حلن من 

اختياره وعلى املت�سابق الأول جماراته على اللحن نف�سه.
اأم�سية  يف  املنكو�س  برنامج  حتكيم  جلنة  درج��ات  اأعلى  وح�سد 
من  ال�سخابرة  فهد  عبداهلل  من  كل  النهائية  رب��ع  الت�سفيات 
ال�سعودية 49 درج��ة، وه��ادي بن ربعه من الكويت 48 درجة، 
وبذلك يكونا اأول املتاأهلني للت�سفيات ن�سف النهائية من م�سوار 
اجلاري  مار�س   21 القادم  الثالثاء  يوم  تنطلق  التي  امل�سابقة 

من م�سرح �ساطئ الراحة وعرب قناتي بينونة والإمارات.
اأم����ا ب��ق��ي��ة امل��ت�����س��اب��ق��ني وه���م ���س��ع��ود اب���ن ج��اب��ر اآل ج����وزاء من 
ال�سعودية، و�سعود �سامل اآل طينان من الكويت، و�سالح ح�سني 

الهمامي من ال�سعودية، 
وم�سعود بن �سعفول من ال�سعودية، ونا�سر هادي املن�سوري من 
الإم���ارات، فينتظرون  املن�سوري من  ونهيان مبارك  الإم���ارات، 
دعم وت�سويت امل�ساهدين لهم على مدار الأ�سبوع، لتاأهل اأربعة 
منهم للمحطة القادمة من امل�سابقة من خالل الت�سويت عرب 
اأو   /www.almankous.ae/ املنكو�س  برنامج  موقع 

التطبيق اخلا�س به.

•• اأبوظبي- الفجر:

العوا�سم  لوؤلوؤة  يف  تاألقه  القوايف  �سباق  يوا�سل 
16 مار�س  ال��ث��الث��اء  ال���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي،  م�����س��اء 
وثاين  املبا�سر   البث  حلقات  �سابع  يف   ،2021
ح��ل��ق��ات امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ب��رن��ام��ج “اأمري 
ال�سعراء” مبو�سمه التا�سع، الذي تنظمه وتنتجه 

الثقافية  وال����ربام����ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
ا�سرتاتيجيتها  اإط����ار  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي  وال��رتاث��ي��ة 
الثقافية الهادفة ل�سون الرتاث وتعزيز الهتمام 
ال�ساعة  وذل��ك يف مت��ام  العربي،  وال�سعر  ب���الأدب 
ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء ب��ت��وق��ي��ت الإم������ارات م��ن م�سرح 
بينونة  قناتي  وع��رب  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال��راح��ة  �ساطئ 

والإمارات.

5 �سعراء من جنوم الربنامج ق�سائدهم  ويقدم 
تقييمهم  و�سيتم  التحكيم،  جلنة  اأم��ام  ال�سعرية 
من  ب��ال��ت��ح��دي��ات  مليئة  تناف�سية  م��ع��اي��ري  وف���ق 
خالل مرورين لكل �ساعر، ويف املرور الأول يطلب 
وموزونة  ق�سيدة  مقفاة  ت��ق��دمي  �ساعر  ك��ل  م��ن 
وح����رة امل��و���س��وع وت��ت��ك��ون م���ن ث��م��ان��ي��ة اإىل 10 
اأبيات، اأو ق�سيدة تفعيلة مكونة من 15 اإىل 18 

مقطع، اأما يف املرور الثاين فيطلب من ال�سعراء 
ك��ت��اب��ة 5 اأب���ي���ات جم����اراة ع��ل��ى ال��ق��اف��ي��ة وال����وزن 
نف�سهما لق�سيدة من اختيار اللجنة ل�ساعر من 
املختارة  ق�سيدته  ارتبطت  ال��ع��رب  �سعراء  كبار 
ب��ال��وج��دان ف��خ��ل��دت ح��روف��ه��ا يف دي����وان العرب، 
امل�ساركني يف  ال�سعراء  �ساعرين من  يتاأهل  حيث 
احللقة، واحد بقرار جلنة التحكيم )50 درجة(، 

وواحد بت�سويت اجلمهور  )50 درجة(.
وكانت احللقة املا�سية قد اأ�سفرت عن تاأهل تاأهل 
بعد ح�سوله  امل��غ��رب،  ال��راج��ي من  ال�ساعر عمر 
اإىل  املتاأهلني  اأول  48 درج��ة، ليكون بذلك  على 

املرحلة الثالثة من الربنامج.
وال�ساعر  لبنان،  )ال�ساعرة حنان فرفور من  اأما 
حممد  وال�ساعر  ال�سعودية،  من  الرتكي  حممد 

املامي من موريتانيا، وال�ساعرة هبه �سريقي من 
الن�سمام  فر�سة  ميتلك  منهم  فواحد   ) �سوريا 
دعم  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ق��ادم��ة  للمحطة  زم��ي��ل��ه  اإىل 
اخلا�س  التطبيق  ع��رب  وت�سويتهم  امل�ساهدين 
الت�سويت  ي�ستمر  ال�سعراء، حيث  اأمري  بربنامج 
ال���ن���ت���ائ���ج م��ط��ل��ع احللقة  اإع�������الن  ل���غ���اي���ة وق�����ت 

ال�سابعة.

عرب قناتي بينونة و الإمارات

برنامج )اأمري ال�سعراء( يوا�سل �سباق القوايف على �ساطئ الراحة.. م�ساء اليوم الثالثاء

جمل�س  رئي�س  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  نبه 
ال�سارقة لالإعالم اإىل اأن هناك حتد اأرهق حكومات العامل 
وهو الأزمات الإعالمية التي انبثقت عن الأخبار الكاذبة 
وال�����س��ائ��ع��ات ول��ك��ن م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تفر�سها 
الأزمات تفتح لنا اآفاقاً جديدة لتاأهيل الطلبة واإعدادهم 
مل�ساندة احلكومات حيث توفر هذه التجارب درو�ساً واقعية 
عن كيفية تعاطي الطالب مع املعلومات ومتييز ال�سائعة 
عن احلقيقة حيث اإن تعزيز الوعي مبواجهة الأزمات يعد 
اإعداد  بها يف  التي علينا الهتمام  املهمة  املو�سوعات  اأحد 

الطلبة.
جاء ذلك خالل مناق�سة املجل�س ال�ست�ساري لكلية الت�سال 
ال�سيخ  برئا�سة  ال��ث��ال��ث  اجتماعه  ف��ى  ال�سارقة  بجامعة 
ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
على  املطروحة  وامل��و���س��وع��ات  الق�سايا  م��ن  ع���دداً  للكلية 
وال��ذي عقد افرتا�سيا عرب تقنية  املجل�س  اأعمال  ج��دول 
الت�����س��ال امل��رئ��ي بح�سور ال��دك��ت��ور ���س��الح ط��اه��ر احلاج 
نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون املجتمع واأع�ساء املجل�س من 

ال�سخ�سيات والقيادات الإعالمية.

اإىل ما حققته  القا�سمي  اأحمد  ال�سيخ �سلطان بن  اأ�سار  و 
امل��ه��ام والتو�سيات  ال��ع��ام م��ن  كلية الت�����س��ال خ��الل ه��ذا 
“ندرك  املقرتحة خالل اجتماع املجل�س ال�سابق... قائال 
اأن العملية التعليمية عن بعد تعد من التحديات  جميعا 
الت�����س��ال يف جامعة  كلية  اأن  اإل  ال��ع��امل  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
مهامها  واإجن��از  املرحلة  مع  التاأقلم  ا�ستطاعت  ال�سارقة 
جهودهم  على  الكلية  اأع�ساء  ون�سكر  ب��ج��دارة  التعليمية 

امللمو�سة.« .
جداً  مهم  جانب  والتطبيقية  العملية  املمار�سة  اأن  واأك��د 
يف العملية التعليمية ولبد من الرتكيز عليها با�ستمرار 
العمل من خالل و�سع  ل�سوق  امل�ستعدة  الكفاءات  لإع��داد 
املهارات  امل�سرتكة ل�سقل  التعليمية والتطبيقية  اخلطط 
الطالبية والهتمام باجلانب التدريبي وخا�سة ما يتعلق 
ب�سكل  العملية  واملمار�سات  الإعالمية  الأزم��ات  مبعاجلة 

عام.
واأ�ستعر�س الدكتور �سالح طاهر الإجنازات التي حققتها 
�سواء  املا�سية  الق�سرية  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�سارقة  جامعة 
ت�سنيف  وتقدمها يف  الإقليمي،  اأو  املحلي  امل�ستويني  على 

اجلامعات على امل�ستوى العاملي.
بالإنابة  الت�سال  كلية  عميد  ن�سر  ع�سام  الدكتور  وقدم 
واملتمثلة  الأكادميي  العام  الكلية خالل  لإجن��ازات  عر�ساً 
يف احل�سول على العتماد الأكادميي الوزاري لكل برامج 
الكلية واإن�ساء برنامج الدكتوراه يف الت�سال وكذلك طرح 
الإلكرتونية”  “ال�سحافة  تخ�س�س  يف  ج��دي��د  ب��رن��ام��ج 

و�ستبداأ الدرا�سة به خالل ف�سل اخلريف القادم.
من جانبهم قدم اأع�ساء املجل�س خالل مداخالتهم العديد 
على  العمل  �ساأنها  من  والتي  والتو�سيات  املقرتحات  من 
�سوق  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  الكلية  خريجي  تطوير 

الطالب  رب��ط  �سرورة  ومنها  القادم  العقد  خ��الل  العمل 
يف  ال�سطناعي  الذكاء  بتطبيقات  بالكلية  درا�سته  اأثناء 
اأو  املرئي  اأو  منها  امل�سموع  �سواء  الإعالمي  العمل  جمال 
الإلكرتوين وعقد �سراكات وتعاون مع موؤ�س�سات اإعالمية 

دولية واإقليمية .
من  كال  ع�سويته  يف  للكلية  ال�ست�ساري  املجل�س  وي�سم 
الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�سارقة لالإعالم 
الإعالمي  املكتب  مدير  ع��الي  �سعيد  وط��ارق  “�سم�س”، 
حلكومة ال�سارقة، والعميد عبد اهلل مبارك بن عامر نائب 

قائد عام �سرطة ال�سارقة، وح�سن يعقوب املن�سوري اأمني 
رئي�س  �سمرة  اأب��و  ومنى  ل��الإع��الم،  ال�سارقة  جمل�س  ع��ام 

حترير جريدة البيان،
احلمادي  وحممد  لوتاه،  ح�سة  والإعالمية  والدكتورة   
الربيعان  و�سعد  ال�سحفيني،  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س 
الدكتور  والأ�ستاذ  الكويتي،  الأعمال  العام ملجل�س  الأمني 
ح�سني اأمني اأ�ستاذ الإعالم باجلامعة الأمريكية بالقاهرة، 
وعدد من روؤ�ساء الأق�سام واأع�ساء من هيئة التدري�س كلية 

الت�سال.

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يوؤكد �سرورة تاأهيل الطلبة اإعالميا ملواجهة الأزمات

برنامج املنكو�س يوا�سل فعاليات احللقة ال�ساد�سة
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م�سريتك؟ يف  املف�سلي  العمل  اإنه  القول  ميكن  فهل  غرام(،   350( م�سل�سل  يف  • �ست�ساركني 
- كل عمل اأ�سارك فيه اأعتربه مف�سلياً يف م�سريتي كممثلة. م�سريتي الفنية ل تزال يف بدايتها، وكل خطوة فيها 
 10 اأن اأمل�س النطباع حويل. اأول  ر كيف �سرياين النا�س من خاللها، وكذلك املُْنِتجون، ومن خاللهما ميكن  ُتَقرِّ
اأعمال يف م�سرية الفنان، هي التي تكّون انطباعاً عنه عند النا�س واأي�ساً عند َمن يعملون يف املجال. لذلك، ميكن 
القول اإن م�سل�سل )350 غرام( عمل مف�سلي يف م�سريتي الفنية، عدا عن اأنه عمل كبري على امل�ستويات كافة، واأهمها 
اأنه يجمع فنانني من دول عربية عدة، ما يعني اأن اجلمهور الذي �سي�ساهده �سيكون اأكرب واأو�سع، واأمتنى اأن ترتك 
�سخ�سية )ليلى( التي اأج�سدها يف امل�سل�سل اأَثراً عند كل َمن ي�ساهده، واأن اأ�سارك بعده يف اأعمال عربية م�سرتكة 

�سخمة ومهّمة.
الدراما  اأقطاب  من  قطبني  يجمع  الذي  غرام(   350( م�سل�سل  يف  التعاون  جتربة  من  تنتظرين  • ماذا 

العربية هما عابد فهد و�سلوم حداد؟
- عندما ح�سرُت اإىل الت�سوير، توّقعُت اأن اأخاف كثرياً من الوقوف اأمام املمثل عابد فهد. ولكن بالن�سبة 
اإىل املمثل �سلوم حداد، فال جتمعني به الكثري من املَ�ساهد بح�سب اأحداث امل�سل�سل، على عك�س عابد 
الكثري من احلب والتقدير  له  اأك��ّن  واأن��ا  املَ�ساهد،  الكثري من  امل�سل�سل  فهد حيث جتمعنا يف 
والحرتام، كما تلفتني هيبته وح�سوره القوي. وعلى عك�س توقعاتي باخلوف منه، اإل اأنه 

�ساعدين كثرياً وكانت طاقته اإيجابية جداً واأعطتني الكثري، وقد تعّلمُت الكثري منه.
الحرتاف؟ مرحلة  بلغِت  اأنك  اأم  بك  يليق  مبتدئة  ممثلة  لقب  اأن  تعتربين  • هل 
- هذا ال�سوؤال ميكن اأن يجيب عنه اجلمهور ولي�س اأنا، وهو الذي يقرر هذا الأمر. 
اأنا يف جمال التمثيل منذ �ست �سنوات، واأعمل بتاأنٍّ واأ�سري مب�سواري الفني خطوة 
اأدوار  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها  ع��دة،  �سنوات  منذ  �سغرية  اأدواراً  واأل��ع��ب  خطوة، 
اأقدم  اأنني  اأكت�سف  اجلمهور  فعل  رّد  خ��الل  وم��ن  ك��ث��رياً.  عليها  اأ�ستغل  �سعبة 
اأدواري بطريقة �سحيحة. لكن املمثل يتطور من عمل اإىل اآَخر وتزداد خربته 
لأنني  مبتدئة  ممثلة  عني  يقال  اأن  يف  عندي  م�سكلة  ول  ويتقّدم،  وجتربته 

لاأزال �سغرية يف ال�سن وامل�سوار اأمامي طويل جداً وجميل جداً.
كيف  اخل���ط���وات.  ح���رق  ع���دم  اإىل  مي��ي��ل��ون  ال��ذي��ن  م��ن  اأن���ك  • ي��ب��دو 

تخططني مل�سريتك الفنية وماذا تتوقعني منها بعد �سنتني؟
خطواته.  يحرق  اأن  يحب  ال��ذي  النوع  من  ل�سُت  �سحيح.  ه��ذا   -
اإنني  اأق���ول  اأن  اأ���س��ّدق الأب����راج، ولكن مب��ج��ّرد  اأن��ن��ي ل  �سحيح 
اأن  اأح��ب  امليزان، يجيبون )ه��ذا وا�سح ج��داً عليِك(.  من برج 
واأن  بالقانون،  األتزم  واأن  متوازنة،  �سخ�سية  �ساحبة  اأك��ون 
اأهدايف ب�سكل مدرو�س. ل م�سكلة عندي باخل�سوع  اأحقق 
من  اأت��ع��ل��م  اأن  نف�سي،  ع��ل��ى  اأ���س��ت��غ��ل  واأن  ل���)ال��ك��ا���س��ت��ي��ن��غ( 
ي�سل  ال���ذي  للتمثيل  حبي  اأت��ع��ب.  واأن  ال��ك��ب��ار  الأ���س��ات��ذة 
اإىل حد ال�سغف، يجعلني يف حركة دائمة، واأنا اأحب هذه 
اأوؤم���ن مبا  واأن���ا  ك��ث��رياً،  مت�سابهان  ووال���دي  اأن���ا  الناحية. 
يتمهل  ال��ذي  الإن�سان  اأن  وهو  يقوله يل يف طفولتي،  كان 
ول يحرق اخلطوات، بل تكون كل خطوة يقوم بها ثابتة، وهو 

بذلك ي�ستطيع اأن يبني مملكة ل ميكن اأن ُتهدم اأبداً.
اأنا من النوع الذي يحب العتماد على نف�سه واأن يقوم بكل �سيء بيديه. 
بع�س  اأ�ست�سري  واأح��ي��ان��اً  للخبار(،  خبزك  )اأع���ط  يقول  مثاًل  هناك  اأن  واأع���رف 
اأقدم على كل خطوة بنف�سي.  اأن  ل  املقربني، ولكن كتمثيل وم�سرية وكي اأفتخر بنف�سي، اأف�سّ
فاأهلي ل عالقة لهم باملجال، ول نعرف اأحداً كان باإمكانه اأن ي�ساعدين لأنه يعرف اأحداً يف املجال، 
ولو اأنني فعلُت ذلك واخت�سرُت املراحل رمبا كنت و�سلُت بطريقة اأ�سرع. ولكن حالياً، اأنا مكتفية 
واأفرح بكل جملة اأ�سمعها، وبكل تعليق من املتابعني، الذين يقولون يل اإنهم يحبونني بدور معني 
اأو اأنني اأتطور ب�سرعة، واأ�ستغل كثرياً على نف�سي، لأنني تعبُت كثرياً اإىل اأن و�سلُت مِلا اأنا عليه. 

كل ما يهّمني اأن اأكون �سعيدة واأن ا�ستغل ب�سكل جيد كي اأ�سل اإىل املكان الذي اأريده.
وملاذا؟ م�سلحته  يف  �سّب  قلب(  )حادث  م�سل�سل  عر�س  تاأجيل  اأن  ترين  • هل 

- ل �سك يف اأن عر�س م�سل�سل )حادث قلب( تاأّخر كثرياً، مع اأننا انتهينا من ت�سويره منذ 
فرتة بعيدة. اأنا اأوؤمن باأن كل �سيء بوقته حلو. ولكنني اأنزعج كثرياً عندما اأ�ساهد نف�سي 
على ال�سا�سة، لأنني اأنتقد نف�سي كثرياً، واأجد اأنني اليوم ل�سُت كما كنت عليه يف ال�سابق 
لكن  العام.  ون�سف  �ستيفاين قبل نحو عامني  اأ�ساهد  اأنني  بل تطورُت كثرياً، يف حني 
كل  بل  الإط���الق،  ُيظلم على  وه��و مل  املُنا�ِسب،  الوقت  ج��اء يف  لبنان  العمل يف  عْر�س 

النا�س يتابعونه.
3 حلقات  اأك��ر من  باأنه يجب عر�س  وتعليقات،  ر�سائل  النا�س  لنا  ير�سل  اأحياناً،   
اأ�سبوعياً، لأنهم يت�سوقون كثرياً ملتابعة العمل، وي�سعرون باأن اأيام العر�س الثالثة 
متّر ب�سرعة، واأنا اأتفهمهم ولو كانت با�ستطاعتي اأن اأح�سره ب�سكل متوا�سل على 

مدار 3 اأيام متوا�سلة مَلا قلُت كال.
امل�ستقبلية؟ م�ساريعك  • ما 

 ،)Tuesday 12( والثاين )سيكون يل فيلمان هذه ال�سنة، الأول )فرح� -
ويف رم�سان �ساأطل يف م�سل�سل )350 غرام(، كما �ساأ�سارك يف عمل كوميدي 
مع ممثل كوميدي اأحبه كثرياً، ولكنني ل ا�ستطيع التحدث عنه لأننا با�سرنا 

اأخرياً بالت�سوير.

فــن عــربـــي
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اأعمل بتاأنٍّ واأ�شري مب�شواري الفني خطوة خطوة

�ستيفاين عطا اهلل: م�سريتي الفنية ل تزال يف بدايتها
-كل عمل اأ�شارك فيه اأعتربه مف�شليًا يف م�شريتي كممثلة

كرمي عبد العزيز واأحمد 
مكى يت�سدران بو�سرتات 

م�سل�سل الختيار 2
ت�����س��در ال��ن��ج��م��ان ك���رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز، واأح��م��د م��ك��ى، ب��و���س��رتات م�سل�سل 
يت�سدران  وهما  لهما  �سورتني  اأحدث  خالل  ظهرا  حيث   ،"2 "الختيار 
بو�سرت العمل ب�سورة لكل منهما، وهو امل�سل�سل الذى �سيعر�س خالل �سباق 
دراما رم�سان 2021 من انتاج �سركة �سيرنجى، وينتظره قطاع كبري من 

اجلمهور.
2" �سيناريو وحوار هانى �سرحان واإخ��راج بيرت ميمى  "الختيار  م�سل�سل 
واإنتاج �سركة �سيرنجى وبطولة كرمي عبد العزيز واأحمد مكى واإياد ن�سار 
واإ���س��الم جمال واأحمد  اليزيد وحممد ع��الء  اأب��و  واأ���س��م��اء  امل��ق��دم  واإجن���ى 
اأ�سماء  على  ال�ستقرار  اإىل  اإ�سافة  اخل���وىل،  وري��ا���س  اللطيف  �ساكرعبد 

�سيوف ال�سرف الذين يظهرون خالل احللقات على غرار اجلزء الأول.

تفر�س الفنانة اللبنانية �شتيفاين عطا اهلل نف�شها بثباٍت وخطوة خطوة على ال�شاحة التمثيلية. وُيعر�س لها حاليًا م�شل�شل )حادث قلب( وهو عمل لبناين 
حملي، و�شتطّل يف رم�شان يف م�شل�شل )350 غرام( وهو عمل م�شرتك من بطولة عابد فهد، الذي تلفتها هيبته وح�شوره القوي، ح�شبما �شرحت يف هذا 
احلوار، اإ�شافة اإىل �شلوم حداد وجمموعة اأخرى من املمثلني، كما �شت�شارك بدوٍر كوميدي 
الت�شوير. بداية  يف  يزال  ل  لأنه  تفا�شيله  عن  الإف�شاح  رف�شت  �شخم  م�شل�شل  يف 

وتعرتف عطااهلل خالل احلوار باأنها لي�شت را�شية عن نف�شها يف م�شل�شل )حادث 
قلب( الذي مت ت�شويره قبل عامني، لأن اأداءها تطور كثريًا، مبدية يف الوقت 

نف�شه ارتياحًا لالأ�شداء البالغة اليجابية التي يرتكها لدى اجلمهور.

ال��ك��ب��رية ميادة  امل��ط��رب��ة  ك�����س��ف��ت 
اأ�سباب ابتعادها عن  احلناوي، عن 
ال�سنوات  ط���وال  الفنية  ال�����س��اح��ة 
واأخ���ي  "اختى  ق��ائ��ل��ة:  ال�����س��اب��ق��ة، 
ابتعادي  �سبب  كانوا مر�سى وهذا 

عن املجال".
اأ�����س����اف����ت م����ي����ادة احل�����ن�����اوى، فى 
"احلكاية"  ل��ربن��ام��ج  ت�سريحات 
م��ع الإع��الم��ى ع��م��رو اأدي����ب، اأنها 
ل��ع��دة ح��ف��الت ف��ى الفرتة  حت�سر 

للغناء،  اأخ��رى  مرة  للعودة  املقبلة 
جديدة  لأ���س��ي��اء  "بح�سر  ق��ائ��ل��ة: 
�ساء  اإن  ه��ن��اك ح��ف��الت  و���س��ي��ك��ون 

اهلل".
بالقول:  الكبرية  الفنانة  وتابعت 
اأ�ستطيع  ل  ك��ن��ت  ك��ورون��ا  "وقت 
كانت  ال��ت��ى  ال��ن��ا���س  ب�سبب  ال��غ��ن��اء 
�سمريى  ك�����ان  ب���امل���ر����س،  مت�����وت 

بياأنبني".
وكانت انت�سرت موؤخًرا اأخبار تفيد 

ب��اإ���س��اب��ة ال��ن��ج��م��ة ال��ك��ب��رية ميادة 
وتوا�سل  ب��ال��زه��امي��ر،  احل���ن���اوى 
ال���ي���وم ال�����س��اب��ع م��ع��ه��ا وق���ال���ت يف 
اأنا  هلل  "احلمد  ���س��وت��ى:  ت�سجيل 
ب��خ��ري ومل اأ����س���ب ب�����اأي اأم���را����س 
م�سرية اأن تلك ال�سائعات ت�سيبها 
�سيًئا  اأف���ع���ل  ومل  ���س��دي��د،  ب���ح���زن 
اأ�سكى هلل وح��ده واأط��ل��ب من  غري 
اأن يخافوا اهلل  ال�سائعات  مروجي 

فيما ين�سروه".

بعد ابتعادها عن ال�ساحة 
الفنية ل�سنوات.. ميادة 

احلناوى تعود للغناء
ين�سغل الفنان امل�سري اأحمد فتحي حالياً بت�سوير م�ساهده تباعاً، 

يف م�سل�سل )اأح�سن اأب(،
والكوميديا،  ال��درام��ا  جن��وم  م��ن  جمموعة  م��ع  بامل�ساركة   

ليلحقوا بال�سباق الدرامي الرم�ساين املرتقب.
واأعرب فتحي ل�)الراي(، يف ت�سريح مقت�سب، عن �سعادته 

بهذا الدور،
م�سيفاً  اجتماعي(،  قالب  ويف  كوميدي،  اأن��ه  )خ�سو�ساً   
)و�سعادتي اأكرب اأنني اأعمل مع املخرج معتز التوين، وهو 
اأثناء  جميلة  كوالي�س  اإىل  اإ�سافة  للدور،  ر�سحني  من 

الت�سوير(.
اأعمال  نوعية  اإىل  ينتمي  اأب(  )اأح�سن 
اإنتاج  م��ن  وه��و  حلقة،  ال�15 
�سركة �سيرنجي، ومن 
ت���األ���ي���ف اأح���م���د 
حمي وحممد 

حممدي.

اأحمد فتحي... )اأح�سن اأب(
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كيف نعالج الزكام ب�سورة �سحيحة؟
ك�سف ال��دك��ت��ور ف��الدمي��ري زاي��ت�����س��وف، اأخ�����س��ائ��ي اأم���را����س الأن����ف والأذن 

واحلنجرة، عن الطريقة ال�سحيحة لعالج الزكام.
ويت�ساءل الأخ�سائي يف حديث لراديو "�سبوتنيك" هل من ال�سروري عالج 

الزكام وكيف نعمل ذلك بطريقة �سحيحة؟
ووفقا له، توجد جمموعة اإجراءات معينة عند عالج الزكام )�سيالن الأنف، 
قطرات  ا�ستخدام  بعدم  وين�سح  ذات��ي��ا.  احل���اد،  الأن���ف  التهاب  اأو  الر�سح( 
الأن��ف حمتقنا جدا�  ف��اإذا كان  امل�سببة لالإدمان.  الدموية  الأوعية  ت�سييق 
ميكن ا�ستخدام القطرات اخلا�سة بالأطفال، لأنها تعطي نتيجة مماثلة، 
ال��دواء فيها ن�سف تركيزه يف القطرات الأخ��رى. والأف�سل  اأن تركيز  مع 

ا�ستخدام اأدوية كورتيكو�ستريويد.
ويقول، مو�سحا "هذه اأدوية هرمونية، يخاف منها الكثريون، لعتقادهم 
اأنها ت�سبب الإدم��ان، او ت�سبب ال�سمنة. ولكن يف الواقع هذا غري �سحيح. 
املخاطي  الغ�ساء  ي��ب��داأ  �ساعات فقط  بعد  ب��ل  ف���ورا،  تعمل  الأدوي���ة ل  ه��ذه 
بالتقل�س، ويزول الحتقان، ويبداأ املخاط يتدفق من جتويف الأنف. وهذه 

الأدوية ل ت�سبب الإدمان. لذلك ل تظهر رغبة يف ا�ستخدامها دائما."
ا�ستخدام  فيمكن  ال��ل��زوج��ة،  ���س��دي��د  امل��خ��اط  ك���ان  اإذا  م��و���س��ح��ا،  وي�سيف 
اإىل  النتقال  ثم  وم��ن  اللزوجة،  تخفيف  على  ت�ساعد  وق��ط��رات  بخاخات 
اخلطوة الثانية من العالج- غ�سل جتويف الأنف مبحلول ملحي، وبعده 

ر�س مطهر اأ�سا�سه مائي يف الأنف.
زيت  لالأنف:  زيتية  قطرات  ا�ستخدام  يجب  الأخ��رية،  "واخلطوة  ويقول، 
اأي�سا  املخاطي، وميكن  الغ�ساء  تلني  القطرات  امل�سم�س، هذه  زيت  اخل��وخ، 

تناول اأدوية م�سادة لالحتقان."
ال�سخ�س ح�سول تغريات يف حالته خالل  اإذا لحظ  وي�سيف الأخ�سائي، 
"�سعر  اإذا  ولكن  الطبيب.  ملراجعة  حاجة  فال  الأف�سل،  نحو  اأي��ام  ب�سعة 
الأنف  اإف����رازات  كثافة  وت���زداد  تتغري  مل  حالته  اأن  اأ���س��ب��وع  بعد  ال�سخ�س 
وي�سبح لونها اأخ�سر، وت�سغط على م�ستوى اخلدين، فيجب فورا ا�ست�سارة 
الأنفية  التهاب اجليوب  اإىل  الأنف احلاد قد يتطور  التهاب  الطبيب، لأن 

وي�سيف، وهذه احلالة ميكن اأن ت�ستمر ويجب عالجها. الفكية". 

• ماذا نق�شد بكلمة ب�شت؟ وما اأ�شلها؟ 
فار�سي وتعني غطاء الظهر 

ع�شامي؟  كلمة  معنى  • ما 
الذي يبني نف�سه بنف�سه 

 •من هن بنات الفكر وبنات الليل؟ 
بنات الفكر الآراء وبنات الليل الأحالم 

الأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
الأخطل هو طويل الأذنني.

بالعراب؟  نق�شد  • ماذا 
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�سب واجلر 

 •هل تعلم اأن ا�ستخدام �سماعات الهاتف املحمول ملدة �ساعة واحدة ي�سر كثرًيا بحا�سة ال�سمع.
وبالتايل  الدموية،  ال��دورة  تن�سيط  على  ُي�ساعد  الريا�سية  التمارين  ال�ستمرار يف ممار�سة  اأن  تعلم   •هل 

ُيح�سن من قدرة العقل على التفكري.
 •هل تعلم اأن ظهور التليفزيون يف العامل كان يف الوليات املتحدة الأمريكية.

 •هل تعلم اأن اأبو بكر الرازي كان اأول من اكت�سف الفرق ما بني احل�سبة، واجلدري.
 •هل تعلم اأن الب�سر كانوا يعتقدون اأن الراديو هو اآخر الخرتاعات الب�سرية، واأنه ل مُيكن اأن يكون بعده 

اخرتاع اأكرب.
 •هل تعلم اأن قمر ال�سوفيتي، هو اأول الأقمار ال�سناعية التي مت اإطالقها يف العامل.

 • لحظ علماء احليوان اأن اأنثى حيوان الأرماديللو �� وهو حيوان جنوب اأمريكي ي�سبه القنفذ �� حتمل وتلد 
دائما 4 اأجنة من اجلن�س نف�سه ، اأي اأنهم يكونون جميعا اإما ذكورا واإما اإناثا. 

 •ت�سري تقديرات علماء الفلك اإىل اأن جمرة )درب التبانة( - التي ت�سكل كواكب املجموعة ال�سم�سية جزءا 
منها - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �ستت�سادمان بعد نحو ملياري �سنة 

 •قلب �سمكة الروبيان يوجد يف راأ�سها. 
 •ال�سرعة الق�سوى للعيار الناري تبلغ حوايل 1065 مرتاً يف الثانية اأي ما يوازي 3 اأ�سعاف �سرعة ال�سوت 

تقريباً. 
 •ك�سفت بحوث خمربيه عن اأن دخان ال�سجائر يحتوي على اأكر من 200 مادة كيماوية �سامة من بينها 

43 مادة على الأقل ت�سبب ال�سرطان. 

�سياد ال�سمك
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الكرز 
عنها  ك�������س���ف���ت 
علمية  درا�����س����ة 
ح�����دي�����ث�����ة، ب������اأن 
ع�سري  ������س�����رب 
ي�سبه  ال������ك������رز 
ت���ع���اط���ي اأدوي������ة 
�سغط  خ���ف�������س 

الدم املرتفع.
ووجد الباحثون 
م���������������ن خ����������الل 
التي  ال���درا����س���ة 

اأن الذين �سربوا  15 �سخ�سا يعانون ارتفاع �سغط الدم،  �سملت اأكر من 
الدم بن�سبة  باملاء انخف�س لديهم �سغط  الكرز املخفف  60 ملليمرت من 
حدوث  خطر  خلف�س  كافيا  ه��ذا  وك��ان  فقط،  �ساعات   3 غ�سون  يف   7%

ال�سكتة الدماغية بن�سبة %38، واأمرا�س القلب بن�سبة .23%
الدم  �سغط  ارتفاع  اإن  الإجنليزية  "نورثمربيا"  جامعة  يف  العلماء  وق��ال 
يوؤثر على نحو 5 ماليني �سخ�س يف اإجنلرتا، واإذا ترك دون عالج يزيد من 
وال�سكتة  الكلى  واأمرا�س  القلب  وق�سور  القلبية  بالنوبات  الإ�سابة  خطر 

الدماغية واخلرف.
لأنه  ال��دم  �سغط  على  قوى  تاأثري  لديه  الكرز  اأن ع�سري  العلماء  ويعتقد 
غنى بالأحما�س الفينولية وهو نوع من بني م�سادات الأك�سدة التي حتدث 

ب�سكل طبيعي.

قام العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�سم�س ف�سلى الفجر واأكل لقيمات ب�سيطة و�سرب كوب ال�ساي ال�سود ثم 
خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�سغري وهو يقول: ب�سم اهلل.. توكلنا على اهلل الرزاق مق�سم الرزاق.

 وم�سى يرتل بع�س ايات الذكر احلكيم حتى و�سل اإىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�ساطئ وجل�س ليلقي 
ب�سنارته الب�سيطة اإىل املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبداأت ال�سنارة تهتز واح�س بثقلها وقال: 
ي�ستطيع �سحبها وو�سعها يف عربة خ�سبية  ان  �سمكة كبرية، اح�س بذلك، ومرت دقائق قبل  انها  �ساء اهلل  ما 

�سغرية يجرها وراءه يحمل فيها ا�سماكه.
 وهكذا تكرر الو�سع معه كل ب�سع دقائق تهتز ال�سنارة لتخربه بوجود �سمكة لي�سحبها ويجدها كبرية وكاأنها 

تغازله بحب وتر�سل له قبالتها مع تلك ال�سماك. 
وع��اد يف  اغرا�سه  قام وحمد اهلل وجمع  يكفيه،  الوفري ورزق  وامتالأت عربته باخلري  ان مر وقت كاف  وبعد 
طريقه اإىل ال�سوق، فباع ما معه وك�سب كثريا وا�سرتى طلبات بيته واولده وعاد ما�سيا لبيته يرتل ايات من 
القراآن الكرمي حمدا و�سكرا هلل ، فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف 

ذلك اليوم لأنه �ساحب مركب.
 فاأخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�سلح له املركب ويدفع �سرائب احلكومة 
ويدفع.... اآه انه دفع كثريا.. ما هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط .. رمبا ميلك احلاج م�سعود يف يده الن 
اكر منه بقليل.. �سبحانك يا رزاق يا موزع الرزاق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤلء ومل 
يبق معي ما اأردته ان يكون يل حقا.. اإن كل حي يف هذه الدنيا ياأخذ ن�سيبه واحلمد اهلل.. و�سم �سنارته ل�سدره 

وكاأنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.

اأن ع�سري  اأعلن علماء جامعة طوكيو الطبية، 
الطماطم ميكنه تخفي�س م�ستوى �سغط الدم 
املعر�سني  الأ���س��خ��ا���س  ل���دى  وال��ك��ول��ي�����س��رتول 

خلطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.
  Food Science andجم��ل��ة وت�����س��ري 
اخ���ت���اروا  اخل������رباء  اأن  اإىل   ،Nutrition
تناول  �سنة  خ��الل  عليهم  ك��ان  481 متطوعا، 
ع�سري الطماطم اخلايل من امللح بكميات غري 
حمدودة، وكان كل متطوع خالل هذه الفرتة، 
ي�سجل يف دفرت خا�س كافة التغريات الطفيفة 

حلالته ال�سحية.
ان��ت��ه��اء م���دة ال��ت��ج��رب��ة، ق���ارن الباحثون  وب��ع��د 
اأن  واكت�سفوا،  فيها  امل�سرتكني  جميع  موؤ�سرات 
معظم امل�سرتكني املعر�سني لرتفاع �سغط الدم 
اأو يعانون منه انخف�س عندهم موؤ�سر  اخلطر 

بن�سبة .3%
الطماطم  لع�سري  اأن  م��ن  اخل�����رباء،  وي��ح��ذر 
ارتفاع  ب�سبب  "�سلبي"  معاك�س  ت��اأث��ري  اململح، 
بتناول  ين�سحون  لذلك  فيه،  ال�سوديوم  ن�سبة 

ع�سري الطماطم من دون اأي اإ�سافات.

ع�سري الطماطم لتخفي�س 
م�ستوى �سغط الدم

زوجان خالل جل�شة ت�شوير زفافهما بالقرب من مدينة بكني، حيث تعر�شت املدينة لعا�شفة رملية.   رويرتز


