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اأخبار اإيجابية.. دواء لكورونا يثبت فعالية كبرية
يف تطور جديد على طريق مواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد، ك�شف 
"دواء"  اإنتاج  اأجل  �شوطا مهما من  اأنهم قطعوا  اأمريكيون،  باحثون 

م�شاد لـ"كوفيد 19" يوؤخذ عن طريق الفم.
اإحراز  اأمريكي،  "مريك" وخمترب  العمالقة  الأدويــة  �شركة  واأعلنت 
تقدم يف تطوير عقار ل يزال قيد التجربة، لكنه اأظهر اآثارا اإيجابية 

يف تخفيف خطورة الفريو�س على املر�شى.
ويحمل الدواء املذكور ا�شم "مولنوبريافري"، الذي تطوره "مريك" 

بال�شراكة مع "ريدجباك بايو" الأمريكية.
لقاحني  تطوير  على  عملها  يناير  نهاية  اأوقــفــت  "مريك"  وكــانــت 
عالجني  حــول  اأبــحــاثــهــا  تــوا�ــشــل  لكنها   ،"19 لـ"كوفيد  حمتملني 

اآخرين للمر�س، اأحدهما عقار "مولنوبريافري".
اأ�شار  املعدية،  الأمــرا�ــس  يف  متخ�ش�شني  مع  ال�شبت  اجتماع  وخــالل 
الفريو�شية  اإىل حد كبري من احلمولة  اأنــه قلل  اإىل  الــدواء  مطورو 

لدى املر�شى، بعد 5 اأيام من العالج.
وقالت ويندي بينرت كبرية م�شوؤويل الأدوية يف "ريدجباك بايو" يف 
بيان، اإن "هناك حاجة للعالجات امل�شادة لفريو�س كورونا امل�شتجد مل 

تتم تلبيتها. هذه النتائج الأولية ت�شجعنا".

خمبز م�صري يحقق اأحالم اأطفال التمثيل الغذائي
الغذائي،  التمثيل  مر�شى  من  الأطــفــال  مئات  خدمة  اإىل  م�شعى  يف 
العا�شمة  عــن  كيلومرتا   80 تبعد  الــتــي  الــزقــازيــق  جامعة  جنحت 
امل�شرية القاهرة، يف تنفيذ اأكرب واأول خمبز على م�شتوى اجلامعات 
امل�شرية، لإنتاج ع�شرات الأنواع من الأطعمة املختلفة لهوؤلء ال�شغار. 
وبعد اأ�شهر طويلة من العمل، جاء هذا املخبز لتقدمي الطعام املنا�شب 
والغلوتني  القمح  وح�شا�شية  الغذائي  التمثيل  اأمرا�س  اأطفال  لدعم 

واحلميات الغذائية املختلفة.
ويعي�س اأطفال مر�س التمثيل الغذائي )PKU( معاناة كبرية مع 
وغــذاء �شحي،  لرعاية  يحتاج  لكنه  دوائيا،  يتطلب عالجا  مر�س ل 
فال ي�شتطيع هوؤلء الأطفال تناول اأى نوع من الطعام ويعتمدون يف 

طعامهم على نظام م�شنوع بطريقة معينة واألبان خم�ش�شة لهم.
رئي�س  بــداأ  الكلمات  بهذه  واحلرمان"،  املــوت  مــن  الأطــفــال  "ننقذ 
عربية"  نيوز  "�شكاي  ملوقع  حديثه  �شعالن  عثمان  الزقازيق  جامعة 
حول الهدف من اإن�شاء هذا املخبز، موؤكدا اأن مر�س التمثيل الغذائي 
من الأمرا�س الوراثية اجلينية، الذي ينتقل اإىل الأطفال عادة من 
الت�شنجات  بينها  اأعرا�س خطرية، من  املر�س عدة  الأبوين. وي�شبب 
اجللد  لــون  وا�ــشــفــرار  التنف�س  و�شعوبة  واحلــمــى  امل�شتمر  والــقــيء 
نق�س  اإىل  بالإ�شافة  والطحال،  الكبد  وت�شخم  الع�شالت  وارتــخــاء 
اأو  الــدهــون  اأو  للربوتينات  اجل�شم  قابلية  عــدم  عــن  الــنــاجت  املــنــاعــة 

الفيتامينات املوجودة يف الأغذية املختلفة.

يف حديقة حيوان .. اأغرب فعلة بكلب األيف
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  انتقادات  موجة  اأثـــارت  واقعة  يف 
امتالكها  عدم  على  التحايل  �شينية  حيوان  حديقة  م�شوؤولو  حــاول 
ذئبا بطريقة بدت �شاذجة، و�شرعان ما انك�شفت "اخلديعة" ب�شهولة.

فقد اكت�شف الزوار اأن الكائن الذي يعي�س يف قف�س الذئب لي�س �شوى 
�شيانينغ  يف  "�شيانغو�شان"  حيوان  حديقة  اإدارة  حاولت  األيف،  كلب 

مبقاطعة خوبي و�شط ال�شني، �شد العجز من خالله.
الذئب،  قف�س  احلديقة  زوار  اأحــد  ي�شور  ق�شري،  فيديو  مقطع  ويف 
م�شتغربا:  يت�شاءل  ثم  "روتويلر"،  ف�شيلة  ي�شبه  كلب  يجل�س  حيث 

"هل اأنت ذئب؟".
�شاأل  اإنــه  الر�شمية،  نيوز"  "بكني  ل�شحيفة  الفيديو  �شاحب  وقــال 
الذئب، فجاءه  العاملني يف احلديقة عن �شبب وجود كلب يف قف�س 

الرد: "كان هناك ذئب لكنه نفق ب�شبب ال�شيخوخة".
وقــــال مــوظــف بــاحلــديــقــة لــو�ــشــائــل اإعـــــالم حمــلــيــة، اإن الــكــلــب "مت 

الحتفاظ به موؤقتا".
وخلفت الواقعة موجة انتقادات و�شخرية على الإنرتنت من حديقة 

احليوان، التي بدا اأنها تعاين ماديا ب�شبب قلة الزوار.
وقال اأحد املعلقني: "على الأقل �شعوا كلبا من ف�شيلة ها�شكي"، يف 
اإ�شارة اإىل الت�شابه بني كالب هذه الف�شيلة والذئاب، بل اأبدى اآخرون، 

ب�شخرية، �شعادتهم لأن الكلب مل يكن ع�شاء الذئب.
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املراأة  يرون  الأملان  % من   41
اخلا�صر الأكرب خالل اأزمة كورونا

مـــاذا فــعــل كــورونــا بتق�شيم الــعــمــل بــني الــنــ�ــشــاء والـــرجـــال يف اأملــانــيــا؟ ك�شف 
ا�شتطالع حديث للراأي اأن %41 من الأملان يرون اأن الن�شاء تعر�شن لأعباء 
خالل اجلائحة تزيد عما كانت قبل اجلائحة. و�شمل ال�شتطالع الذي اأجراه 
معهد "يوجوف" لأبحاث الــراأي، 2051 اأملــاين خالل يومي 1 و 2 مار�س 
واأظهر  الثنني.  اليوم  املوافق  للمراأة  العاملي  اليوم  اجلــاري، مبنا�شة  "اآذار" 
اأزمة  ت�شببها  الــتــي  ال�شغوط  اأن  يـــرون  الأملــــان  مــن   21% اأن  ال�شتطالع 
كورونا اأُلقيت "ب�شدة" على عاتق املراأة. ويعتقد %20 من الأملان اأن �شغوط 
العمل والأ�شرة والأطفال واملهام املنزلية وزعت بالت�شاوي اأو على الأقل على 
نحو اأكرث م�شاواة بني اجلن�شني خالل الإغالق الأول والثاين لكورونا. ويف 
املقابل يرى %2 فقط ممن �شملهم ال�شتطالع اأن تراكم الأعباء تزايد اأكرث 
الأعباء مقارنة  اأي تغيريات يف   23% ن�شبة  بينما مل تر�شد  الرجال،  على 
بفرتة ما قبل كورونا. عند �شوؤالهم عن هذا، قال ما يقرب من ثلثي الذين 
�شملهم ال�شتطالع اإنهم يرون اأن الرجال اأكرث ا�شتفادة من الن�شاء من حيث 
امل�شاركني الذكور فى  %48 من  اأملانيا. ويعرتف  التعليم والعمل يف  فر�س 
ال�شتطالع بذلك، بينما ترى %77 من الن�شاء اأن الرجال مميزين عنهن يف 
هذه الفر�س. ويرى %24 من الذين �شملهم ال�شتطالع اأن الرجال والن�شاء 
اأن  عموما يتمتعون بحقوق مت�شاوية يف احلياة املهنية، بينما يرى %6 فقط 
اأجــري بتكليف جملة  اآخر  ا�شتطالع  اأكــرث. وبح�شب  الن�شاء يتمتعن بحقوق 
يتقا�شمون  اأنهم  الرجال يرون  من   40% نحو  فاإن  الأملانية،  "بريجيته" 
بينما  �شريكات حياتهن،  بالت�شاوي مع  الأطفال  ورعاية  املنزلية  املهام  اأعباء 
اأربــاع ممن �شملهم  الن�شاء. وذكــر حــوايل ثالثة  %20 فقط من  راأى ذلك 

ال�شتطالع اأنهم يتحملون العبء الأكرب من املهام مبفردهم.

هبوط طائرة ب�صبب 
�صلوك راكب 

ل�شركة  طائرة  اإن  بلغار  م�شوؤولون  قــال 
اخلــــطــــوط اجلــــويــــة الــفــرنــ�ــشــيــة )اأيـــــر 
باري�س  مــن  كــانــت يف طريقها  فــرانــ�ــس( 
اإىل نيودلهي هبطت ا�شطراريا يف مطار 
اأحد  �شلوك  ب�شبب  اجلمعة  يــوم  �شوفيا 

الركاب .
وقال اإيفيلو اأجنيلوف امل�شوؤول يف وكالة 
التحقيقات الوطنية اإن راكبا هنديا بداأ 
يت�شرف ب�شكل عدواين بعد وقت ق�شري 
مـــن الإقــــــالع حــيــث تــ�ــشــاجــر مـــع ركـــاب 

اآخرين واعتدى على م�شيفة طريان .
ودفع �شلوكه العدواين قائد الرحلة اإىل 
�شوفيا.  يف  ا�شطراريا  للهبوط  ال�شعي 
وُنــقــل الــرجــل مــن الــطــائــرة ووجــهــت له 
تهمة تعري�س �شالمة الطريان للخطر. 
ت�شل  عقوبة  اإدانــتــه  حالة  يف  و�شيواجه 

اإىل ال�شجن ع�شر �شنوات.
وا�شتاأنفت الطائرة رحلتها اإىل نيودلهي. 
يف  "نحقق  لل�شحفيني  اأجنيلوف  وقــال 
تف�شري  يــوجــد  "ل  ودوافـــعـــه   ت�شرفاته 

معقول ل�شلوكه".
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تناول الن�صاء الربوتينات 
النباتية يقيهن من املوت املبكر

ُن�شر البحث يف جملة  اأظــهــرت درا�ــشــة جــديــدة 
�شن  بعد  الن�شاء  اأن  الأمريكية،  القلب  جمعية 
من  عالية  م�شتويات  يتناولن  اللواتي  الياأ�س 
الــــربوتــــني الـــنـــبـــاتـــي، اأقـــل 

عر�شة للوفاة املبكرة، واأمرا�س القلب والأوعية 
مقارنة  بــاخلــرف،  املرتبطة  والــوفــاة  الدموية، 
بالن�شاء اللواتي يتناولن بروتينات نباتية اأقل.

خالل الدرا�شة، قام الباحثون بتحليل البيانات 
�شن  بــعــد  امــــراأة   100000 اأكـــرث مــن  لـــدى 
 )79 50 و  اأعمارهن بني  الياأ�س )تــرتاوح 
�شاركن يف درا�شة املبادرة الوطنية ل�شحة 
1998، حيث  و  املراأة بني عامي 1993 

متت متابعتهن حتى فرباير 2017.
ا�شتبيانات حول  الدرا�شة  امل�شاركات يف  واأكملت 
نظامهن الغذائي، تو�شح بالتف�شيل عدد املرات 
الألبان  ومنتجات  البي�س  فيها  يتناولن  التي 
والــــدواجــــن والـــلـــحـــوم احلـــمـــراء والأ�ـــشـــمـــاك، 
والربوتينات النباتية مثل املك�شرات والفا�شوليا 
والــــبــــازلء. خـــالل فـــرتة الـــدرا�ـــشـــة، حـــدث ما 
جمموعه 25976 حالة وفاة )6993 حالة 
وفاة ب�شبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية، و 
7516 حالة وفاة ب�شبب ال�شرطان، و 2734 

حالة وفاة ب�شبب اخلرف(.

الأول  اليوم  عن  من�شور  م�شاركة  فــاإن  املثال،  �شبيل  على 
اأنــه غري �شار، ولكنه قد  يبدو  املدر�شة، قد  اأمــام  للطفل 
كان  حــال  يف  املــدر�ــشــة  ا�ــشــم  مثل  معلومات  على  يحتوي 
مرئياً يف ال�شورة، وبالتايل �شيتمكن اأي �شخ�س من روؤية 
الطفل  هــذا  يكون  اأيــن  بال�شبط  و�شيعرف  املن�شور،  هــذا 
طوال خم�شة اأيام يف الأ�شبوع، اأي حوايل ت�شعة اأ�شهر من 

ال�شنة.

خطر ن�صر املعلومات على و�صائل التوا�صل
ول تتوقف خطورة م�شاركة املعلومات ال�شخ�شية لالأبناء 
عــلــى و�ــشــائــل الــتــوا�ــشــل الجــتــمــاعــي عــنــد تــهــديــد اأمنهم 
الإلكرتوين،  الأمــن  لتهديد  ميتد  الأمــر  بل  ال�شخ�شي، 

وكذلك مدخرات ال�شغار، اأو ما ميلكونه من اأموال.
وتاأتي عمليات الحتيال الإلكرتوين يف كثري من الأحيان؛ 
اأولدهم واأعمارهم  اأولياء الأمور لأ�شماء  ب�شبب م�شاركة 
وعناوين املنزل وال�شور ال�شخ�شية، هذه املعلومات ت�شاعد 

على اخرتاق كلمة ال�شر للبطاقات الئتمانية.
وقالت مايكرو�شوفت يف �شوء اأحدث ما تو�شلت اإليه: »اإن 
اأفراد  اأحد  امل�شاركة هي قرار فردي من  اأو عدم  امل�شاركة 
اأن يكون  اإذا كان اخليار هو امل�شاركة يجب  الأ�شرة، ولكن 
، واأل يك�شفا عن غري ق�شد عن كثري  الوالدان متيقظنينْ

من املعلومات اخلا�شة باأبنائهم«.
خالل الدرا�شة املو�شعة التي ا�شتغرقت اأربع �شنوات، بدءاً 
من عام 2016 وحتى العام احلايل، جرى ا�شتطالع اآراء 
 44000 من  يقرب  ما  املراهقني  من  كبرية  جمموعة 
اأجـــريـــت يف مــنــاطــق جغرافية  �ــشــخــ�ــس، خـــالل درا�ـــشـــات 
خمتلفة خالل اأربع �شنوات، ويعتقد العديد من املراهقني 

ويعرب  م�شكلة،  متثل  عنهم  من�شورات  والديهم  ن�شر  اأن 
بع�شهم عن هذه التخوفات للوالدين.

تك�شف   ،Microsoft �شركة  اأجــرتــهــا  حديثة  درا�ــشــة 
تتعلق  م�شكلة  لديهم  املــراهــقــني  مــن   42% حـــوايل  اأن 
اأولـــيـــاء الأمــــور مــنــ�ــشــورات عنهم عــلــى و�شائل  مبــ�ــشــاركــة 
املراهقني  مـــن   11% واأكــــــد  الجـــتـــمـــاعـــي،  الــتــوا�ــشــل 
قال  بينما  كــبــرية،  م�شكلة  اأنــهــا  الــدرا�ــشــة  يف  املــ�ــشــاركــني 
%14 اإنها لي�شت بهذه الأهمية، و%17 و�شفوها باأنها 

م�شكلة �شغرية.

و�صائل التوا�صل ونف�صية املراهقني
الجتماعي؛  التوا�شل  لو�شائل  املراهقني  ا�شتخدام  يكرث 
ال�شور  م�شاركة  على  املعتمدة  التطبيقات  تلك  خا�شة 
ومقاطع الفيديو مثل تطبيق »اإن�شتجرام«، والتي قد تبدو 
كت�شلية لأوقات فراغ ال�شباب والفتيات، من خالل مطالعة 
مع  ال�شخ�شية  املن�شورات  وم�شاركة  الآخــريــن  من�شورات 
الأ�شدقاء واملعجبني، ولكن الأمر ل يبدو بهذه الب�شاطة. 
التوا�شل  �شبكات  على  بــاملــوؤثــريــن  يــعــرف  مــا  ظــهــور  منذ 
التي  ال�شلبية  الآثـــار  من  عــدد  هناك  اأ�شبح  الجتماعي، 
ح�شب  املــراهــق  نف�شية  يف  الجتماعي  التوا�شل  ي�شببها 

موقع »�شيدين هارولد«.
ما الأثر الذي حتدثه م�شاركات الأ�شخا�س املوؤثرين على 

و�شائل التوا�شل الجتماعي؟

اأثر و�صائل التوا�صل االجتماعي 
عــنــد مــتــابــعــة اأحــــد الأ�ــشــخــا�ــس املـــوؤثـــريـــن عــلــى و�شائل 
التوا�شل الجتماعي؛ فاإن املراهقني قد ي�شعرون بالغرية 

من هوؤلء »املوؤثرين«؛ لأنهم عادة ما يكونون يف املرحلة 
الفتاة  اأو  بال�شاب  املحيطة  والــظــروف  نف�شها   العمرية 
ت�شنع  مــواهــب خا�شة  اأيــة  فــهــوؤلء ل ميلكون  ؛  نف�شها  
اأو التمثيل، وغالباً ما  منهم جنوماً مثل م�شاهري الغناء 
متابعوهم  ي�شعر  الــذيــن  الأ�شخا�س  هــم  املــوؤثــرون  يكون 
بالرتباط بهم لأنهم اأ�شخا�س عاديون، ولكن ت�شادف مع 
اأنهم ح�شلوا على  اأ�شبحوا م�شهورين، كما  اأنهم  بع�شهم 
ثروة جيدة ب�شبب كرثة متابعيهم على مواقع التوا�شل، 
الــقــدرة على جعل  لها  املــوؤثــر  فــاإن متابعة حياة  وبالتايل 

املراهقني ي�شعرون بال�شوء حيال اأنف�شهم.
واملتابعني،  الإعــجــابــات  مــن  كبري  عــدد  على  وللح�شول 
»الإعجاب«  اأ�شدقائهم  مــن  يطلبون  املــراهــقــون  ليـــزال 
الجتماعي،  التوا�شل  تطبيقات  على  من�شوراتهم  باآخر 

هذا يعك�س القلق امل�شتمر الذي ي�شيب املراهقني.
اأمر طبيعي، تزداد مع  املقارنة الجتماعية هي  اأن  ورغم 
اأن  ومبــا  الجــتــمــاعــي،  التوا�شل  و�ــشــائــل  ا�شتخدام  كــرثة 
هذه التطبيقات اأ�شبحت جزءاً من حياة املراهقني؛ فاإنه 
عقد  تقليل  املهم  مــن  ولــهــذا  عنها،  التخلي  ال�شعب  مــن 
عاطفياً  النف�س  جتهيز  خالل  من  الجتماعية،  املقارنات 
اأو  اأ�شعد  حياة  يعي�شون  اأنهم  اأو  اأف�شل،  اأ�شخا�س  لوجود 

هكذا يبدو الأمر، وقد يكون غري حقيقٍي.
الثقة  من  مبزيد  الجتماعية  املقارنات  تقليل  ويرتبط 
بــالــنــفــ�ــس، وكــذلــك مــ�ــشــتــويــات اأقــــل مــن الــتــوتــر والقلق 
كذلك  املــقــارنــات،  تلك  ت�شببه  الـــذي  النف�شي  وال�شغط 
الــ�ــشــعــور الــدائــم بــالإحــبــاط قــد يختفي عــنــد عـــدم عقد 
املراهقني مزيداً من املقارنات بينهم وبني املوؤثرين على 

مواقع التوا�شل الجتماعي.

هل تزيل بيكربونات 
ال�صوديوم بقع املالب�س؟

بيكربونات  ا�ــــشــــتــــخــــدام  ميـــكـــن 
ــا با�شم  الــ�ــشــوديــوم املــعــروفــة اأيــ�ــشً
املعجنات  و�شفات  يف  اخلبز  �شودا 
واحلـــلـــويـــات، واملــ�ــشــاعــدة يف اإزالــــة 
الروائح الكريهة وتنظيف الأ�شطح 

املختلفة.
ـــا هذا  ويــ�ــشــتــخــدم الــبــعــ�ــس اأيـــ�ـــشً
امل�شحوق املعجزة لتبيي�س الأ�شنان 
وعالج حرقة املعدة وحتى تخفيف 
تزيل  هـــــل  لــــكــــن  اجلـــــلـــــد،  حــــكــــة 

بيكربونات ال�شوديوم البقع؟
الـــــ�ـــــشـــــوديـــــوم هي  بــــيــــكــــربــــونــــات 
ال�شيغة  لــــه  كـــيـــمـــيـــائـــي  مــــركــــب 
العديد  وهــنــاك   ،NaHCO₃
و�شائل  عرب  التنظيف  ن�شائح  من 
و�شف  مــع  الجتماعي،  التوا�شل 
لإزالة  �شامل  كمنتج  اخلبز  �شودا 
الروائح الكريهة وتنظيف الأ�شطح 

املت�شخة.
اإذا كانت ربة املنزل جتد �شعوبة يف 
ذلــك على  كــان  �شواء  البقع،  اإزالـــة 
املالب�س اأو على الأ�شطح املختلفة، 
ميكن  ال�شوديوم  بيكربونات  فــاإن 
املــثــايل. وميكنك  احلـــل  تــكــون  اأن 
�شنع عجينة با�شتخدام مزيج من 
بيكربونات ال�شوديوم واملاء، ميكن 
اأن ت�شاعد يف التخل�س من اأ�شعب 
اخلطي  العجينة،  ول�شنع  البقع. 
اخلبز  �ــشــودا  مــن   1 اإىل   2 ن�شبة 
مــع املـــاء الــدافــئ يف وعـــاء �شغري، 
البقعة  عــلــى  املــعــجــونــة  افـــركـــي  و 
لتتغلغل  الوقت  لبع�س  واتركيها 
داخل القما�س، ثم اغ�شلي املالب�س 

كاملعتاد يف الغ�شالة.

بطارية ت�صحن ال�صيارات 
الكهربائية يف 5 دقائق

نا�شئة  اإ�شرائيلية  �شركة  طـــورت 
بطارية  الــتــكــنــولــوجــيــا  جمـــال  يف 
الــكــهــربــائــيــة ميكن  لــلــمــركــبــات 
دقائق،  خم�س  غ�شون  يف  �شحنها 
على  للت�شجيع  تــرمــي  خــطــوة  يف 
ال�شديقة  الــ�ــشــيــارات  ا�ــشــتــعــمــال 
للبيئة وتبديد خماوف امل�شتهلكني 
على �شعيد ال�شتقاللية املحدودة 

لهذه املركبات.
دوت"  "�شتور  �شركة  �شنعت  فقد 
املتخ�ش�شة يف اإعادة ال�شحن فائق 
الليثيوم  اأيـــون  بطارية  ال�شرعة، 
�شحن  ميكنها  الأول  اجلــيــل  مــن 
�ــشــيــارة كــهــربــائــيــة بــ�ــشــرعــة تفوق 
تــلــك املــطــلــوبــة ملـــلء خـــزان �شيارة 

عادية بالوقود.
دوت"  "�شتور  مــوؤ�ــشــ�ــس  ويـــقـــول 
على  "نعمل  مــري�ــشــدورف  دورون 
تغيري جتربة القيادة" من خالل 
حّل م�شكلة "انقطاع �شحن املركبة 
الطريق  عـــلـــى  )الـــكـــهـــربـــائـــيـــة( 

ال�شريع".

كيف يكون اأولياء الأمور خطرًا على اأبنائهم املراهقني؟

�صركة  اأج��رت��ه��ا  ح��دي��ث��ة  درا����ص���ة  ك�صفت 
Microsoft، اأن حوايل 42 % من املراهقني 

اأولياء  مب�صاركة  تتعلق  م�صكلة  لديهم 
و�صائل  على  عنهم  من�صورات  االأم��ور 
التوا�صل االجتماعي، واأكد 11 % من 
املراهقني امل�صاركني يف الدرا�صة اأنها 

 14% ق��ال  بينما  كبرية،  م�صكلة 
االأهمية، و17%  بهذه  لي�صت  اإنها 

و�صفوها باأنها م�صكلة �صغرية.
الذين  املراهقني  من   66% وق��ال 

التي  ال��درا���ص��ة،  ت��ن��اول��ت��ه��م 
اإن«  اإن  »���ص��ي  م��وق��ع  ن�صرها 
تعر�صوا  اإن��ه��م  االأم��ري��ك��ي، 
عرب  االأقل  على  واحد  خلطر 

يحذر  ولهذا  م��ا،  مرحلة  يف  االإن��رن��ت 
املراهقني  عن  معلومات  ن�صر  اأن  من  اخل��رباء 
اأن يعر�ض خ�صو�صيتهم  االإنرنت، ميكن  عرب 

و�صالمتهم البدنية للخطر.

التفاح 
الأخ�صر 

يقوي 
املناعة 

ويخف�س 
الوزن
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�ش�ؤون حملية
رحلة افرتا�صية من مركز ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف اإىل م�صروع ولالإبداع بيت  يف دبي

مب�صاركة قيادات ن�صائية جامعية

جامعة الإمارات حتتفل بيوم املراأة  العاملي

حديقة احليوانات بالعني حتقق 93 % من ن�صبة الوعي يف حملة الت�صل�صل الهرمي لإدارة النفايات 

••  العني - الفجر

تزامنا مع الحتفال باليوم العاملي للمراأة 
�شنويا،  مار�س  من  الثامن  يوافق  والــذي 
نـــظـــم مـــركـــز الــ�ــشــيــخ حمـــمـــد بــــن خالد 
اآل نــهــيــان الــثــقــايف رحــلــة افــرتا�ــشــيــة اإىل 
مــ�ــشــروع لـــالإبـــداع بــيــت بــرعــايــة وح�شور 
الــ�ــشــيــخــة حــمــدة بــنــت حمــمــد بــن خليفة 
حممد  بنت  �شما  د.  وال�شيخة  نهيان  اآل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خــالــد  بــن 
مــوؤ�ــشــ�ــشــات الــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن خــالــد اآل 
ال�شيخة  و  والتعليمية،  الثقافية  نهيان 
اآل نهيان و ب�شحبة  �شالمة بنت طحنون 
الألوان  �شحر  عــرب  غبا�س"  رفيعة  "د. 
اجلديد  م�شروعها  على  للتعرف  امل�شرقة 

بيت" "لالإبداع 
اأوىل  يف  �ــشــديــق  اأ�ــشــمــاء  احلـــــوار  اأدارت   
الــتــطــوعــيــة يف مركز  الــلــجــان  فــعــالــيــات 
الثقايف  اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن خالد 
�شمن حمــور ركــائــز املثقف الإمـــاراتـــي  و 
لفتتاح  الأول  ال�شبق  احلـــدث  هـــذا  يــعــد 
بن  حممد  بنت  �شما  الــدكــتــورة  ال�شيخة 
خالد اآل نهيان للم�شروع الإبداعي الثقايف 

والــفــنــي املــرتــبــط بــذاكــرة الــزمــان واملكان 
األقتها  التي  الكلمة  عرب  ذلــك  يف  م�شرية 
وجاء خاللها : اليوم نقف بكل اعتزاز اأمام 
رائدة  اإمــاراتــيــة  ن�شائية  اإن�شانية  جتــربــة 
فنحن  ومعريف،  وعلمي  اإبــداعــي  مزيج  يف 
قدمت  التي  رفيعة  د.  جتربة  اأمـــام  نقف 
الأر�س  هــذه  اأجــل  مــن  كــل طاقاتها  فيها 
املتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة  الغالية 
اأ�شارت  الــوطــن والــتــاريــخ واحلــيــاة .  ثــم 
م�شكونة  دائما  وهي  عرفتها  منذ  بقولها 
لعمق  املمتد  تراثنا  و  الوطن  هذا  بتاريخ 
رائدة  جتربة  لنا  فقدمت  بعيد؛  تاريخي 
املــراأة يف  وغري م�شبوقة بتاأ�شي�شها ملتحف 
دبـــي؛ لــتــاأتــي الــيــوم و ُتــخــرج مــن خمزون 
"لالإبداع  مبــتــحــٍف  الإبـــداعـــيـــة  اأفــكــارهــا 
للحفاظ  رائــعــا  منــوذجــا  لنا  بيت" لتمثل 
اأمانة  الــذاكــرة  فتلك  الوطن،  ذاكــرة  على 
اإن�شان تن�شم احلياة على هذه  يف عنق كل 

الأر�س الطيبة.
عالقة  هــو  مــوروثــنــا  اإن  بقولها:  واأكــــدت 
واملكان  الإنــ�ــشــان  بــني  مــا  خا�شة  تفاعلية 
مقرا  ليكون  والــدتــهــا  بيت  اخــتــيــار  فــكــان 
لالإبداعات املا�شية و احلا�شرة هو ر�شالة 

لكل الأجــيــال الــقــادمــة بـــاأن املــا�ــشــي يظل 
مـــربـــوطـــا كــحــبــل وريـــــد بـــاحلـــا�ـــشـــر، فلو 
انــقــطــع تــال�ــشــى احلــا�ــشــر ومـــا عـــاد قادرا 
من  الأخــــرى  ال�شفة  اإىل  الــو�ــشــول  على 

امل�شتقبل.
 هـــذا وقـــد بـــــداأت الــرحــلــة بــرتحــيــب من 
ــّديــق مــ�ــشــتــهــلــة ذلــــك بتقدمي  اأ�ـــشـــمـــاء �ــش
�شما  الــدكــتــورة  لل�شيخة  اجلــزيــل  ال�شكر 
نــهــيــان على  اآل  بـــن خـــالـــد  بــنــت حمــمــد 
للثقافة  تــولــيــه  الــــذي  الــبــالــغ  الهــتــمــام 
باأهمية  مــنــهــا  اإميـــانـــا  والــفــنــون  والأدب 
الثقافة يف حفظ الهوية وتر�شيخ النتماء 

للوطن.
 م�شرية اإىل اأننا ن�شتبق يوم املراأة برحلتنا 
الفنية  الثقافية توثيقا لتجربة الإمارات 
والت�شوير  الت�شكيلي  الــفــن  جمـــالت  يف 
واخلط واملعمار، ثم بداأت د. رفيعة غبا�س 
" والذي  " بيت الإبـــداع  اأركـــان  بجولة يف 
 1970 عــام  منذ  واأ�شرتها  اأمــهــا  قطنته 
لتقدم  جديد  من  له  عودتها  يف  وارتكزت 
ر�ــشــائــل تــاأكــيــد عــلــى احلــفــاظ عــلــى ذاكرة 
الأمــــاكــــن وحــقــقــت بــذلــك اأهــــدافــــا منها 
الــتــعــرف عــلــى فــنــانــني جـــدد حتـــت �شقف 

البيت  ليكون  خطط  بر�شم  فبداأُت  واحــد 
اأكرث �شمول وي�شفي روح الألفة ويربز ما 

لديهم من عطاء فكري وفني .
فيما جاءت اجلولة يف قاعات البيت الذي 
ولوحات  اأ�ــشــرتــهــا  اأثـــاث  مــن  بع�شا  ي�شم 
الفنون  اأنـــواع  بكافة  الفنانني  من  مهداة 
ولوحات  العربي  للخط  ولوحات  واألوانه 
البوابة  عــن  حتــدثــت  كما  الــقــادة،  ل�شور 
زخارف  من  حتملها  ومــا  للبيت  الرئي�شة 
عــــدة   ثــم اأجـــابـــت عــلــى اأ�ــشــئــلــة احل�شور 

ومـــداخـــالتـــهـــم والـــتـــي كــــان مـــن اأبـــرزهـــا 
مداخلة �شمو ال�شيخة �شالمة بنت طحنون 
�شعادتها  عـــن  اأعــــربــــت  حــيــث  نــهــيــان  اآل 
الإماراتية  املـــراأة  له  و�شلت  مبا  وفخرها 
واإعادة  اللوحات  وتنوع  بامل�شروع  واأ�شادت 
متمنية  بــاإبــداع  الربيدية  الطوابع  ر�شم 
اأن يتحول البيت ملتحف اأمام زوار الدولة  
احل�شور  مــن  الكثري  احلـــوار  يف  و�ــشــارك 
مبا  وثنائهم  اإعجابهم  عن  عــربوا  الذين 

�شاهدوه و�شعادتهم بنجاح الرحلة .
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الظاهري،  �ــشــامل  عائ�شة  الــدكــتــورة  اأكــــدت 
بجامعة  الطلبة  لــ�ــشــوؤون  املــ�ــشــارك  الــنــائــب 
الإمارات، اأن الحتفال بيوم املراأة العاملي هذا 
العام ياأتي ونحن على اأعتاب مرحلة نوعية 
وباخلم�شني  الذهبي  باليوبيل  لالحتفال 
ـــنـــا، حيث  عــــامــــاً الـــقـــادمـــة مــــن عـــمـــر دولـــت
 50 ا�شتطاعت املـــراأة الإمــاراتــيــة خــالل الـــ 
جدارتها  تثبت  اأن  الــدولــة،  عمر  مــن  عــامــاً 
نــوعــيــاً مــتــمــيــزاً يف كافة  وحتــقــق حــ�ــشــوراً 
املجالت ومفا�شل احلياة. كما اأنها �شاهمت 
الوطنية  التنمية  م�شرية  يف  مبا�شر  ب�شكل 

ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.  
واأ�شافت " لقد تبواأت املراأة يف العامل مراكز 
اخلربات  امتلكت  اأن  بعد  والــريــادة  القيادة 
�شبحت  واأ  والأكــادميــيــة  العلمية  واملــهــارات 
و�شفرية   ووزيـــرة  املــراتــب كرئي�شة  اأعــلــى  يف 
اإىل  جنباً  ذاتها  لتحقق  وغــريهــا،  وقا�شية، 

جــنــب مــع اأبــنــاء وطــنــهــا مــن الـــرجـــال، وهي 
الدعم  بف�شل  مت�شارعة،  بخطوات  تتقدم 
الذي تلقته من خالل القرارات التي نظمت 

م�شاألة تعزيز ومتكني دور املراأة"
الإمـــارات حمظوظة  "املراأة يف دولــة  وقالت 
خالل  من  وخا�شًة  الر�شيدة  قيادتنا  بدعم 

بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ورعــايــة  متابعة 
مبارك، حفظها اهلل، رئي�شة الحتاد الن�شائي 
لالأمومة  الأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس  الــعــام-رئــيــ�ــشــة 
والطفولة-الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
تكون  اأن  اإىل  دائــمــاً  ت�شعى  والتي  الأ�ــشــريــة، 
املراأة الماراتية رائدة يف حياتها الجتماعية 
واملهنية. حيث وفرت كل �شبل الدعم للمراأة 
فكانت  امل�شتويات،  الإماراتية وعلى خمتلف 
عند ح�شن قيادتها، فبادلتها احلب والوفاء 

والعطاء.
من جهتها اأ�شارت الدكتورة حبيبة ال�شام�شي، 
م�شاعد عميد كلية القانون ل�شوؤون الطلبة، 
حافلة  الإمــــــــــارات  دولــــــة  مـــ�ـــشـــرية  اأن  اإىل 
اأولت  فقد  الأ�ــشــعــدة،  كافة  بــالــعــطــاءات، يف 
حكومتنا الر�شيدة اهتماماً خا�شاً يف رعاية 
الن�شيب  للمراأة  كان  ،حيث  وبناتها  اأبنائها 
الوافر من الدعم والرعاية، ووفرت الدولة 
تعزيز  اأجل  لها، من  الت�شجيع  كل مقومات 
ومتـــكـــني دورهـــــا الــوطــنــي يف املــ�ــشــاهــمــة يف 

الــتــي �شهدتها  الــبــنــاء والزدهـــــــار،  مــ�ــشــرية 
الــــدولــــة. وقـــالـــت " لــقــد واكـــبـــت املــــــراأة كل 
املقومات  امتلكت  اأن  بعد  الع�شر،  معطيات 
والتح�شيل العلمي املتميز، ف�شاهمت يف بناء 
وجمتمعها،  اأ�شرتها  مــن  انطالقاً  املجتمع 
العمل  يف  والقيادة  الــريــادة  مواقع  واعتالء 

الوطني، حيث اأثبتت جدارتها مما عزز فيها 
الوطني  العمل  اآفـــاق  لفتح  الــكــبــرية  الثقة 
اأن  وا�شتطاعت  اأبــوابــه،  اأو�ــشــع  على  واملهني 
الوطني  العمل  منظومة  راأ�ـــس  على  تــكــون 
،كرئي�شة للمجل�س الوطني ووزيرة و�شفرية 
واأ�شتاذة  عـــام  ومــديــر  وحمــامــيــة  وقــا�ــشــيــة 

اأكادميية يف جمالت البحث العلمي." 
واأ�شافت " اإن جلامعة المــارات دوراً كبرياً 
يف اإعداد وتاأهيل املراأة ،من خالل فتح اآفاق 
التخ�ش�شات،  كــافــة  يف  الأكــادميــي  التعليم 
وحمامية  ومــهــنــد�ــشــة  طــبــيــبــة  فــاأ�ــشــبــحــت 
يف  �شاهم  مما  جامعية،  واأ�شتاذه  واإعالمية 
تــ�ــشــريــع وتـــرية الــعــمــل الــوطــنــي، جــنــبــاً اىل 
اأبــنــاء الــوطــن ." وقــالــت " اأثبتت  جنب مــع 
التحديات  مــواجــهــة  عــلــى  قــدرتــهــا  ــــــراأة  امل
والقرار  للمجد  �شانعة  فكانت  وال�شعاب، 
التنمية  مــ�ــشــاريــع  يف  رئــيــ�ــشــيــاً  ،ومــ�ــشــاهــمــاً 
املنطقة  ت�شهدها  التي  املت�شارعة  الوطنية 

على كافة الأ�شعدة ."
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حــقــقــت حــمــلــة تــر�ــشــيــد ال�ــشــتــهــالك الــتــوعــويــة التي 
اأجرتها حديقة احليوانات بالعني خالل الربع الأخري 
م�شتهدفة   93% بن�شبة  ارتــفــاعــاً  املا�شي  الــعــام  مــن 
وموظفي  الــــزوار  �شمت  املجتمع  مــن  متنوعة  فــئــات 

احلديقة وال�شركاء.
وقالت اآمنة مانع العتيبة مدير اإدارة البيئة وال�شحة 
"اعتمدنا  بــالــعــني  والــ�ــشــالمــة يف حــديــقــة احلــيــوانــات 
الت�شل�شل  منظور  على  ال�شتهالك  تر�شيد  حملة  يف 
عنا�شر  ثالثة  على  القائم   3Rs للنفايات  الهرمي 
والتدوير،  ال�ــشــتــخــدام  واإعــــادة  التقليل  هــي  اأ�شا�شية 
ال�شتدامة  تعزيز  يف  املوؤ�ش�شة  ر�شالة  يخدم  مــا  وهــو 
لنتمكن  متنوعة  فــئــات  م�شتهدفني  البيئة،  وحماية 
مــن ن�شر الــوعــي على نــطــاق اأو�ــشــع واأكـــرث دقـــة، وقد 
كانت املخرجات اإيجابية حني اأظهرت احلملة فارقاً يف 

الوعي بلغت ن�شبته 28%."
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت مــــرمي حــمــد الـــرا�ـــشـــدي �شابط 
و�شاحبة  بــالــعــني  احلـــيـــوانـــات  حــديــقــة  يف  بــيــئــة  اأول 
ا�شتهدفنا  �شهر  ملــدة  احلملة  "ا�شتمرت  احلملة  فكرة 
توعوية  ر�شائل  اإليهم  وجهنا  �شخ�شاً   331 خاللها 

يف  �شلوكياتنا  �شبط  اأهمية  على  فيها  ركزنا  متنوعة 
املــــوارد الطبيعية وتــاأثــري هــذا الأمـــر على  ا�ــشــتــخــدام 
الأجيال القادمة وم�شتقبل احلياة على كوكب الأر�س، 
الإ�شراف،  عــدم  يف  احلنيف  ديننا  لتعاليم  بالإ�شافة 
وتعزيز موروثنا البيئي الذي تدعمه وتنتهجه قيادتنا 
احلكيمة يف الدولة، وما اأو�شانا به املغفور له باإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- من 

احلفاظ على البيئة والــرثوات الغنية التي وهبنا اهلل 
اإياها."

اأحدهما  كــان  اأجريناهما  ا�شتطالعني  "ويف  واأردفـــت 
%65 بني  الــوعــي  ن�شبة  تــتــجــاوز  قــبــل احلــمــلــة؛ مل 
املــ�ــشــتــهــدفــني، بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــوعـــي بــ�ــشــكــل ملحوظ 
لنهاية  الثاين  ال�شتطالع  يف   93% اإىل  و�شل  حتى 
%28، وقـــد حــر�ــشــنــا على  بــلــغ  بــفــارق  اأي  احلــمــلــة، 

الرثوات،  ا�شتهالك  تر�شيد  املوؤثرة يف  العينات  اختيار 
وهم ثالث عينات متثلت يف الزوار الذين غالبا ميثلون 
البيئة وحمايتها، وفئة موظفي  الفئة املهتمة ب�شوؤون 
املوؤ�ش�شة الذين ميثل �شون الطبيعة الهدف الأ�شا�شي 
العقود  الثالثة كانت من موظفي  من عملهم، والفئة 
النفايات  من  والتخل�س  النظافة  جمــال  يف  العاملني 
والذين حققوا الن�شيب الأكرب من زيادة الوعي بن�شبة 

".42%
" اإن  الرا�شدي  اأ�شافت  الهرمي  الت�شل�شل  نظام  وعن 
اأولويات  و�شع  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  قائم  النظام  هــذا 
عدة  تــ�ــشــم   ، الأهـــمـــيـــة  حــيــث  مـــن  الــنــفــايــات  لإدارة 
الــنــاجتــة مــن خالل  الــنــفــايــات  تــبــداأ بتقليل  مــراحــل 
اأقل،  تغليف  ذات  مـــواد  و�ـــشـــراء  ال�ــشــتــهــالك  تــر�ــشــيــد 
ب�شراء  املتمثلة  ال�شتخدام  اإعـــادة  الثانية  املرحلة  ثم 
ب�شكل متكرر  ا�شتخدامها  التي ميكن  املواد  وا�شتعمال 
ال�شتخدام  ذات  البال�شتيكية   الأكيا�س  ا�شتبدال  مثل 
اأوالتربع  ال�شتخدام  القابلة لإعادة  بالأكيا�س  الواحد 
باملواد ال�شاحلة لال�شتخدام للمحتاجني، اأو تدويرها 
ال�شتفادة منها  اإىل منتجات جديدة ميكن  وحتويلها 
واملتمثلة يف النفايات القابلة للتدوير مثل البال�شتيك 

اأو الزجاج اأو الورق اأو الأملنيوم وغريها."

مدير عام نادي �صيدات ال�صارقة
يوم املراأة العاملي احتفاء بالتقدم الذي اأحرزته 

الن�صاء من جميع اأنحاء العامل يف جمالت احلياة كافة 
•• ال�شارقة-الفجر

العاملي  اليوم  اإن  ال�شارقة  �شيدات  نــادي   عام  ال�شركال  مدير  قالت خولة 
اأنحاء  جميع  من  الن�شاء  اأحرزته  الــذي  املبهر  بالتقدم  احتفاء  هو  للمراأة 

لُت�شلَط   . كــافــة  الــعــامل يف جمـــالت احلــيــاة 
وتوحدهن  اإجنـــازاتـــهـــن،  عــلــى  الأ�ــــشــــواء 
يف الــغــايــات واجلــهــود الــتــي قــادتــهــن نحو 

الريادة والنه�شة والتمكني.
ال�شارقة  �ــشــيــدات  نـــــادي  يــعــمــل  وبــــــدوره 
ت�شتهدف  التي  امل�شتدامة  للتنمية  كداعم 
عاك�شاً  احلياة.  يف  م�شاركتها  وتعزز  املــراأة 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  تطلعات  باأعماله 
حــاكــم الــ�ــشــارقــة، �ــشــمــو الــ�ــشــيــخــة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�س نادي �شيدات 
اأق�شى  بــذل  على  حر�شت  التي  ال�شارقة، 

اجلهود ل�شمان ح�شول املراأة على فر�شها 
كاملة، والإ�شهام يف م�شرية النه�شة. وقد ج�شد النادي دوراً هاماً يف كونه 
له ب�شماته  تاأ�شي�شه. وكانت  بداية  املــراأة منذ  وتلهم  الإبــداع  وجهة حتفز 
من  م�شاهماته  فامتدت  تواجهها.  التي  التحديات  احــتــواء  يف  الوا�شحة 
اأف�شل  املــراأة اإىل تهيئة بيئة عمل داعمة ملوظفاته، منتهجاً  برامج متكني 
التي  الوظيفية  الفر�س  وخلق  املهني  والتطوير  التدريب  يف  املمار�شات 

تنه�س بالقيادات الن�شائية وتعزز تواجدها يف ال�شاحة. 

طريان �صرطة اأبوظبي ينقل م�صاًبا 
اإىل مدينة ال�صيخ �صخبوط الطبية

•• اأبوظبي - الفجر

بقطاع  اأبــوظــبــي  �شرطة  طـــريان  اإدارة  يف  اجلـــوي  الإ�ــشــعــاف  طــائــرة  نقلت 
العمليات املركزية م�شاًبا اإىل مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية يف اأبوظبي.

اأبوظبي تلقت بالًغا من مركز القيادة والتحكم يف  وكانت طريان �شرطة 
تعر�شهما  اإثــر  متعددة  لإ�شابات  �شخ�شني  بتعر�س  يفيد  العمليات،  اإدارة 
نقل  مت  حيث  ب�شويحان،  رملية  منطقة  يف  نــاريــة  دراجـــة  تــدهــور  حلـــادث 
امل�شاب  ونقل  اجلــوي،  الإ�شعاف  طائرة  بوا�شطة  بليغة  باإ�شابات  امل�شاب 

باإ�شابات ب�شيطة بوا�شطة �شيارة الإ�شعاف.
�شمن  الالزمة  الطبية  الرعاية  اجلــوي  الإ�شعاف  طائرة  طواقم  ووفــرت 
حر�شها امل�شتمر على الهتمام بامل�شابني واملر�شى وتوفري اأحدث املعدات 

والأجهزة للعناية بهم خالل عمليات نقلهم بالطائرة املروحية.

طلبة جامعة اأبوظبي يبتكرون روبوتًا يوظف الذكاء 
ال�صطناعي يف م�صاعدة اأ�صحاب الهمم على الت�صوق

•• اأبوظبي - الفجر

 بدعم من مكتب البحوث والربامج املمولة يف جامعة اأبوظبي ومركز اأبوظبي 
يف  واحلا�شوب  الكهربائية  الهند�شة  طلبة  قام  )اأدنيك(،  للمعار�س  الوطني 
 ،"D1Cart" ا�شم  عليه  اأطلق  �شامل  نظام  وتطوير  بت�شميم  اجلامعة 
اأ�شحاب  الذكاء ال�شطناعي يف م�شاعدة  والذي يعد مبثابة روبوت يوظف 
الهمم على الت�شوق ب�شهولة وي�شر وراحة. وتتكون "D1Cart" من ذراع 
روبوتي واآلية رفع يتم التحكم بها من خالل ع�شا حتكم عن ُبعد مل�شاعدة 
العالية  الرفوف  على  املوجودة  املنتجات  اإىل  الو�شول  على  الهمم  اأ�شحاب 
والتقاطها دون عناء. ومت تطوير نظام التحكم وفقاً لعدة عوامل دقيقة مبا 
يف ذلك ال�شرعة واحل�شا�شية واملوثوقية، وكذلك الرتكيز على توفري م�شاحة 
كافية للم�شتخدم متكنه من التحكم بالأداة يدوياً ب�شكل �شهل وب�شيط. ومت 
دعم الأداة اأي�شاً بنظام م�شح اآيل للباركود يهدف اإىل توفري الراحة وال�شرعة 
لأ�شحاب الهمم نظراً لعدم حاجتهم اإىل النتظار يف طوابري الدفع. وي�شاعد 
العاملني يف  الهمم مع  اأ�شحاب  تفاعل  املتكامل على احلد من  النظام  هذا 
مراكز الت�شوق واملت�شوقني مما ي�شاهم يف تعزيز التدابري الوقائية واإجراءات 
بكوفيد- الإ�شابة  ومواجهة خطر  ال�شحة  على  للحفاظ  املتخذة  ال�شالمة 
الكهربائية وهند�شة  الهند�شة  طلبة   "D1Cart" بت�شميم  وقام    .19
را�شد،  اإ�شالم  وعبداهلل  جــاد،  �شعيد  عبداهلل  اأبوظبي:  جامعة  يف  احلا�شوب 
حممد  الدكتور  باإ�شراف  حممد،  الباري  وق�شم  اخلمريي،  دروي�س  و�شعيد 
غزال، اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم الهند�شة الكهربائية واحلا�شوب، والدكتور حممد 
اجلامعة.   يف  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  ورئي�س  امل�شارك  الأ�شتاذ  اخل�شر، 
اأ�شهر  "D1Cart" على مدى عدة  وتطوير  ت�شميم  الطلبة من  ومتكن 
العلمية والعملية للخروج  الدوؤوب موا�شلني توظيف مهاراتهم  العمل  من 

باأفكار مبتكرة لتطوير الأداة وتوفريها خلدمة ومنفعة املجتمع. 
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 اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2021/409 
ابراهيم يحيى  2( عثمان حممد   ، - بحريني اجلن�شية  ال�شاري  ال�شيد ها�شم حممد يحيى   -1  / املدعى عليهم  اىل 

اجل�شمي - اإماراتي اجلن�شية ، 3( ح�شني حاج علي يحيى - اإماراتي اجلن�شية 
الدعوى رقم 2021/409 مدين جزئي قد  اإماراتي اجلن�شية يف   - املدعي/ حم�شن حممد مهدي �شادق  بان  نعلمكم 
اأول : الت�شريح بقبول الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واإعالن  رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :   
املدعي عليهم بها.  ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 500.000 
درهم )خم�شمائة الف درهم( اأ�شل الدين )ال�شيك( مع التعوي�س اجلابر عن الك�شب الفائت مببلغ وقدره )20.000( 
ال�شداد.  القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 2018/7/15 وحتى متام  الفائدة  درهم )ع�شرون الف درهم( مع 
اإدارة  مكتب  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   : ثالثا 
الدعوى مبحكمة ال�شارقة - الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل - مكتب رقم 12 مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك 
يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/11 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى FUCEXCICOMS2019 / 0000781 جتاري  
اإىل املدعي عليه : جمبو للديزل 

نعلمكم بان املدعي ريليبيل للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م 
 ، الفجرية  اأمام حمكمة  عليكم احل�شور  لذا يجب   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
ويف   ، وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  ال�شاعة  املوافق  املدنية  التنفيذ  حمكمة 
حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات 

القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/3/2 

اأحمد يو�شف املغربي 
مركز �شعادة املتعاملني  
القا�سي / ع�سام عطوه الع�سيلي 
حممد الفجرية / حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000544 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�شف امتياز امتياز احمد 
جمهول حمل الإقامة : دبي النهدة خلف م�شت�شفى زليخة �شارع رقم 2 هاتف 0555933342 

نعلمكم بان املدعي / الوان لل�شياحة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
1( الزام املدعي عليه مببلغ )23771( درهم 

2( الزام املدعي عليه لدفع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
3( اعالن املدعي عليهم باجلل�شة ولئحة الدعاء. 

�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الإجراءات املدنية. 
انت مكلف بالرد بجل�شة 2021/3/17 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 11( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 

امل�شتندات  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  عرب الوات�شاب على الرقم 065024274 
حرر بتاريخ 2021/3/3 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سمة احمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001151 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  فار�س حممد عبداهلل الفار�شي 
 042440307 هاتف   2108 رقم  مكتب  البراج  �شارع  التجاري  اخلليج  دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
info@ishaaruaw nassir@ : فاك�س 042440343 متحرك 0556134671  بريد الكرتوين

 20313 الربيد  �شندوق  رقم   ishaaruae.net
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 267.367.32 درهم مائتان و�شبعة و�شتون الف  وثالثمائة 
و�شبعة و�شتون درهم واثنان وثالثون فل�شا بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�شداد. - الزام املدعي عليه بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/15 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على  - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
للنظر يف  الن�شر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/3/4 م.  

مدير اخلدمات الق�سائية
عائ�سة عبداهلل اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية
النواة للتجارة ذ م م رخ�سة جتارية رقم 504680 ال�سارقة 

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001490/ 
اإىل املحكوم عليه : النواة للتجارة - ذ م م  رخ�شة جتارية رقم 504680 ال�شارقة 

اإمارة ال�شارقة املجاز �شارع كورني�س البحرية برج كري�شتال بالزا طابق امليزانني هاتف رقم 065509503 فاك�س 
 0566903192  0508531000 رقم  موبيل   98026 رقم  ب  �س   065509502

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ املجد ملقاولت اخلر�شانة امل�شبقة الأجهاد املجد - وميثلها �شامر خطاب ال�شليمان الظاهر   يف الق�شية امل�شار 
اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
83680 درهم.  لذلك انت مكلف  الر�شوم وامل�شاريف  الكلي �شامال  : املجموع  احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي 
بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ 

الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0000241 يف  الدعوى رقم

املدعي / فاليت اليكرتيك - �س م ح 
الرحمن  عبد  حممود  م  م  ذ  وال�شحية  الكهربائية  للتعهدات  القنديل  �شركة   / عليه  املحكوم  اىل 

�شعدا 9213756 9213757  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله بالتايل 
: ن�س احلكم  اأنه بتاريخ 2021/1/12 وبعد الإطالع على الوراق ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا 
للمدعية بالت�شامن فيما بينهما مبلغا وقدره 197650 درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �شنويا 

من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000403/ 
اإىل املحكوم عليه : مكتب ال�شفري لتوريد اليدي العاملة  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد الكعبي - اجلن�شية : اإماراتي  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 9317.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة دبي الإبتدائية

الدعوى رقم 2021/282 جتاري جزئي
دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية 

اىل : املدعي عليهما : 1( اتالنت�س لل�شرافة و 2( �شركة �شي لنك للتجارة العامة 
بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلربة احل�شابية بالدعوى اأعاله ، املقامة من : )املدعي 
للتجارة  امل�شارق  �شركة   / الثانية(  )املدعية  و   ، احمد  ادم مري غني حممد   / الأول( 
ندعوكم  درهم..   )1.090.929.50( مبلغ  ب�شداد  ملطالبتكم   ، م  م  ذ  �س   - العامة 
، املوافق  لجتماع خربة عن بعد وذلك يف متام ال�شاعة )2( ظهرا من يوم اخلمي�س 
2021/3/11 - هاتف : 5736924-06 ، فاك�س : 5736925-06  ، وهاتف 

4820532-050 ، وذلك لتقدمي دفاعكم وم�شتنداتكم يف الدعوى.  
اخلبري احل�سابي املنتدب 
وليد اإبراهيم ال�سايغ  

اإجتماع خربة 
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يف الدعوى رقم 2021/36 نزاع تعيني خربة جتاري

املعلن اليه / املتنازع �شده الأول : �شركة اأرابتك القاب�شة - �س م ع 
املتنازع �شده الثاين : �شركة اأرابتك لالإن�شاءات - �س ذ م م 

املتنازع �شده الثالث : �شركة اأرابتك بريكا�شت - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل مركز الت�شوية الودية للمنازعات املوقر لأعمال اخلربة املحا�شبية يف 
الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2021/3/14 وذلك يف متام الرابعة ع�شرا موعدا 
لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية عن بعد وذلك عن طريق تطبيق )zoom( لذا يرجى 
تثبيت الربنامج ويطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الإجتماع املذكور مع اإرفاق كافة 
امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، للتوا�شل على هاتف رقم 04/5821333 و فاك�س رقم 04/5705773 ، 

  expert@mazca.ae : س ب 91153 - دبي ، بريد اإلكرتوين�
اخلبري املحا�سبي 
�سعيد وليد الب�ستكي  

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : بلو اكوا مارين لتجارة االك�ص�صوارات 
بــرج خليفة   - بــردبــي    - اإعــمــار مولز  LG-RMU-01 ملك  رقــم  ك�شك   : العنوان 
القيد  680477 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  ذات م�شوؤولية حمــدودة   : القانوين  ال�شكل   -
القت�شادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1163319 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  لــدى  واملوثق   2021/2/25 بتاريخ  دبــي  قــرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
 910 العنوان : مكتب رقم  ايزي�ض لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجالت  املعني 
 : فاك�س   04-2947002  : هاتف   - بور�شعيد   - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك 
2947003-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�ض لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجالت
العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور�شعيد - هاتف 
: 2947002-04 فاك�س : 2947003-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية بلو اكوا مارين 
 2021/2/25 وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة االك�ص�صوارات 
اأي  2021/2/25 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2064/2021(

املنذر : م�شرف الهالل - �س م ع 
املنذر اليهما : 1- �شركة �شرو لل�شفر وال�شياحة - ذ م م 
2- احمد ر�شا حممد ح�شني عليان - ايراين اجلن�شية 

وذلك  درهــم   )310.187.02( مبلغ  ب�شداد  اليهما  املنذر   / املنذر  ينذر   : املو�شوع 
خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمهم الإنذار ، واإل �شوف ي�شطر 
اإقامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإجــــراءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�شافة اإىل الفوائد 

القانونية مع حتميله بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/2092(

املنذر : �شركة موارد للخدمات - ذ م م
املنذر اليها : اأداكوم لإدارة جمعيات املالك - �س ذ م م

تنذر املنذر املنذر اليهما ب�شداد مبلغ 6735740.41 درهم اإماراتي )�شتة 
درهم  واربــعــون  و�شبعمائة  الفا  وثــالثــون  وخم�شة  و�شبعمائة  ماليني 
القانونية  الإجــــراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  فل�شا(  واربــعــون  وواحــد 
املبلغ  حت�شيل  جلهة  املــنــذرة  حقوق  حلفظ  والكفيلة  بحقكم  الــالزمــة 
بعد  اأيـــام  خم�شة  مهلة  �شمن  وذلــك  القانونية  فــوائــدة  مــع  اليه  امل�شار 

اعالن الإنذار املاثل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/2093(

املنذر : زعبيل لتاأجري ال�شيارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( ب�شفتها 
وكيل دولر لتاأجري ال�شيارات 

املنذر اليهم : بليتز اك�شبري�س كورير �شريفي�شز - �س ذ م م 
تنذر املنذر املنذر اليهما ب�شداد مبلغ 662482.38 درهم اإماراتي )�شتمائة 
واثنان و�شتون الف واربعمائة واثنان وثمانون درهم وثمانية وثالثون 
بحقكم  الــالزمــة  القانونية  الإجـــراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  فل�شا( 
والكفيلة حلفظ حقوق املنذرة جلهة حت�شيل املبلغ امل�شار اليه مع فوائدة 

القانونية وذلك �شمن مهلة خم�شة اأيام بعد اعالن الإنذار املاثل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1879(

مقدمة من املنذرة : �شركة ال�شيب للعقارات - وميثلها / جامنو بريمال كلواين 
�شد املنذر اليها : �شركة �شيمبلك�س انفرا�شرتاك�شرز املحدودة - فرع دبي 

املو�شوع 
اخلليج  مبنطقة   )3460150( رقم  الأر�ــس  قطعة  اإخالئكم  يف  ترغب  املنذرة  ان  حيث 
التجاري - دبي ، التي ظللتم ت�شغلونها ، دون ت�شديد قيمتها الإيجارية ، مع منحكم 
تاريخ  لــفــرتة منذ  املــتــاأخــرات وهــي مبلغ 90.000 درهـــم  �ــشــداد  ، مــع  يــوم  مــدة )30( 
2017/1/10 م وحتى 2017/9/10 م ومنذ 2017/9/11 م وحتى الن وكذلك الغرامات 
التاأخريية بواقع 3.000 درهم يوميا ، من تاريخ ف�شلكم يف ال�شداد وحتى تاريخ التخلية 

الفعلي ، مع احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها القانونية الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�شركة / اأ�س تي اأيه - منطقة حرة )�س.ذ.م.م( )رخ�شة رقم 20258( والكائنة بــــ دبي ، �س ب 
503001 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ، ترغب 
هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2021/2/8 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العــالن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب : ال�شيد : اأ�س تي اأيه - منطقة حرة )�س ذ م م(  
ا�شم ال�شركة : 

�س ب : 503001  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-3636752  
manager@sta.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : هوليفايد - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 3 ملك �شركة م�شايف - القوز - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية 
: 1290694 مبوجب  التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   784449 : الرخ�شة  رقم   ، حمــدودة 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا 
اخلليج   - بــاحلــب  عــبــداهلل  �شعيد  عــبــداهلل  608 ملك  رقــم  : مكتب  الــعــنــوان  ح�صابات 
التجاري - هاتف : 2272828-04  فاك�س : 2274080-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي : �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا ح�صابات
العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف : 2272828-04  فاك�س : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية هوليفايد 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيد/ 
حممد باي�س مياه حممد روي�س علي ، اجلن�شية : بنغالدي�س وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري بقالة الكويد 
القت�شادية يف  خورفكان  التنمية  دائــرة  واملرخ�س من  بقالة  الرخ�شة  ن�شاط   ،
جتارية رقم 538894 ال�شادرة بتاريخ 2005/10/11 يف دائرة التنمية الإقت�شادية 
 : اجلن�شية   ، النقبي  اخلـــوري  حممد  را�ــشــد  عــبــداهلل  ال�شيد/  اىل  بــخــورفــكــان. 
الإمــارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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  اإعالن �سطب قيد
 : ال�شادة/ �شركة روبرت ليون انرتنا�شيونال ليمتد )اجلن�شية  باأن  تعلن وزارة القت�شاد 
جزر كاميان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي )العنوان : اخلبي�شي 
ملك بنك ابوظبي التجاري - مكتب ملك حممد عبداللطيف املال - اخلبي�شي - �س ب 
4492 دبي ، �س ب : 4492( واملقيدة حتت رقم )342( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.  
التجارية  ال�شركات  �ــشــاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقــم  الحتـــادي  الــقــانــون  لأحــكــام  وتنفيذاً 
اإجـــراءات  دلــيــل  اعتماد  �ــشــان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقــم  الــــوزاري  والــقــرار  وتعديالته 
يرجى  بالدولة.  احلــرة  واملناطق  بــاخلــارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 

يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 268
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شيد يو�شف عبداهلل �شيد �شيد عبداهلل - اجلن�شية 
: الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% اىل ال�شيد/ علي 
ال�شادرة  الوادي(  )مطعم  امل�شماة  الرخ�شة  يف  الهند.   : اجلن�شية   - عبداهلل  حممد 
 : اخرى  تعديالت   )609790( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من 
ل يوجد اأي تعديالت اخرى.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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   
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املرجع : 266

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالعزيز عادل عبيد خلفان املطرو�شي ، اجلن�شية : 
الإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ 
مانع �شيف عبيد �شلطان املطرو�شي - اجلن�شية : الإمارات ، يف الرخ�شة امل�شماة )البحر 
ال�شادرة  رقم )784172(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  لتاأجري 

من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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  
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ال�شيد/ حممد ح�شن حممد عمريه - اجلن�شية : الردن  ليكن معلوما للجميع بان 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اىل ال�شيد/ ماليل 
الفخر  )�شالون  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، افغان�شتان   : اجلن�شية   - الرحمن  حبيب 
للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )763002( ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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   
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الإمارات  اجلن�شية    - املازمي  الزرعوين  اأحمد عبداهلل   / ال�شيد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/  بيجو متوما�س 
باإمارة  تاأ�ش�شت  املباين(  اك�شربي�س لتنظيف  امل�شماة )خدمات  الرخ�شة  الهند اجلن�شية يف   ،
بال�شارقة.   الإقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   )29722( رقم  ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�شبوعني من 

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   

�شحة وتغذية
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التفاح باألوانه املختلفة ذو فائدة �صحية عظيمة؛ نظرًا 
احلرارية،  بال�صعرات  وفقره  الغذائية  بالعنا�صر  لغناه 
مثل  املهمة؛  الفيتامينات  من  الكثري  على  يحتوي  فهو 

 ،C �صي  والفيتامني   ،B بي  الفيتامني  جمموعة 
املنغنيز،  البوتا�صيوم،  مثل  امل��ع��ادن؛  من  والكثري 
غناه  اإىل  اإ�صافة  وغريها...  والنحا�ض،  احلديد، 

باالألياف واملاء.

ولعل ما ميّيز التفاح الأخ�شر احتواوؤه على كمية اأقل 
األــوان التفاح الأخــرى، وب�شكل  من ال�شكر مقارنة مع 
عام فاإنَّ الفواكه اخل�شراء ت�شاعد على خف�س خطر 
الإ�شابة ببع�س اأنواع 
واحلّد  ال�شرطان، 
مـــــــــن خمـــــاطـــــر 
اأمرا�س القلب، 
واحلــفــاظ على 
الب�شر،  �شحة 
واحلــمــايــة من 
اخللقّية  العيوب 
تتعّر�س  قـــد  الــتــي 
لها الأجّنة، بالإ�شافة 
على  احلــــــفــــــاظ  اإىل 
قــوة الــدم وقــوة العظام 

واملفا�شل.
التفاح  فـــــوائـــــد  تـــابـــعـــي 
ــــر لـــلـــنـــ�ـــشـــاء مع  الأخــــ�ــــش
التغذية  علم  يف  الدكتورة 
والــغــذاء �شينتيا احلـــاج، يف 

املو�شوع الآتي:

يف  االأخ�صر  التفاح  فوائد 
اإنقا�ض الوزن

�شينتيا  الـــدكـــتـــورة  تـــقـــول  بـــدايـــة 
كغريه  الأخــ�ــشــر  "التفاح  اإّن  احلـــاج 
غذائية  قيمة  ذو  واخل�شراوات  الفواكه  من 
عالية، وميكن اإدراجه �شمن برنامج الغذاء 
بــاإ�ــشــافــتــه اإىل وجـــبـــة الإفـــطـــار  الـــيـــومـــي؛ 
�شناك  كوجبة  اعتماده  ميكن  كما  كتحلية، 
املختلفة؛  باأ�شكاله  وتــنــاولــه  الــيــوم،  خــالل 
اأو  اأو املــجــّفــف  كــالــتــفــاح الأخــ�ــشــر الـــطـــازج 
ة  ع�شري. ولكن يجب النتباه اإىل اأّن ح�شّ
�شكل  على  ا�شتهالكها  مّت  اإذا  الــفــواكــه 
 110 ي�شاوي  حجمها  فـــاإنَّ  ع�شري؛ 
ن�شف  يـــعـــادل  مـــا  اأو  مــلــلــيــلــرتات، 

كوب.
هذا ول يوجد غذاء خارق ي�شاعد على تخفي�س الوزن، 
النظام  �شمن  اإدراجــهــا  متَّ  ما  اإذا  اأغذية  هناك  اأن  اإل 
الغذائي اليومي؛ ت�شاهم يف امل�شاعدة على حتقيق هذا 
تناوله  اأن  خا�شة  التفاح،  مع  احلــال  هو  كما  الهدف، 
من  �شيزيد  �س  متخ�شّ غذائي  نظام  و�شمن  باعتدال 
التي  الفوائد  اإىل  بالإ�شافة  الـــوزن،  اإنقا�س  فعالية 
غنية  وجبة  ا�شتبدال  اأّن  حني  يف  اجل�شم.  بها  �شيمدُّ 
بال�شعرات بثمرة تفاح خ�شراء؛ �شي�شاعد على خف�س 
الــتــي حتــتــوي على  تــنــاول الأطــعــمــة  اأّن  الــــوزن. علماً 
التعّر�س  خطر  مــن  احلـــّد  على  ي�شاعد  قــد  الألــيــاف 
لل�شمنة، خ�شو�شاً اأنها حتتاج اإىل فرتة اأطول للم�شغ، 
اإنــتــاج اللعاب الــذي ميتزج مع  الأمــر الــذي يزيد من 
ال�شعور  وزيـــادة  املعدة  امتالء  يف  ي�شاهم  مما  الــغــذاء، 
اأّن  العلمية  الــدرا�ــشــات  بع�س  اأظــهــرت  وقــد  بال�شبع، 
البوليفينول املوجود يف التفاح ب�شكل خا�س قد ي�شاهم 
يف هبوط الوزن ويقّلل من الدهون يف اجل�شم، لذلك 
 15 بنحو  الطعام  وجبة  قبل  التفاح  بتناول  ُين�شح 

دقيقة".

فوائد التفاح االأخ�صر للحوامل
وتوؤكد الدكتورة �شينتيا احلاج اأّن "خالل فرتة احلمل 
عـــادة مــا تو�شى احلــامــل باتخاذ احلـــذر جتــاه كــل ما 
وعادة  جنينها،  و�شالمة  �شالمتها  على  حر�شاً  تاأكل؛ 
ب�شكل  الأغذية  بع�س  على  للرتكيز  تو�شيتها  يتم  ما 
خا�س خالل هذه املرحلة احل�ّشا�شة، والتي من بينها 
الفوائد  الــعــديــد مــن  الـــذي يحمل  الــتــفــاح الأخــ�ــشــر 
لالأم واجلنني. وقد اأظهرت بع�س الدرا�شات اأنَّ اتباع 
احلامل لنظام غذائي �شحي ي�شمل التفاح، ي�شاهم يف 
الأوىل من  املراحل  الربو يف  املولود من نوبات  وقاية 
الأم  لدى  واملفا�شل  العظام  �شحة  وتعزيز  الطفولة، 
واجلنني خا�شة؛ كونه م�شدراً للكال�شيوم والبوتا�شيوم 
والنحا�س واملنغنيز، بالإ�شافة اإىل الوقاية من اأنيميا 
ي�شّهل  للحديد،  مــ�ــشــدراً  الــتــفــاح  يعترب  حيث  الـــدم، 
احلامل  ويــقــي  اجلــ�ــشــم،  مــن  ال�شموم  ويــزيــل  اله�شم 
والإم�شاك؛  املعوية  ال�ــشــطــرابــات  مــن  الإ�ــشــابــة  مــن 

ب�شبب حمتواه العايل من الألياف، وكذلك ال�شيطرة 
على م�شتويات ال�شكر يف الدم وم�شتويات �شغط الدم، 
واحلــفــاظ عــلــى انــتــظــام دقـــات الــقــلــب لـــدى احلامل، 
التفاح  كون  واجلنني،  الأم  لدى  املناعة  وتعزيز جهاز 
اجلذور  حماربة  يف  املهمة  الأك�شدة  مل�شادات  م�شدراً 

احلّرة امل�شببة لالأمرا�س".

فوائد التفاح االأخ�صر للن�صاء "خارقة"
"هذا وتوجد العديد  وتتابع الدكتورة �شينتيا احلاج: 
تـــنـــاول التفاح  اإىل  املـــــراأة  الــتــي تــدفــع  مـــن الأ�ـــشـــبـــاب 
النوم، مثل  ال�شتيقاظ من  فور  الريق  الأخ�شر على 
تعزيز املناعة وتقويتها، حيث من املفيد اأن تبداأ نهارها 
التي  واملرّكبات  الأك�شدة  م�شادات  من  قــوي  مب�شدر 
كون  وامللّوثات،  ال�شموم  من  وخالياه  ج�شمها  حتمي 
التفاح يحتوي اأي�شاً على فيتامني C والفالفونويدات 

التي حتمي اخلاليا وتكافح اجلذور احلّرة.
وي�شاعد تناول التفاح الأخ�شر على الريق يف ا�شتقرار 
م�شتويات ال�شكر يف الدم؛ بف�شل حمتواه العايل من 
من  تبطئ  والتي  للذوبان،  القابلة  الغذائية  الألياف 

الأمر  وهــذا  الأمــعــاء،  يف  ال�شكر  امت�شا�س 
يـــعـــّزز عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي يف 

يف  التفاح مثالياً  اجل�شم، ما يجعل 
ال�شكري.  ملر�شى  خا�شة  ال�شباح، 
الـــدرا�ـــشـــات  اأّن  ذكـــــره  واجلــــديــــر 
الن�شاء  تــنــاول  اأن  بــّيــنــت  العلمية 

جعلهن  الريق  على  الأخ�شر  للتفاح 
بال�شكري من  لــالإ�ــشــابــة  اأقـــل خــطــراً 
النوع الثاين بن�شبة ت�شل اإىل 30%.

ومن فوائد التفاح الأخ�شر اأنه يحارب 
اجلــــوع الــ�ــشــبــاحــي مـــع اخــتــيــار وجبة 
جانب  اإىل  ومتكاملة  �شريعة  خفيفة 

اأنه يحافظ على الوزن.
الريق؛  على  تفاحة  تــنــاول  اأن  كما 
يـــ�ـــشـــاعـــد بــفــ�ــشــل حمـــتـــواهـــا من 
الألياف يف زيــادة اإفــراز اللعاب يف 
الفم، وبالتايل التقليل من كمية 

الأ�شنان  ت�شّو�س  الفم، مما مينع حدوث  البكترييا يف 
والرائحة الكريهة للفم والتهابات اللّثة".

فوائد التفاح االأخ�صر ل�صحة القلب
وتختم الدكتورة �شينتيا احلاج م�شرية اإىل اأّن "التفاح 
جداً  املهم  البوتا�شيوم  معدن  على  يحتوي  الأخ�شر 
الدم  الدموية والقلب، وتنظيم �شغط  الأوعية  لعمل 
يف اجل�شم، فالإن�شان يحتاج اإىل تناول 4700 مللغم 
من البوتا�شيوم يومياً، واأكل تفاحة خ�شراء ميكن اأن 
يوفر ما يقارب 115 مللغم من ذلك، مما ي�شاعد يف 
احلفاظ على �شغط الدم 
وانــــتــــظــــام دقــــات 

القلب".

يحتوي على الكثري من الفيتامينات املهمة

التفاح الأخ�صر يقوي املناعة ويخف�س الوزن

�صرب الكركم على الريق... فوائد باجلملة
"�شرب  اإّن  الفتى:  مرينا  التغذية  اخت�شا�شية  تقول  بداية 
الــكــركــم عــلــى الـــريـــق يــ�ــشــاهــم يف خــفــ�ــس الــتــهــاب املفا�شل 
تــ�ــشــري مــنــظــمــة التهاب  الـــــدم؛ وبـــدورهـــا  والــ�ــشــيــتــوكــني يف 
الكركم بجرعة  تناول كب�شولت  اأن  اإىل  الأمريكية  املفا�شل 
ترتاوح من 400 اإىل 600 مليغرام 3 مّرات يومياً ي�شاعد 
يف التخفيف من الأمل الذي تخلفه اللتهابات، وهو ممتاز 
اإذا ما متَّ تناوله  اأنه  اإىل  جداً لعالج الروماتيزم، بالإ�شافة 
مع �شرحة حام�س ي�شاهم يف خف�س حالة الكاآبة عرب رفع 

هرمون ال�شريوتونني.
البطن،  ونفخة  اآلم  تخفيف  يف  رئي�شياً  دوراً  الكركم  يلعب 

مب�شادات  لغناه  ال�شرطان  باأمرا�س  الإ�شابة  خطر  ويبعد 
املختلفة،  الــكــبــد  الأكـــ�ـــشـــدة، ويــ�ــشــاهــم يف حتــ�ــشــني وظــائــف 
الــدمــاغ من  وحــمــايــة خــاليــا  الــذاكــرة  تقوية  وي�شاعد على 
واخلرف  بالزهامير  الإ�شابة  من  واحلــّد  وال�شمور  التلف 
حال  يف  ولكن  طبيعياً،  م�شاداً  كونه  الدماغية  وال�شكتات 
يوّلد  قــد  الأمــــر  فــهــذا  مــنــه،  مرتفعة  م�شتويات  تــنــاول  مّت 
حالة نزيف داخل املعدة، كما قد يت�شّبب هذا الأمر بحدوث 

ت�شّنجات داخل الرحم".

�صرب الكركم على الريق حلماية املفا�صل
"ميكن احل�شول  وتتابع الخت�شا�شية مرينا الفتى قائلة: 

كل  تناوله  مّت  اإذا  للكركم  ال�شحية  الفوائد  من  مزيد  على 
الوزن،  اإنــقــا�ــس  يف  ي�شاعد  لأنـــه  فــارغــة؛  مــعــدة  على  �شباح 
اإىل  بالإ�شافة  الــغــذائــي،  والتمثيل  اله�شم  عملية  يح�ّشن 
اأنه يخّفف من اأعرا�س التهاب املفا�شل ويحمي اجل�شم من 

اللتهابات. ول �شك اأنه ُيبطئ ال�شيخوخة.
يعّزز  اأنـــه  تــعــّد ول حت�شى  الــتــي ل  ال�شحية  فــوائــده  ومــن 
جهاز املناعة، يقّلل من م�شاعفات اأمرا�س القلب والأوعية 
الع�شبي  والــقــولــون  ال�شرطان  عــالج  يف  ي�شاعد  الــدمــويــة، 
ومر�س الزهامير، يحمي من تلف الكبد وح�شوات املرارة، 
�شاي  يــكــون  وقــد  الــرئــة.  واأمـــرا�ـــس  ال�شكري  مــر�ــس  يعالج 
على  الكركم  لتناول  فعالية  الأكـــرث  الطريقة  هــو  الكركم 
الــريــق، وهـــو ُيح�شر بــا�ــشــتــخــدام جـــذر الــكــركــم املــبــ�ــشــور اأو 

م�شحوق الكركم النقي".

�صرب الكركم يخفف اأعرا�ض االكتئاب
وت�شري الخت�شا�شية مرينا الفتى اإىل اأّن �شرب الكركم على 
ب�شبب  التح�ّش�شي  الأنــف  التهاب  اأعرا�س  الريق يخّفف من 
احتوائه على مادة الكركمني، وهي من الكيميائيات النباتية 
التي متتلك خ�شائ�س م�شاّدة لاللتهاب، والتي قد تخّفف 
التح�ّش�شي وذلــك من  الأنـــف  التهاب  اأعــرا�ــس  بــدورهــا مــن 
خالل التخفيف من الأعرا�س الظاهرة واملتمّثلة بالعط�س 
و�شيالن الأنـــف بــالإ�ــشــافــِة اإىل احــتــقــاِن الأنـــف، وذلـــك من 

ق الهواء عرب الأنف. خالل تقليل مقاومة تدُفّ
لدى  املناعية  ال�شتجابِة  من  الكركمني  مــادة  وحت�ّشن  هذا 
املر�شى امل�شابني بح�شا�شية الأنف، بالإ�شافة اإىل التخفيف 
من اأعرا�س مر�س الكتئاب؛ لأنَّ هذه املادة توؤثر يف العديد 

من اأنظمة اجل�شم املرتبطة باأ�شباب الكتئاب.
وي�شاعد م�شروب الكركم يف حماية القلب والأوعية الدموية 
اإىل  بالإ�شافة  الكول�شرتول،  م�شتويات  تقليل  خــالل  مــن 
الربوتني  تاأك�شد  وتقليل  الدموية  ال�شفائح  جتّمع  تثبيط 

يــعــود هــــذا خلــفــ�ــس امت�شا�س  الــكــثــافــة، وقــــد  مــنــخــفــ�ــس 
الكول�شرتول يف الأمعاء، وزيادة حتويله اإىل اأحما�س �شفراَء 

يف الكبد".

�صرب الكركم على الريق خلف�ض الكول�صرول
فوائد  وت�شمل  "هذا  الفتى:  مرينا  الخت�شا�شية  وت�شيف 
م�شروب الكركم على الريق ما ياأتي: خف�س خطر الإ�شابة 
مبر�س ال�شكري، التقليل من اأمل متالزمة ما قبل احلي�س، 
خــفــ�ــس مــ�ــشــتــويــات الــكــولــ�ــشــرتول املــرتــفــعــة، الــتــقــلــيــل من 
الع�شبي،  القولون  مبتالزمة  لالإ�شابة  املرافقة  الأعرا�س 
املــ�ــشــاعــدة يف عـــالج الــ�ــشــداع، واملــ�ــشــاعــدة يف عـــالج م�شكلة 

ال�شليم  اله�شم  على  الكركم  م�شروب  ال�شباب.ي�شاعد  حّب 
كما  ال�شحية،  غري  الطعام  بقايا  من  والتخّل�س  وال�شحي 
كمية  ويعالج  الــدم  يف  ال�شكر  م�شتوى  تعديل  على  ي�شاعد 
التي  املــاأكــولت  العديد من  املــوجــودة يف  الــزائــدة  ال�شكريات 

يتم تناولها خا�شة عند مر�شى ال�شكري.
تنقية  على  يعمل  حيث  جمالية؛  فــوائــد  الــكــركــم  ملــ�ــشــروب 
الــبــ�ــشــرة ويــزيــل الــ�ــشــمــوم مــن الــــدم، كــمــا اأنـــه يــحــتــوي على 

م�شادات الأك�شدة التي تفتح الب�شرة وتزيدها بيا�شاً.
اأعرا�س التهاب  ي�شاهم م�شروب الكركم يف تخفيف  واأخرياً 
اأمرا�س  اأعرا�س  تخفيف  اإىل  بالإ�شافة  التنّك�شي،  املفا�شل 

الكلى".

يتمّيز بالعديد من اخل�صائ�ض العالجية

ملدة اأ�صبوع .. فوائد مذهلة مل�صروب الكركم على الريق 
يعترب الكركم من التوابل "ال�صحرية" بف�صل منافعه ال�صحية العديدة واملنّوعة يف حال مّتت اإ�صافته اإىل النظام الغذائي. بداأ ا�صتخدام الكركم منذ القدم الأغرا�ض الطهي واأغرا�ض 

طبية ب�صبب احتوائه على عن�صر الكركمني الرئي�صي الن�صط يف هذا التابل.
يتمّيز الكركم بالعديد من اخل�صائ�ض العالجية منها امل�صاهمة يف خف�ض الوزن، الوقاية من ال�صرطان، تعزيز املناعة و�صحة االأجهزة املختلفة يف اجل�صم؛ كما ويعتقد اأن �صرب �صاي 

الكركم اأو ماء الكركم الدافئ على معدة فارغة ميكن اأن ي�صاعد اجل�صم يف حرق الدهون الزائدة ومينحه العديد من الفوائد ال�صحية االأخرى.
اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى على فوائد �صرب الكركم على الريق ل�صحة اجل�صم، يف املو�صوع االآتي:
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 اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2021/409 
ابراهيم يحيى  2( عثمان حممد   ، - بحريني اجلن�شية  ال�شاري  ال�شيد ها�شم حممد يحيى   -1  / املدعى عليهم  اىل 

اجل�شمي - اإماراتي اجلن�شية ، 3( ح�شني حاج علي يحيى - اإماراتي اجلن�شية 
الدعوى رقم 2021/409 مدين جزئي قد  اإماراتي اجلن�شية يف   - املدعي/ حم�شن حممد مهدي �شادق  بان  نعلمكم 
اأول : الت�شريح بقبول الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واإعالن  رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :   
املدعي عليهم بها.  ثانيا : احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 500.000 
درهم )خم�شمائة الف درهم( اأ�شل الدين )ال�شيك( مع التعوي�س اجلابر عن الك�شب الفائت مببلغ وقدره )20.000( 
ال�شداد.  القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق 2018/7/15 وحتى متام  الفائدة  درهم )ع�شرون الف درهم( مع 
اإدارة  مكتب  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  الزام   : ثالثا 
الدعوى مبحكمة ال�شارقة - الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الوىل - مكتب رقم 12 مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك 
يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/11 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى FUCEXCICOMS2019 / 0000781 جتاري  
اإىل املدعي عليه : جمبو للديزل 

نعلمكم بان املدعي ريليبيل للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - �س ذ م م 
 ، الفجرية  اأمام حمكمة  عليكم احل�شور  لذا يجب   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
ويف   ، وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي  ال�شاعة  املوافق  املدنية  التنفيذ  حمكمة 
حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات 

القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ : 2021/3/2 

اأحمد يو�شف املغربي 
مركز �شعادة املتعاملني  
القا�سي / ع�سام عطوه الع�سيلي 
حممد الفجرية / حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000544 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�شف امتياز امتياز احمد 
جمهول حمل الإقامة : دبي النهدة خلف م�شت�شفى زليخة �شارع رقم 2 هاتف 0555933342 

نعلمكم بان املدعي / الوان لل�شياحة قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالب فيها : 
1( الزام املدعي عليه مببلغ )23771( درهم 

2( الزام املدعي عليه لدفع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
3( اعالن املدعي عليهم باجلل�شة ولئحة الدعاء. 

�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الإجراءات املدنية. 
انت مكلف بالرد بجل�شة 2021/3/17 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
)مكتب مدير الدعوى رقم 11( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 

امل�شتندات  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  عرب الوات�شاب على الرقم 065024274 
حرر بتاريخ 2021/3/3 م.  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
�سمة احمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001151 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  فار�س حممد عبداهلل الفار�شي 
 042440307 هاتف   2108 رقم  مكتب  البراج  �شارع  التجاري  اخلليج  دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
info@ishaaruaw nassir@ : فاك�س 042440343 متحرك 0556134671  بريد الكرتوين

 20313 الربيد  �شندوق  رقم   ishaaruae.net
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 267.367.32 درهم مائتان و�شبعة و�شتون الف  وثالثمائة 
و�شبعة و�شتون درهم واثنان وثالثون فل�شا بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�شداد. - الزام املدعي عليه بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/15 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على  - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
للنظر يف  الن�شر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل  كافة  بها  الدعوى مرفقا 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/3/4 م.  

مدير اخلدمات الق�سائية
عائ�سة عبداهلل اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية
النواة للتجارة ذ م م رخ�سة جتارية رقم 504680 ال�سارقة 

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001490/ 
اإىل املحكوم عليه : النواة للتجارة - ذ م م  رخ�شة جتارية رقم 504680 ال�شارقة 

اإمارة ال�شارقة املجاز �شارع كورني�س البحرية برج كري�شتال بالزا طابق امليزانني هاتف رقم 065509503 فاك�س 
 0566903192  0508531000 رقم  موبيل   98026 رقم  ب  �س   065509502

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ املجد ملقاولت اخلر�شانة امل�شبقة الأجهاد املجد - وميثلها �شامر خطاب ال�شليمان الظاهر   يف الق�شية امل�شار 
اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 
83680 درهم.  لذلك انت مكلف  الر�شوم وامل�شاريف  الكلي �شامال  : املجموع  احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي 
بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ 

الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0000241 يف  الدعوى رقم

املدعي / فاليت اليكرتيك - �س م ح 
الرحمن  عبد  حممود  م  م  ذ  وال�شحية  الكهربائية  للتعهدات  القنديل  �شركة   / عليه  املحكوم  اىل 

�شعدا 9213756 9213757  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله بالتايل 
: ن�س احلكم  اأنه بتاريخ 2021/1/12 وبعد الإطالع على الوراق ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا 
للمدعية بالت�شامن فيما بينهما مبلغا وقدره 197650 درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار 5% �شنويا 

من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�سي/ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000403/ 
اإىل املحكوم عليه : مكتب ال�شفري لتوريد اليدي العاملة  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ احمد الكعبي - اجلن�شية : اإماراتي  يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 9317.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة دبي الإبتدائية

الدعوى رقم 2021/282 جتاري جزئي
دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية 

اىل : املدعي عليهما : 1( اتالنت�س لل�شرافة و 2( �شركة �شي لنك للتجارة العامة 
بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلربة احل�شابية بالدعوى اأعاله ، املقامة من : )املدعي 
للتجارة  امل�شارق  �شركة   / الثانية(  )املدعية  و   ، احمد  ادم مري غني حممد   / الأول( 
ندعوكم  درهم..   )1.090.929.50( مبلغ  ب�شداد  ملطالبتكم   ، م  م  ذ  �س   - العامة 
، املوافق  لجتماع خربة عن بعد وذلك يف متام ال�شاعة )2( ظهرا من يوم اخلمي�س 
2021/3/11 - هاتف : 5736924-06 ، فاك�س : 5736925-06  ، وهاتف 

4820532-050 ، وذلك لتقدمي دفاعكم وم�شتنداتكم يف الدعوى.  
اخلبري احل�سابي املنتدب 
وليد اإبراهيم ال�سايغ  

اإجتماع خربة 
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يف الدعوى رقم 2021/36 نزاع تعيني خربة جتاري

املعلن اليه / املتنازع �شده الأول : �شركة اأرابتك القاب�شة - �س م ع 
املتنازع �شده الثاين : �شركة اأرابتك لالإن�شاءات - �س ذ م م 

املتنازع �شده الثالث : �شركة اأرابتك بريكا�شت - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل مركز الت�شوية الودية للمنازعات املوقر لأعمال اخلربة املحا�شبية يف 
الدعوى اأعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق 2021/3/14 وذلك يف متام الرابعة ع�شرا موعدا 
لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية عن بعد وذلك عن طريق تطبيق )zoom( لذا يرجى 
تثبيت الربنامج ويطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الإجتماع املذكور مع اإرفاق كافة 
امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، للتوا�شل على هاتف رقم 04/5821333 و فاك�س رقم 04/5705773 ، 

  expert@mazca.ae : س ب 91153 - دبي ، بريد اإلكرتوين�
اخلبري املحا�سبي 
�سعيد وليد الب�ستكي  

دعوة حل�سور 
اإجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : بلو اكوا مارين لتجارة االك�ص�صوارات 
بــرج خليفة   - بــردبــي    - اإعــمــار مولز  LG-RMU-01 ملك  رقــم  ك�شك   : العنوان 
القيد  680477 رقم   : الرخ�شة  ، رقم  ذات م�شوؤولية حمــدودة   : القانوين  ال�شكل   -
القت�شادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1163319 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  لــدى  واملوثق   2021/2/25 بتاريخ  دبــي  قــرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
 910 العنوان : مكتب رقم  ايزي�ض لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجالت  املعني 
 : فاك�س   04-2947002  : هاتف   - بور�شعيد   - لال�شتثمار  �شلطان  جمموعة  ملك 
2947003-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايزي�ض لتدقيق احل�صابات وتنظيم ال�صجالت
العنوان : مكتب رقم 910 ملك جمموعة �شلطان لال�شتثمار - بور�شعيد - هاتف 
: 2947002-04 فاك�س : 2947003-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية بلو اكوا مارين 
 2021/2/25 وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  لتجارة االك�ص�صوارات 
اأي  2021/2/25 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2064/2021(

املنذر : م�شرف الهالل - �س م ع 
املنذر اليهما : 1- �شركة �شرو لل�شفر وال�شياحة - ذ م م 
2- احمد ر�شا حممد ح�شني عليان - ايراين اجلن�شية 

وذلك  درهــم   )310.187.02( مبلغ  ب�شداد  اليهما  املنذر   / املنذر  ينذر   : املو�شوع 
خالل مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمهم الإنذار ، واإل �شوف ي�شطر 
اإقامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الإجــــراءات  كافة  لتخاذ  املنذر 
الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�شافة اإىل الفوائد 

القانونية مع حتميله بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/2092(

املنذر : �شركة موارد للخدمات - ذ م م
املنذر اليها : اأداكوم لإدارة جمعيات املالك - �س ذ م م

تنذر املنذر املنذر اليهما ب�شداد مبلغ 6735740.41 درهم اإماراتي )�شتة 
درهم  واربــعــون  و�شبعمائة  الفا  وثــالثــون  وخم�شة  و�شبعمائة  ماليني 
القانونية  الإجــــراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  فل�شا(  واربــعــون  وواحــد 
املبلغ  حت�شيل  جلهة  املــنــذرة  حقوق  حلفظ  والكفيلة  بحقكم  الــالزمــة 
بعد  اأيـــام  خم�شة  مهلة  �شمن  وذلــك  القانونية  فــوائــدة  مــع  اليه  امل�شار 

اعالن الإنذار املاثل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1/2093(

املنذر : زعبيل لتاأجري ال�شيارات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( ب�شفتها 
وكيل دولر لتاأجري ال�شيارات 

املنذر اليهم : بليتز اك�شبري�س كورير �شريفي�شز - �س ذ م م 
تنذر املنذر املنذر اليهما ب�شداد مبلغ 662482.38 درهم اإماراتي )�شتمائة 
واثنان و�شتون الف واربعمائة واثنان وثمانون درهم وثمانية وثالثون 
بحقكم  الــالزمــة  القانونية  الإجـــراءات  كافة  اتخاذ  طائلة  حتت  فل�شا( 
والكفيلة حلفظ حقوق املنذرة جلهة حت�شيل املبلغ امل�شار اليه مع فوائدة 

القانونية وذلك �شمن مهلة خم�شة اأيام بعد اعالن الإنذار املاثل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1879(

مقدمة من املنذرة : �شركة ال�شيب للعقارات - وميثلها / جامنو بريمال كلواين 
�شد املنذر اليها : �شركة �شيمبلك�س انفرا�شرتاك�شرز املحدودة - فرع دبي 

املو�شوع 
اخلليج  مبنطقة   )3460150( رقم  الأر�ــس  قطعة  اإخالئكم  يف  ترغب  املنذرة  ان  حيث 
التجاري - دبي ، التي ظللتم ت�شغلونها ، دون ت�شديد قيمتها الإيجارية ، مع منحكم 
تاريخ  لــفــرتة منذ  املــتــاأخــرات وهــي مبلغ 90.000 درهـــم  �ــشــداد  ، مــع  يــوم  مــدة )30( 
2017/1/10 م وحتى 2017/9/10 م ومنذ 2017/9/11 م وحتى الن وكذلك الغرامات 
التاأخريية بواقع 3.000 درهم يوميا ، من تاريخ ف�شلكم يف ال�شداد وحتى تاريخ التخلية 

الفعلي ، مع احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها القانونية الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�شركة / اأ�س تي اأيه - منطقة حرة )�س.ذ.م.م( )رخ�شة رقم 20258( والكائنة بــــ دبي ، �س ب 
503001 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ، ترغب 
هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2021/2/8 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العــالن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب : ال�شيد : اأ�س تي اأيه - منطقة حرة )�س ذ م م(  
ا�شم ال�شركة : 

�س ب : 503001  
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 04-3636752  
manager@sta.ae :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�سعار ت�سفية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : هوليفايد - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 3 ملك �شركة م�شايف - القوز - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية 
: 1290694 مبوجب  التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   784449 : الرخ�شة  رقم   ، حمــدودة 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا 
اخلليج   - بــاحلــب  عــبــداهلل  �شعيد  عــبــداهلل  608 ملك  رقــم  : مكتب  الــعــنــوان  ح�صابات 
التجاري - هاتف : 2272828-04  فاك�س : 2274080-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي : �صامل ال�صيابي حما�صبون قانونيون ومدققوا ح�صابات
العنوان : مكتب رقم 608 ملك عبداهلل �شعيد عبداهلل باحلب - اخلليج التجاري 
- هاتف : 2272828-04  فاك�س : 2274080-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية هوليفايد 
- �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15 وعلى من لديه 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور  مطالبة التقدم 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اعـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيد/ 
حممد باي�س مياه حممد روي�س علي ، اجلن�شية : بنغالدي�س وطلب الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري بقالة الكويد 
القت�شادية يف  خورفكان  التنمية  دائــرة  واملرخ�س من  بقالة  الرخ�شة  ن�شاط   ،
جتارية رقم 538894 ال�شادرة بتاريخ 2005/10/11 يف دائرة التنمية الإقت�شادية 
 : اجلن�شية   ، النقبي  اخلـــوري  حممد  را�ــشــد  عــبــداهلل  ال�شيد/  اىل  بــخــورفــكــان. 
الإمــارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم 
بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

  اإعالن �سطب قيد
 : ال�شادة/ �شركة روبرت ليون انرتنا�شيونال ليمتد )اجلن�شية  باأن  تعلن وزارة القت�شاد 
جزر كاميان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي )العنوان : اخلبي�شي 
ملك بنك ابوظبي التجاري - مكتب ملك حممد عبداللطيف املال - اخلبي�شي - �س ب 
4492 دبي ، �س ب : 4492( واملقيدة حتت رقم )342( يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.  
التجارية  ال�شركات  �ــشــاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقــم  الحتـــادي  الــقــانــون  لأحــكــام  وتنفيذاً 
اإجـــراءات  دلــيــل  اعتماد  �ــشــان  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقــم  الــــوزاري  والــقــرار  وتعديالته 
يرجى  بالدولة.  احلــرة  واملناطق  بــاخلــارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 

يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 268
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شيد يو�شف عبداهلل �شيد �شيد عبداهلل - اجلن�شية 
: الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% اىل ال�شيد/ علي 
ال�شادرة  الوادي(  )مطعم  امل�شماة  الرخ�شة  يف  الهند.   : اجلن�شية   - عبداهلل  حممد 
 : اخرى  تعديالت   )609790( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من 
ل يوجد اأي تعديالت اخرى.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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 13183 بتاريخ 2021/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 266

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبدالعزيز عادل عبيد خلفان املطرو�شي ، اجلن�شية : 
الإمارات، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ 
مانع �شيف عبيد �شلطان املطرو�شي - اجلن�شية : الإمارات ، يف الرخ�شة امل�شماة )البحر 
ال�شادرة  رقم )784172(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  لتاأجري 

من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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 13183 بتاريخ 2021/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 269

ال�شيد/ حممد ح�شن حممد عمريه - اجلن�شية : الردن  ليكن معلوما للجميع بان 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )50%( وذلك اىل ال�شيد/ ماليل 
الفخر  )�شالون  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، افغان�شتان   : اجلن�شية   - الرحمن  حبيب 
للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )763002( ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 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 13183 بتاريخ 2021/3/8   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 267

الإمارات  اجلن�شية    - املازمي  الزرعوين  اأحمد عبداهلل   / ال�شيد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/  بيجو متوما�س 
باإمارة  تاأ�ش�شت  املباين(  اك�شربي�س لتنظيف  امل�شماة )خدمات  الرخ�شة  الهند اجلن�شية يف   ،
بال�شارقة.   الإقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   )29722( رقم  ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�شبوعني من 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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املال والأعمال

 3 مليارات درهم اأرباح ال�صركة 
العاملية القاب�صة خالل 2020

•• اأبوظبي -وام: 

حققت ال�شركة العاملية القاب�شة �شايف اأرباح بقيمة 3 مليارات درهم خالل 
العام 2020 بزيادة �شتة اأ�شعاف مقارنة بالعام املا�شي مدفوعة ب�شل�شلة 
عرب  اأن�شطتها  منــّو  جانب  اإىل  ال�شركة  نفّذتها  التي  ال�شتحواذ  �شفقات 
حمفظة اأعمالها املتنوعة. وقد اأظهرت النتائج املالية املُدققة بالكامل عن 
ال�شنوية  اإيراداتها  ارتفاع  ال�شركة  اأعلنت عنها  التي   2020 املالية  ال�شنة 

اإىل 7 مليار درهم مقارنًة بـ 1.26 مليار درهم خالل العام 2019.
مت�شارعني عرب قطاعات  وتو�شعاً  القاب�شة منواً  العاملية  ال�شركة  و�شهدت 
الغذائية  واملــنــتــجــات  ال�شحية  الــرعــايــة  فــيــهــا  مبــا  الــرئــيــ�ــشــيــة،  اأعــمــالــهــا 
مدفوعاً  النمو  هــذا  جــاء  وقــد  الرقمية.  والتقنيات  والــزراعــة  والــعــقــارات 
ال�شركة  نّفذتها  التي  ثاقبة  بــروؤيــة  جيداً  املدرو�شة  ال�شتحواذ  ب�شفقات 
الأعمال  مــتــنــوعــة، مــن خـــالل دمـــج  ال�ــشــتــثــمــار عــرب قــطــاعــات  وت�شّمنت 
وال�شيطرة امل�شرتكة، مما �شاهم يف رفع قيمتها وتعزيز منّوها على الأجل 
الطويل. ف�شاًل عن ذلك، ا�شتثمرت ال�شركة يف ح�ش�س اأقلية مهمة �شمن 
عدد من ال�شركات الواعدة. وكانت ال�شركة العاملية القاب�شة قد ا�شتحوذت 
على ح�ش�س يف كل من �شركة الف�شاء “�شبي�س اإك�س”، ومقرها كاليفورنيا، 
اأخــرى يف  ا�شتثمارات  اإىل  بالإ�شافة  ا�شتثماري خا�س،  من خالل �شندوق 
املتخ�ش�شة  الربيطانية  ال�شركة  تكنولوجيز”،  نانوبور  “اأك�شفورد  �شركة 
يف تكنولوجيا ت�شل�شل احلم�س النووي، اإىل جانب ال�شركة املتخ�ش�شة يف 
اأبوظبي  و�شركة برتول  نيويورك،  ومقرها  “ييلدمو”،  الرقمي  الت�شويق 
والع�شو  التنفيذي  الرئي�س  �شعيب  ب�شر  �شيد  وقــال  “اأدنوك«.  الوطنية 
حققت  القاب�شة  العاملية  ال�شركة  اإن  القاب�شة  العاملية  لل�شركة  املنتدب 
رائدة  ا�شتثمارية  كموؤ�ش�شة  مكانتها  تر�شيخ  يف  وجنــحــت  كــبــرياً  جنــاحــاً 
تتمتع بقدرة راأ�شمالية عالية ومتتلك حمفظة اأعمال متنوعة تغطي �شتة 

قطاعات رئي�شية.
ب�شكل جــزئــي ب�شفقات  النمو جــاء مــدفــوعــاً  اأن  الــرغــم  اأنـــه على  واأ�ــشــاف 
التابعة  ال�شركات  �شّجلت  فقد  ال�شرتاتيجية،  وال�شتثمارات  ال�شتحواذ 
كذلك منّواً قوياً عرب اأعمالها الأ�شا�شية حمققًة اإيرادات بن�شبة 165% 
القت�شاد  بيئة  وتداعيات  مواجهة حتديات  الكبرية يف  املرونة  ُيظهر  مما 
العاملية  ال�شركة  لأ�ــشــول  الإجمالية  القيمة  ارتفعت  كما  العاملي.  الكلي 
 4 بـ  مقارنًة   ،2020 دي�شمرب   31 حتى  درهــم  مليار   14 اإىل  القاب�شة 
وما  لل�شركة  النقدية  الأر�شدة  وبلغت  املا�شي  العام  خالل  درهم  مليارات 

يعادلها 3.7 مليار درهم بنهاية العام 2020.
وتتبّنى ال�شركة العاملية القاب�شة ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل يتمّثل هدفها 
يف تعزيز منّو حمفظة اأعمالها عرب تنفيذ �شل�شلة من �شفقات ال�شتحواذ 
و�شخ ال�شتثمارات ال�شرتاتيجية واإعادة الهيكلة ودمج الأعمال وتنويعها 
والتخارج من ال�شتثمارات، وت�شم حمفظتها اأكرث من 25 �شركة عرب �شتة 
املال والتقنيات الرقمية  ال�شناعي وراأ�س  قطاعات رئي�شية، وهي: القطاع 
العام  خالل  ال�شركة  اأعمال  تتو�ّشع  و�شوف  والعقارات،  واملرافق  والأغذية 
والتجزئة  والرتفيه  التعليم  قطاع  مثل  لت�شمل قطاعات جديدة  اجلــاري 
والزراعة والرعاية ال�شحية. و�شتوا�شل ال�شركة العاملية القاب�شة جهودها 
املبذولة يف تقييم الفر�س ال�شتثمارية، �شواًء من خالل امللكية املبا�شرة اأو 

الدخول يف �شراكات يف ال�شوق املحلية والدولية.

% �صجلت منوًا بن�صبة 40 

مليون درهم �صايف اأرباح الوطنية للتكافل »وطنية« يف العام 2020  18,4
•• اأبوظبي -الفجر:

حتقيق  وطنية”  للتكافل”  الوطنية  �شركة  اأعلنت 
العام  يف  درهـــم  مليون   18،4 بلغت  �شافية  اأربــــاح 
درهم  مــلــيــون   13،1 بلغت  اأربــــاح  مــقــابــل   2020
بينما   ،40% بلغت  بنمو  بن�شبة   2019 العام  يف 
 2020 للعام  امل�شاهمني  حقوق  على  العائد  ارتفع 
بن�شبة %20 الأمر الذي يعترب من اأعلى املعدلت 
يف �شوق التاأمني يف دولة المــارات العربية املتحدة، 
مع الإ�شارة اإىل اأن اأكرث من %75 من الأربــاح قد 

جاءت من عمليات التكافل.
وقد جاء هذا النمو يف الأربــاح نتيجة تركيز �شركة 
وطنية للتكافل على مبداأ “العودة اإىل الأ�شا�شيات” 
املنا�شبة  والأ�ــشــعــار  املتنوعة،  املنتجات  ي�شمل  الــذي 
املدعومة بخدمة عمالء قوية من خالل فريق من 
املوظفني املحرتفني، كما اأن ا�شتثمار �شركة وطنية 
اأي  حــدوث  عــدم  يف  �شاهم  التكنولوجيا  يف  للتكافل 
عن  العمل  اإىل  النتقال  عند  خدماتها  يف  انقطاع 
اخلدمة  م�شتوى  حت�شني  اإىل  ذلــك  اأدى  وقــد  بعد، 
للعمالء  الرئي�شية  اخلدمات  بع�س  تقدمي  واأ�شبح 

طوال �شاعات اليوم على مدار الأ�شبوع.
وبهذه املنا�شبة قال الدكتور: علي �شعيد بن حرمل 
وطنية  �ــشــركــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الـــظـــاهـــري، 

عام  يف  الــ�ــشــركــة  اأداء  كـــان  وطنية”:”  للتكافل” 
2020 مميزاً، فقد حققت ال�شركة اأداًء قوياً يف عام 
 2020 العام  يف  ن�شهد  اأن  يفرت�س  وكــان   2019
ت�شريعاً يف منو �شركة وطنية للتكافل وربحيتها بناءاً 
ال�شتفادة  مــع  املا�شية  الثالثة  الأعــــوام  زخــم  على 
التطورات  من  وغــريه   2020 اإك�شبو  معر�س  من 

القت�شادية التي كانت مرتقبة يف الإمارات«.
واأ�شافالظاهري:” اإل اأن جائحة كورونا غرّيت كل 
2020 هو عام املرونة بحيث  اأن عام  �شيء وات�شح 
مع  التعامل  على  قدرتها  “وطنية”  �شركة  اأثبتت 
التحديات بفعالية دون التاأثري يف التزامها بخدمة 
عمالئها، كما اأن ال�شتثمارات التي قامت بها ال�شركة 
يف جمال التكنولوجيا، وتب�شيط اإجراءاتها التجارية 
انتقال  يف  �شاعدت  والــتــدريــب  البيانات  وحتليالت 
ال�شركة من  وبذلك، متكنت  بعد،  للعمل عن  �شل�س 
احلفاظ على حجم اأعمالها وحت�شني هوام�شها من 

خالل اإدارة اأف�شل للتكلفة«.
19 �شّكلت  اأن جائحة كوفيد  اإىل  واأ�شار الظاهري: 
حتـــديـــاً حــقــيــقــيــاً. فــبــعــد النــتــقــال اإىل الــعــمــل عن 
�شروريني  اأمرين  وامل�شاركة  التوا�شل  اأ�شبح  بعد، 
نف�س  وتــقــدمي  املــوظــفــني  مــعــنــويــات  عــلــى  للحفاظ 
اأو  اأن ي�شعر العميل باأي خلل  م�شتوى اخلدمة دون 

تراجع.

بكل  موظفيها  �شاعدت  “وطنية”  اأن�شركة  واأو�شح 
فعاًل،  املــنــزل  مــن  العمل  املــتــاحــة جلعل  الإمــكــانــات 
اإىل   15 ملــدة  يومية  يوغا  ا�ــشــرتاحــات  ذلــك  و�شمل 
30 دقيقة للحفاظ على ال�شحة العقلية والبدنية 
للموظفني  النف�شية  الراحة  اأن  منوهاً  للموظفني، 

عززت م�شتوى خدمة العمالء وال�شركاء يف العمل.
وذكر الظاهري اأن التقدم الذي ح�شل عام 2020 
رغم البيئة ال�شعبة ناجم عن ال�شتثمار يف الأنظمة 

بطريقة  الــنــمــو  دعـــم  يف  �شت�شتمر  الــتــي  والأدوات 
الر�شيدة،  واحلــوكــمــة  املــطــلــوب،  المــتــثــال  ت�شمن 

ور�شا العمالء.
وحتقيق  بامل�شتقبل  تــفــاوؤلــه  الــظــاهــري  واأبــــــدىد. 
م�شتوى اأكرب من الن�شاط والبتكار يف التاأمني على 
احلياة والتكافل العائلي، لأن جائحة كورونا اأدت اإىل 
اإىل  النا�س حول احلاجة  الوعي بني  زيــادة م�شتوى 

التاأمني حلماية الأمن املايل للفرد. 

دولة الإمارات.
اللكرتونية  التجارة  ان�شطة  وتتنوع 
الـــتـــي حــ�ــشــلــت عـــلـــى �ـــشـــهـــادات عدم 
الدولة  يف  العــمــال  ملمار�شة  ممانعة 
الأن�شطة  عــلــى  بــال�ــشــا�ــس  وتــ�ــشــتــنــد 
املعتمدة يف دوائر التنمية القت�شادية 

املعنية يف جميع لإمارات الدولة.
�شهدت  الــدولــة  امـــارات  وكانت جميع 
خالل الفرتة املا�شية اطالق العديد 
هذه  لت�شجيع  املبتكرة  املــبــادرات  مــن 
النوع من التجارة حيث اطلقت دائرة 
التنمية القت�شادية يف ابوظبي رخ�شة 
املتاجرة اللكرتونية “تاجر ابوظبي 
“ واملخ�ش�شة لرواد العمال ملمار�شة 
اللكرتونية  املـــواقـــع  عــرب  ن�شاطهم 

وقنوات التوا�شل الجتماعي.

•• اأبوظبي-وام: 

دولة  اللكرتونية يف  التجارة  �شهدت 
الإمـــــارات تــطــورا كــبــريا عــرب مواقع 
ال�شبكة العنكبوتية وقنوات التوا�شل 
 2020 الـــعـــام  الجـــتـــمـــاعـــي خــــالل 
،ممــا عــزز الن�شاط يف هــذا النوع من 
الــتــجــارة الــتــي بــاتــت تــ�ــشــتــحــوذ على 
الــنــ�ــشــبــة الأكـــــرب مـــن مــبــيــعــات كافة 
يف  واخلــدمــيــة  ال�شلعية  الــقــطــاعــات 

ال�شواق العاملية.
تنظيم  هــيــئــة  ــائــيــات  احــ�ــش وتــظــهــر 
الت�شالت واحلكومة الرقمية اأن عدد 
ن�شاط  ملزاولة  املمانعة  عــدم  �شهادات 
بالتعاون  ا�شدرتها  الــتــي  الــكــرتوين 
مــع دوائــــر الــتــنــمــيــة القــتــ�ــشــاديــة يف 
الدولة و�شل اىل 230 �شهادة خالل 

. عام 2020 
واحلكومة  التــ�ــشــالت  هيئة  واأكـــدت 
الرقمية اأن تقدمي هذه اخلدمة يتم 
بالتن�شيق مع الدوائر القت�شادية ملن 
وال�شركات  الأعــمــال  رواد  من  يرغب 
والأ�ـــشـــخـــا�ـــس وذلــــك ل�ــشــتــكــمــال اي 
اأجل  مــن  اخـــرى  حكومية  اجـــــراءات 
او مواقع  الكرتونية  اإطــالق خدمات 
تو�شيح  يــتــم  حــيــث  تــطــبــيــقــات.  او 
جميع ال�شرتاطات الواجب توافرها 

لإ�شدار هذه ال�شهادة، دون مقابل.

لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف  واأو�ــشــحــت 
هذه  اأن  “وام”  الإمـــــــــــارات  انــــبــــاء 
�ــشــاهــمــت خـــالل الفرتة  الجـــــــراءات 
يف  الرقمي  التحول  تعزز  يف  املا�شية 
الإمـــــــارات وذلــــك مـــن خـــالل تقدمي 
خـــدمـــات الـــكـــرتونـــيـــة مــتــوافــقــة مع 
الدولة  يف  واملــتــطــلــبــات  الــتــ�ــشــريــعــات 
بـــ�ـــشـــكـــل ا�ـــشـــتـــبـــاقـــي ممـــــا يـــقـــلـــل من 
تواجه  قــد  التي  واملخاطر  التكاليف 

مثل هذا النوع من اخلدمات.
يف  الإلكرتونية  التجارة  اإدارة  وتعمل 
واحلكومة  التــ�ــشــالت  تنظيم  هيئة 
البيئة  تـــــوفـــــري  ــــى  عــــل الــــرقــــمــــيــــة 
التنظيمية اجلاذبة وتطوير مبادرات 
اإلــكــرتونــيــة الــتــي متــّكــن مـــن تاأمني 
الإلــكــرتونــيــة يف  والــتــجــارة  املعامالت 

التنمية  دائــــرة  مــن جــانــبــهــا اطــلــقــت 
رخ�شة  برنامج  دبــي  يف  القت�شادية 
تــاجــر مـــن دبــــي الــتــي تــتــيــح مزاولة 
العــمــال احلــرة والــتــجــارة مــن املنزل 
الجتماعي  الــتــوا�ــشــل  مــواقــع  وعـــرب 
وفق ت�شهيالت ت�شاهم يف ت�شجيع هذا 

النوع من التجارة.
التنمية القت�شادية يف  ووفرت دائرة 
لأ�شحاب  اعتماد”  “رخ�شة  ال�شارقة 
املــ�ــشــاريــع املــنــزلــيــة والإلــكــرتونــيــة يف 
الإمــارة يف حني وفــرت دائــرة التنمية 
مبادرة  اخليمة  راأ�ــس  يف  القت�شادية 
لدعم  وذلــك  الفرتا�شي”  “التاجر 
اأ�ـــشـــحـــاب املــ�ــشــاريــع الــتــي تــــدار عرب 
قنوات التوا�شل الجتماعي، واملواقع 

الإلكرتونية، والتطبيقات الذكية.

مبنا�صبة اليوم العاملي للمراأة وبالتعاون مع »لينكد اإن« 

»بادري الإلكرتونية« تعلم ال�صابات مهارات تطوير �صريهن املهنية 
•• ال�شارقة-الفجر:

ملوؤ�ش�شة  التعليمي  الــذراع  القدرات،  وبناء  للمعرفة  بــادري  اأكادميية  تنظم 
مار�س  مــن  التا�شع  يف  اإن”  “لينكد  مــع  بالتعاون  بــاملــراأة،  لالرتقاء  منــاء 
وذلك  ال�شخ�شي”،  ملفك  “طوري  بعنوان  بعد  عن  عمل  ور�شة  اجلــاري 
احتفاء باليوم العاملي للمراأة الذي انطلقت حملته لهذا العام حتت �شعار 

“اختاري التحدي«.
عرب  ظهراً  و2:00   1:00 ال�شاعة  بني  تنعقد  التي  الور�شة،  وت�شتهدف 
طالبات اجلامعات واخلريجات اجلدد   ، “زووم”  املرئي  الت�شال  تطبيق 

واملوظفات اجلدد والباحثات عن عمل. 
وتــركــز الــور�ــشــة، الــتــي تقدمها املــدربــة مــهــاك خمــيــجــاين، مــديــر حلول 
العمالء يف “لينكد اإن”، على تطوير معارف ومهارات امل�شاركات لتمكينهن 
من تن�شيق ملفهن ال�شخ�شي الذي يتيح لهن اإيجاد فر�شة عمل منا�شبة 

وتعزيز ح�شورهن يف احلياة العملية.
وتــتــيــح الأكـــادميـــيـــة لــلــراغــبــني بــالــتــ�ــشــجــيــل لــلــمــ�ــشــاركــة يف ور�ــــس العمل 
الر�شمي:   موقعها  على  الــتــايل  الــرابــط  على  الــدخــول  عــرب  الفرتا�شية 

.https://www.badiri.ae

هيئة الت�صالت واحلكومة الرقمية ت�صدر 230 �صهادة  
عدم ممانعة ملزاولة التجارة الإلكرتونية خالل 2020 

•• دبي - وام:

املنتدب  الع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  معايل  قــال 
اإن  دبــي  ومــيــاه  كــهــربــاء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
الذي  النهج  وفــق  ت�شري  دبــي  ومــيــاه  كهرباء  هيئة 
بن  زايــد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الــوالــد  لــه  املغفور  اأر�ــشــاه 
وتدعمه  ثراه”  اهلل  “طيب  نــهــيــان  اآل  �ــشــلــطــان 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �ــشــاحــب  روؤيــــة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  الـــدولـــة  رئــيــ�ــس  نــهــيــان 
نائب  مــكــتــوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  حــاكــم  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  و�شمو  اهلل”  “رعاه 

رئــيــ�ــشــة الحتـــــاد الــنــ�ــشــائــي الـــعـــام رئــيــ�ــشــة املجل�س 
الــرئــيــ�ــشــة الأعلى  لــالأمــومــة والــطــفــولــة  الأعـــلـــى 
لتمكني  الإمارات”  “اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
امل�شــــاواة  وتعزيز  املــراأة  متكني  خــالل  من  املجتمع 
تقــــوم على  تناف�شـــية  بيئــــة  بني اجلن�شني وحتفيز 
والقدرات  الــكــفــاءات  وتــقــديــر  والــتــمــيــز  الكفــــاءة 
والــتــفــاين يف الــعــمــل وفـــق اأفــ�ــشــل املــعــايــري املحلية 
املراأة  يــوم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  واأكـــد  والعاملية” 
العاملي .. اأن الهيئة تعد واحدة من اأبرز املوؤ�ش�شات 
الوطنية الداعمة للمراأة يف قطاع الطاقة ل �شيما 
حيث  وال�ــشــتــدامــة  والنظيفة  املــتــجــددة  الطاقـــــة 
على  وتركــــز  واملـــراأة  للرجل  متكافئة  فر�شاً  توفر 

متكني املــــراأة بدايًة من املنا�شب القيادية و�شـــــــوًل 
اإىل الوظائـــــف الفنية مما جعلهـــا قدوة واأمنوذجاً 
يف  واخلا�شــــة  احلكوميـــــــة  واجلــهــات  للموؤ�ش�شات 

داخــــل الدولة وخارجها.
 1949 حــالــيــاً  الهيئة  ت�شم   “ معاليه  واأ�ـــشـــاف 
العدد  هــذا  وي�شمل  اإداراتــهــا  جميع  �شمن  موظفة 
671 موظفة يف القطاع الهند�شي والفني وت�شكل 
اإجمايل  من   80.5% ن�شبة  الإمــاراتــيــات  الن�شاء 

القوى الن�شائية العاملة يف الهيئة..
 كــمــا تــبــلــغ نــ�ــشــبــة الــنــ�ــشــاء الإمـــاراتـــيـــات يف مركز 
ن�شاء  بــيــنــهــن  مـــن   32% والـــتـــطـــويـــر  الـــبـــحـــوث 
حا�شالت على موؤهالت تعليمية عالية يف املجالت 

يف  الن�شائية  اللجنة  وتوا�شل  والهند�شية  العلمية 
على  املــوظــفــات  لتحفيز  احلثيثة  جهودها  الهيئة 
اإىل فــر�ــس ومواكبة  الــتــحــديــات  الــنــجــاح وحتــويــل 
جــمــيــع املــتــغــريات مبـــا يــ�ــشــمــن حمــافــظــتــهــن على 
كافة  يف  واملهنية  ال�شخ�شية  حياتهن  بني  الــتــوازن 
كفاءتهن  يومياً  الهيئة  موظفات  وتثبت  الظروف 
ومكانتها  الهيئة  اإجنـــازات  تر�شيخ  على  وقدرتهن 
العاملية الرائدة كما ي�شاركن يف العديد من الأعمال 
اإجمايل  بلغ  الدولة حيث  وخــارج  داخــل  التطوعية 
العام  خــالل  الهيئة  ملوظفات  التطوعية  ال�شاعات 
مبادرة   22 يف  �شاعة  من7،999  اأكـــرث   2020

اإن�شانية وجمتمعية«.

الطاير : كهرباء ومياه دبي تركز على متكني املراأة من املنا�صب القيادية اإىل الوظائف الفنية

فـــقـــد املـــــدعـــــو  / بـــرافـــني 
الهند     ، �ــشــا�ــشــي  كــريــ�ــشــنــان 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )1593555H( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــشـــال 

0508834602

فقدان جواز �صفر
فــقــد املـــدعـــو  / �ــشــاكــر اهلل 
باك�شتان     ، خــــــان  ر�ـــشـــتـــم 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )5163591BQ( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــشـــال 

0525190296

فقدان جواز �صفر
فـــــقـــــد املـــــــــدعـــــــــو/ نــــيــــرتا 
نيبال   ، مــيــدهــون  بـــهـــادور 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )05584550( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــشـــال 

0565494289

فقدان جواز �صفر

نــــــوره جمال  املــــدعــــو/  فـــقـــد 
حمــمــد امـــني احــمــد ، م�شر 
اجلــنــ�ــشــيــة جــــواز �ــشــفــره رقم 
)A07739549( - يرجى 
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
اقرب  او  امل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
�شري�شت  الن  املـــدعـــو/  فــقــد 
الفلبني   ، اي�شتبان  بــولــوران 
اجلــنــ�ــشــيــة جــــواز �ــشــفــره رقم 
)EC8407965(  يرجى 
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
فــقــد املـــدعـــو/�ـــشـــريبـــات خان 
باك�شتان   ، خــــان  عــــامل  مـــري 
اجلــنــ�ــشــيــة جــــواز �ــشــفــره رقم 
)4118492(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اقـــرب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
فـــــــقـــــــد املـــــــــــــدعـــــــــــــو/ امـــــــرب 
اجلن�شية  ايـــرلـــنـــدا  لــــنــــوت، 
 جــــــــــــــــــــواز �ــــــــشــــــــفــــــــره رقــــــــم

)PW7699624(  يرجى 
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
اقرب  او  اليــرلــنــدا  بــ�ــشــفــارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
لدى الكاتب العدل بدبي ،،، املوقر

اإخطار عديل بالوفاء على يد حم�سر
املخطران : 1(  اراداجولي�شيل - تركي اجلن�شية

اجلن�شية  افغاين   - نعيم  هارون  حممد   )2
2- ملك �شعيد �شهيل �شعيد  اإمــارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج �شعيد  عنوانهما املختار : 
متحرك  هــاتــف   04-8873880 هــاتــف   )905( رقـــم  مكتب   -  9 الــطــابــق   - الكتبي  دلــيــوي  بــن 
info@zaroonilawyers.com  : ـــــكـــــرتوين  الإل الــــربيــــد   050-3232960  : 
بـــوكـــالـــة املــحــامــيــة الأ�ــــشــــتــــاذة / �ــشــمــريه اإ�ــشــمــاعــيــل حمــمــد اأحـــمـــد الــــزرعــــوين بـــرقـــم الـــوكـــالـــة : 
رقم  الوكالة  مبوجب   - بارامبيل  فيلوتا  نو�شاد  حممد  ال�شيد/  وميثلها   2021/1/16825

2020/1/164810
املخطر اليهما : 1( تي ات�س او اإي للتطوير العقاري - �س ذ م م  - عنوانها : اإمارة دبي - تالل الإمارات 

- �شارع ال�شيخ زايد - رقم هاتف : 97144542310+ ، 97144549700+ 
عنوانها : اإمــارة دبي - تالل الإمــارات - �شارع ال�شيخ   - م   م  ذ  �س  القوارب  لتجارة  �شيهور�س  ذا   )2

زايد - رقم هاتف : 97144542310+ ، 97148181481+ 
املو�شوع / املطالبة ب�شداد مبلغا وقدره 528.000 درهم )خم�شمائة وثمانية وع�شرون الف درهم( 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
اأول : يف الوقائع :  1( حيث ان املخطر �شدهم مدينان للمخطران مببلغ وقدره 176.000 درهم 
)مائة و�شتة و�شبعون الف درهم( وذلك مبوجب �شيكني م�شلمني بيد املخطران وامل�شحوبني على بنك 
الإمارات دبي الوطني املوؤرخني 2020/12/1 مببلغ 88.000 درهم لل�شيك الأول رقم 000064 
والثاين برقم 000065 وذلك  عن املبلغ امل�شتحق ل�شاحلهما نتيجة تعامالت ا�شتثمارية فيما بينهما 
عن اتفاقية البيع وال�شراء املربمة بال�شروط والبنود املبينة بها ومالحقها بني اأطراف اأمر الأداء املاثل 
، ف�شال عن متبقي �شيك ثالث ورابع مببلغ وقدره 176.000 درهم )مائة و�شتة و�شبعون الف درهم( 
لكل �شيك على حدة قد حل اأجل �شدادهما للمخطران منذ الأول من دي�شمرب ل�شنة 2020 ح�شبما 
املبالغ  اإجمايل  تاريخه مما يكون  انه مل يحررا ومل ي�شلما ليما حتى  اإل  بامللحق رقم )1(  هو مبنيا 

امل�شتحقة للمخطران مبلغا وقدره 528.000 درهم )خم�شمائة وثمانية وع�شرون الف درهم( 
2( وبتاريخ ا�شتحقاق ال�شكيات امل�شتحقة قام املخطران بتقدمي ال�شيكات للبنك امل�شحوب عليه )بنك 
 الإمارات دبي الوطني( ولكنها اعيدت دون �شرف لعدم وجود ر�شيد قائم وقابل لل�شحب )احل�شاب مغلق( 
ل�شداد  الودية  بالطرق  وتكرارا  مــرارا  اليهم  املخطر  طالبا  ان  لهما  �شبق  املخطران  ان  وحيث   )3
فيما  املتبادلة  الربيدية  واملرا�شالت  الهاتفية  املكاملات  طريق  عن  �شواء  بذمتهم  املرت�شد  املــايل  املبلغ 
اإل ان املخطر اليهم حتى تاريخه ممتنعني عن �شداد  بينهما والتي لها حجيتها القانونية يف الإثبات 

املبلغ بذمتهم  بدون وجه حق او م�شوغ قانوين او �شرعي يبيح لهم ذلك. 
على  العديل  الإخــطــار  هــذا  بتوجيه  التكرم  املوقر  العدل  الكاتب  من  املخطران  يلتم�س    ، عليه  بناء 
قدرها  والبالغ  بها  م�شغولة  ذمتهم  زالــت  ما  التي  املالية  املبالغ  ل�شداد  اليهم  للمخطر  حم�شر  يد 
)528.000 درهم( )خم�شمائة وثمانية وع�شرون الف درهم( وذلك خالل خم�شة ايام عمل من تاريخ 
املبنية  العناوين  على  بالل�شق  يعلنوا  العديل  الإخطار  ا�شتالم  رف�س  حالة  ويف  لالعالن  ا�شتالمهم 
فاإن  ال�شداد  املقررة قانونا بهذا اخل�شو�س. ويف حالة عدم  اأعاله طبقا لالإجراءات  الأداء  اأمر  ب�شدر 
ال�شيكات  مو�شوع  املبلغ  كامل  �شداد  على  لإجباركم  املخت�شة  الق�شائية  لل�شلطات  �شيلجان  املخطران 
 2020/12/1 املرجتعة ، مع ال�شيك الثالث والرابع امل�شتحقني الذين حان اأجل ا�شتحقاقهما منذ 
درهم   176.000 مببلغ  و�شرفهما  وال�شراء  البيع  اتفاقية  من   )1( رقم  بامللحق  مبنيا  هو  ح�شبما 
)مائة و�شتة و�شبعون الف درهم( لكل �شيك على حدة الذي مل حترراه او ت�شلمانه للمخطران او دفع 

قيمتهما نقدا لهما مع حتميلكم لكافة  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالوكالة عن املخطر املحامية / �شمرية اإ�شماعيل حممد اأحمد الزرعوين 

مبوجب   - بارامبيل  فيلوتا  نو�شاد  حممد  ال�شيد/  وميثلها   2021/1/16825  : الوكالة  برقم 
الوكالة رقم 2020/1/164810 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 8/ 3/ 2021  Issue No : 13183
At Dubai Notary Public 

"Payment Legal Notice Handed by A bailiff"
Notifying Party:  1) Arda  Gulcil - Turkish national,
2) Mohammad Haroon Naim - Afghani national
Chosen address: Emirate of Dubai- Bur Dubai- Sheikh Zayed Road, 
Saeed Tower 2, property of Saeed Suhail Saeed Bin Delwi Alketbi- 9th 
Floor- Office no. (905) - Tel: 048873880- Mobile: 0503232960- Email: 
info@zaroonilawyers.com

Represented by Lawyer Ms. Samira Ismail Mohammed Ahmed Al 
Zarooni, by virtue of POA no. 2021/1/16825- represented by Mr. 

Muhammad Nushad Vilota Parampil- under POA no.2020/1/164810
Notified Party: 
1) THOE REALESTATE DEVELOPMENT LLC,Address: Emirate 
of Dubai- Emirates Hills- Sheikh Zayed Road- Tel: +97144542310, 
+97144549700
2) THE SEAHORSE BOATS TRADING L.L.C, Address: Emirate 
of Dubai- Emirates Hills- Sheikh Zayed Road- Tel: +97144542310, 
+97148181481
Subject: Payment Claim of Amount of AED 528.000 (five hundred twenty 
eight thousand dirhams) plus legal interest of 12% as of the due date until 
full payment as well as charges. Expenses and attorney's fees.
First: Facts : 1) Whereas the notified party owes the notifying party an 
amount of AED 176,000 (one hundred seventy six thousand dirhams) vide 
two cheques handed over to the notifying party, withdrawn on Emirates 
NBD, dated 01 -12-2020, equal amount of AED 88.000 for the first cheque 
no. 000064 and the second cheque no. 000065, being in consideration 
of investment business between the two parties pursuant to the Sale and 
Purchase Agreement made between the parties hereto upon the terms 
and clauses set out therein and its amendments. In addition, remaining 
amounts for third and fourth cheques, AED 176,000 (one hundred seventy 
six thousand dirhams) each, which fell due since 1st December 2020, as 
set out in annex no (1). However, those cheques has not been issued or 
handed over to the notifying party till date. As such, the total outstanding 
amounts due to the notifying party are AED 528,000 (five hundred twenty 
eight thousand dirhams). 2) On the due date of the cheques, the notifying 
parties submitted the cheques to the drawn bank (Emirates NBD), however 
they were returned without encashment for non-sufficient funds (closed 
account) .3) Whereas the notifying party has repeatedly requested the 
notified party to pay the outstanding amount due from them in amicable 
way, whether through phone calls or emails exchanged between them, 
which have legal binding force of proof. However, the notified party 
rejected to pay the due amount till date without any legitimate reason or 
legal justification.
Therefore, The notifying party pleads the Honorable Notary Public to 
serve this Legal Notice through a bailiff to the notified party, ordering 
them to pay the outstanding debts due from them, with amount of AED 
528.000 five hundred twenty eight thousand dirhams) within five working 
days of the date they have received the notice. If they refuse to receive 
the legal notice, the notice should be posted to the addresses shown in 
the payment order introduction according to the legal procedures in this 
regard.  In case of nonpayment the notifying party shall take recourse to 
the appropriate judicial authorities to force you to pay the full amount of 
the dishonored cheques, along with the third and fourth cheques that fell 
due since 01-12-2020, as set out in annex no (1) of Sale and Purchase 
Agreement with amount of AED 176,000 (one hundred seventy six 
thousand dirhams) each, which the notified party did not issue or hand 
over to the notifying party or pay its value in cash, as well as charges 
expenses and attorney’s fees.  With all due respect and reservation..
On behalf of the notifying party, Lawyer Ms. Samira Ismail Mohammed 
Ahmed Al Zarooni, by virtue of POA no. 2021/1/16825- represented by 
Mr. Muhammad Nushad Vilota Parampil- under POA no. 2020/1/164810
signed & sealed by the Notary Public in Dubai - 23 February 2021

Notification

االثنني   8  مارس   2021  م   -   العـدد   13183  
Monday    8  March   2021   -  Issue No   13183
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املال والأعمال

مليار درهم بيعا و�صراء قيمة �صفقات   38.38
الأجانب يف الأ�صواق املالية منذ بداية العام 2020 

•• اأبوظبي-وام:

املال  اأ�شواق  فئاتهم يف  الأجانب بجميع  امل�شتثمرين  تــداولت  قيمة  قفزت 
املحلية اىل نحو 38.38 مليار درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام 2021 
وحتى تاريخ 4 مار�س اجلاري ،مما يعك�س �شخامة ال�شيولة الأجنبية التي 
الأرقام  التي توثقها  الر�شد  التداول خالل فرتة  جرى �شخها يف قاعات 

ال�شادرة عن �شوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
اخلليجيون،  الأجانب”  امل�شتثمرين  تـــداولت  اأن  ذاتــهــا  الأرقــــام  وتظهر 
مـــن اجمايل   43% نــحــو  �ــشــكــلــت  العرب”  غـــري  مـــن  الأجـــانـــب  الـــعـــرب، 
مليار   89.35 قيمتها  بلغت  والتي  املالية  الأ�شواق  يف  امل�شجلة  ال�شفقات 

درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 مار�س اجلاري.
وكان الن�شاط الكبري للم�شتثمرين الأجانب �شاهم منذ �شهر يناير املا�شي 
يف ارتفاع اأ�شعار �شريحة كبرية من الأ�شهم بن�شب عالية، الأمر الذي �شجع 
على دخول املزيد من امل�شتثمرين الفــراد اىل الأ�شواق �شعيا وراء حتقيق 
اأكرب قدر ممكن من املكا�شب. ويت�شح من خالل الأرقام اأن اجلزء الأكرب 
من �شيولة الأجانب مت �شخها يف �شوق ابوظبي لالأوراق املالية حيث بلغت 
قيمة ال�شفقات املربمة 27.522 مليار درهم بيعا و�شراء يف فرتة الر�شد 
والبالغ  ال�شوق  يف  امل�شجلة  الــتــداولت  اجمايل  من   42.3% نحو  ،�شكت 
الن�شبة  ان  املــالحــظ  ومــن  و�ــشــراء.  بيعا  درهـــم  مليار   65.045 قيمتها 
الأكرب من ال�شتثمارات التي مت �شخها يف �شوق العا�شمة �شجلت ل�شالح 
مليار   25.18 اىل  و�شلت  وبقيمة  العرب  غري  من  الأجانب  امل�شتثمرين 
درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام اجلاري وحتى تاريخ 4 مار�س اجلاري. 
اأمــا يف �شوق دبي املــايل فقد بلغت قيمة تــداولت الجانب بجميع فئاتهم 
اجمايل  % مــن   44.7 نحو  ،�شكلت  و�ــشــراء  بيعا  درهـــم  مليار   10.86
ال�شفقات املربمة يف ال�شوق منذ بداية العام وحتى تاريخ 4 مار�س اجلاري 

والبالغ قيمتها 24.31 مليار درهم بيعا و�شراء.

مليون ا�صرتاك يف خدمات   21.929
قطاع الت�صالت خالل 2020 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اجمايل عدد امل�شرتكني يف خدمات قطاع الت�شالت يف دولة الإمارات 
“هاتف متحرك، هاتف ثابت، انرتنت” 21.929 مليون م�شرتك خالل 
الت�شالت  تنظيم  هيئة  الإحــ�ــشــاءات  اأحــدث  بح�شب  وذلــك   2020 العام 
اأن  ام�س  الهيئة  اأ�شدرتها  التي  الح�شائيات  وتظهر  الرقمية.  واحلكومة 
عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف املتحرك و�شل اىل نحو 16.820 مليون 
م�شرتك مع نهاية �شهر دي�شمرب2020 تقريبا مقارنة مع 16.707 مليون 
م�شرتك يف �شهر نوفمرب من العام ذاته،وارتفعت ن�شبة انت�شار اخلدمة من 
185 خطا اىل 186.1 خط لكل 100 ن�شمة خالل فرتة الر�شد. وا�شتنادا 
اىل هذه الأرقام فقد �شكل عدد ال�شرتاكات يف خدمة الهاتف املتحرك نحو 
76.2 % من اجمايل عدد امل�شرتكني يف جميع خدمات قطاع الت�شالت 
يف الدولة.  وعلى م�شتوى عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف املتحرك بنظام 
الدفع امل�شبق فقد بلغ مع نهاية �شهر دي�شمرب من العام املا�شي 13.178 
مليون م�شرتك يف نهاية �شهر فيما و�شل عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف 
املتحرك بنظام الفاتورة 3.641 مليون يف ال�شهر ذاته. وعلى �شعيد خدمة 
النرتنت فقد بلغ اجمايل عدد ال�شرتاكات 2.98 مليون ا�شرتاك تقريبا 
الثابت  الهاتف  خدمة  يف  الــعــدد  و�شل  حــني  يف  املــا�ــشــي.  دي�شمرب  �شهر  يف 
2.128 مليون م�شرتك. وبح�شب املعايري املعتمدة من قبل هيئة تنظيم 
الت�شالت فاإن الأرقام اخلا�شة بن�شاط الهاتف املتحرك ت�شمل ال�شرتاكات 
الفعلية امل�شرتك فقط وحتديدا اأي م�شرتك اأجرى اأو تلقى مكاملة �شوتية 
اأو مكاملة فيديو خالل الـ 90 يوماً املا�شية اأو اأر�شل ر�شالة ن�شية ق�شرية اأو 
ر�شالة متعددة الو�شائط خالل تلك املدة. ويف خدمة النرتنت يقت�شر على 
ا�شرتاك الإنرتنت عرب الهاتف “الفعلي” وهو اأي م�شرتك قام با�شتخدام 

ح�شابه للو�شول لالإنرتنت خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية.

�صفري الدولة يبحث التعاون مع �صربيا 
يف قطاع البنية التحتية والنقل

•• بلجراد-وام:

العالقات  �شربيا  لــدى  الدولة  �شفري  الظاهري  �شعيد  مبارك  �شعادة  بحث 
بف�شل  وذلــك  املــجــالت،  م�شتمر يف خمتلف  تطور  ت�شهده من  ومــا  الثنائية 
ال�شديقني. كما جرى بحث  البلدين  قيادتي  الكرمية من  والرعاية  الدعم 
التحتية  البنية  قــطــاع  وخا�شة  امل�شرتك  الهــتــمــام  ذات  املوا�شيع  مــن  عــدد 
برنابيت�س  اآنــا  على حدة مبعايل  �شعادته كال  لقاء  ذلك خالل  والنقل. جاء 
وزير  مومريوفيت�س،  تومي�شالف  ومعايل  �شربيا  جمهورية  وزراء  رئي�شة 
املــوا�ــشــالت والــبــنــاء والــبــنــيــة التحتية الــ�ــشــربــي. واأكــــد �ــشــعــادتــه عــلــى عمق 
تعزيزها  امل�شتمر على  ال�شديقني واحلر�س  البلدين  املتميزة بني  العالقات 
وتطوير اأوجه التعاون امل�شرتك يف املجالت كافة. وقد �شارك يف اللقاءين وفد 
اأحمد بن �شليم رئي�س  العاملية برئا�شة �شعادة �شلطان  من �شركة موانئ دبي 
مت  حيث  العاملية،  دبــي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س 

بحث موا�شلة تعزيز التعاون والفر�س املتاحة لل�شركة يف املوانئ ال�شربية.

خالل ا�صتقبال وفد رفيع امل�صتوى من قن�صلية اإندوني�صيا يف دبي واالإمارات ال�صمالية

غرفة ال�صارقة تبحث �صبل تعزيز العالقات القت�صادية والتجارية مع اإندوني�صيا

بنك الإمارات دبي الوطني: ثالثة من كل خم�صة فروع اأ�صبحت �صديقة لأ�صحاب الهمم

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جتـــارة  غــرفــة  بحثت 
جلمهورية  الـــعـــامـــة  الــقــنــ�ــشــلــيــة  مــــع 
اإندوني�شيا يف دبـــــــي واملناطـق ال�شمالية، 
القت�شادية  الـــعـــالقـــات  تــطــويــر  �ــشــبــل 
وال�شتثماري  التجاري  التبادل  وتعزيز 
التي  امل�شرتك  الهتمام  ذات  واملوا�شيع 
لدى  الأعــمــال  جمتمعي  م�شالح  تخدم 

اجلانبني.
�ــشــعــادة عبد  ا�شتقبال  ذلــك خــالل  جــاء 
رئــيــ�ــس جمل�س  الــعــويــ�ــس،  �ــشــلــطــان  اهلل 
ال�شارقة  و�ــشــنــاعــة  جتـــارة  غــرفــة  اإدارة 
مبـــقـــر الـــغـــرفـــة مـــــوؤخـــــراً، لـــوفـــد رفيع 
نيغرا  كانـدرا  �شــــــــعادة  برئا�شة  امل�شتوى 
اإندوني�شيا  ـــــة  ـــ ـــ جــمــهــوريـــ عــــام  قــنــ�ــشــل 
و�شعادة  الــ�ــشــمــالــيــة،  واملــنــاطــق  دبـــي  يف 
القن�شل  مــ�ــشــاعــد  بـــريـــانـــتـــورو  بـــــودي 
ممثلي  من  وعـدد  القت�شادية  لل�شوؤون 
القن�شلية  يف  القت�شادية  القطاعـــات 
الإندوني�شية، كما كان يف ا�شتقبال الوفد 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  تــرمي  رغــده  �شعادة 
ــعــادة حمــمــد اأحـــمـــد اأمني  الــغــرفــة، و�ــش
ال�شـــــــارقة،  غرفة  عــام  مدير  العو�شي 
و�شارة اليحيى تنفيذي التعاون الدويل 

يف الغرفة.
ونــاقــ�ــس اجلــانــبــان �ــشــبــل تــطــويــر اآفـــاق 
وتعزيز  والتجاري،  القت�شادي  التعاون 
ال�شراكات بني جمتمعي الأعمال يف اإمارة 
ال�شارقة واإندوني�شيا، مبا يخدم م�شالح 
القطاع  متــكــني  يف  ويــ�ــشــهــم  الــطــرفــني 
من  ال�شتفادة  من  البلدين  يف  اخلا�س 

فر�س ال�شتثمار املتاحة. 

توطيد ال�صراكات االقت�صادية
�شلطان  اهلل  عــــبــــد  ــــعــــادة  ــــش � ورحـــــــــب 
اأن  اإىل  منوها ً الــزائــر،  بالوفد  العوي�س 
مــتــانــة وعــمــق الــعــالقــات بــني الإمــــارات 
ت�شكل  ال�شعد  واإندوني�شيا على خمتلف 
اإيجابياً م�شاعداً نحو بناء مزيد  عامال 
ال�شعيدين  عــلــى  املــ�ــشــرتك  الــعــمــل  مــن 
حر�س  مــوؤكــداً  والــتــجــاري،  القت�شادي 
غــرفــة جتــــارة و�ــشــنــاعــة الــ�ــشــارقــة على 
القن�شلية  مع  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 
ي�شهم  مبا  الإمـــارات  لدى  الأندوني�شية 
امل�شتوى  عـــلـــى  الــــتــــعــــاون  تـــوطـــيـــد  يف 
ال�شارقة  بــني  والــتــجــاري  القــتــ�ــشــادي 
اأو�شع  اآفاق  واإندوني�شيا وتطويرها نحو 
ا�ــشــتــفــادة من  اأفــ�ــشــل  لتحقيق  واأرحــــب 
املتاحة  الــوفــرية  ال�شتثمارية  الفر�س 
لـــدى اجلــانــبــني والــتــي تــدعــو اإىل بذل 
مــزيــد مــن اجلــهــد والــعــمــل املــ�ــشــرتك يف 
�شبيل تعزيز العالقات القائمة وم�شاريع 

التعاون ورفع ن�شب املبادلت التجارية.

دعم امل�صتثمرين
وا�شتعر�س �شعادة العوي�س اأهم الفر�س 
ال�شارقة  اإمـــارة  يف  املتاحة  ال�شتثمارية 
وجهود الغرفة املبذولة لتمثيل م�شالح 
جانب  اإىل  املــحــلــي  الأعــــمــــال  جمــتــمــع 
بكافة  امل�شتثمرين  دعـــم  عــلــى  حر�شها 
ال�شبل، داعياً الوفد الزائر على ت�شجيع 
رجال الأعمال الإندوني�شيني اإىل اإقامة 
اإك�شبو  مــركــز  يف  للمنتجاتهم  معر�س 
الــ�ــشــارقــة، فــ�ــشــال عـــن ال�ــشــتــفــادة من 
كمركز  ال�شارقة  لإمــارة  احليوي  املوقع 
اقت�شادي متميز على امل�شتوى الإقليمي 

التي  الــ�ــشــامــلــة  الــنــمــو  يف ظـــل حـــركـــة 
ال�شعد  خمتلف  على  الإمــــارة  ت�شهدها 
�شيا�شية  اتباعها  �شوء  يف  القت�شادية 
خدمات  وتوفريها  القت�شادي  التنويع 
رائد  لوج�شتية متقدمة ونظام م�شريف 
مــ�ــشــجــعــة وبنية  وقـــوانـــني  وتــ�ــشــريــعــات 

حتتية متطورة.

تنمية العمل امل�صرك
مــن جــانــبــه اأثــنــى �ــشــعــادة كــانــدرا نيغرا 
على  اإندوني�شيا،  جمهورية  عــام  قن�شل 
الــقــائــمــة بني  ح�شن ومــتــانــة الــعــالقــات 
وال�شارقة  عموما  والإمــارات  اإندوني�شيا 
عــلــى وجـــه اخلــ�ــشــو�ــس، مــوؤكــدا اأن هذا 
ياأتي موا�شلة للم�شاعي احلثيثة  اللقاء 
يف تــنــمــيــة اأطـــــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مع 

تنامي العمل القت�شادي والتجاري اإىل 
م�شتويات عالية من التن�شيق وال�شراكة 
وتدفق ال�شتثمارات بني البلدين، م�شيداً 
مب�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها 
ال�شارقة وما حققته من تطور اقت�شادي 
ومكانة مرموقة كمركز اقت�شادي ن�شط 
على امل�شتوى الإقليمي، ومبا توفره من 
ت�شهيالت لرجال الأعمال الإندوني�شيني 

العاملني فيها.

تعزيز العالقات التجارية
مــن جــهــتــه اأ�ـــشـــار �ــشــعــادة حمــمــد اأحمد 
اأمني العو�شي اإىل اأهمية تعزيز ال�شراكة 
البلدين  بــني  والــتــجــاريــة  القــتــ�ــشــاديــة 
واأنــهــمــا ميتلكان  خــا�ــشــة  الــ�ــشــديــقــني، 
كافة املقومات والفر�س ال�شتثمارية ما 

ميكنهما حتقيق تلك ال�شراكة، داعياً اإىل 
ت�شجيع توافد اأ�شحاب الأعمال وممثلي 
خمتلف القطاعات التجارية وال�شناعية 
بــني الــبــلــديــن بــهــدف بــحــث املــزيــد من 

فر�س ال�شتثمار املتاحة وتنميتها.
الزائر  الــوفــد  الـــزيـــارة جـــال  ويف خــتــام 
للمنتجات  الـــدائـــم  املــعــر�ــس  اأروقـــــة  يف 
مقر  �شمن  الــواقــع  املحلية  ال�شناعية 
الغرفة، حيث اطلعوا على املنتجات التي 
تعر�شها اأكرث من 180 من�شاأة تعمل يف 
عر�س،  من�شة   191 نحو  يف  ال�شارقة 
املحلية  ال�شناعية  باملنتجات  واأ�ـــشـــادوا 
من�شة  يــ�ــشــكــل  املــعــر�ــس  اأن  مــعــتــربيــن 
واإيجاد  لــلــمــنــتــجــات  لــلــرتويــج  مــواتــيــة 
فــر�ــس الــتــعــاون بــني الــ�ــشــركــات والـــزوار 

من ممثلي الوفود التجارية.

اأ�شحاب  مع  التعامل  اآداب  على  فروعه 
لــغــة الإ�ـــــشـــــارة. ويطبق  الــهــمــم وفـــهـــم 
تران�س”  “كني  تــقــنــيــة  اأيـــ�ـــشـــاً  الــبــنــك 
الإعاقة  اأ�ــشــحــاب  تــوا�ــشــل  تــعــزز  الــتــي 
مع  الإ�شارة  لغة  وم�شتخدمي  ال�شمعية 
الإمارات  بنك  ويعترب  البنك.  موظفي 
يبادر  العامل  يف  بنك  اأول  الوطني  دبــي 
اإىل اختبار هذه التقنية الرائدة يف عام 
2017.   ويف �شبيل الرتقاء باخلدمات 

•• دبي-الفجر: 

الــتــزامــه الــرا�ــشــخ بتعزيز دمج  اإطـــار  يف 
بنك  اأكـــّد  املجتمع،  يف  الهمم  اأ�ــشــحــاب 
املجموعة  الـــوطـــنـــي،  دبــــي  الإمـــــــــارات 
ال�شرق  منطقة  يف  الــرائــدة  امل�شرفية  
وتركيا،  اأفـــريـــقـــيـــا  و�ـــشـــمـــال  الأو�ــــشــــط 
حر�شه على موا�شلة حتديث وتطوير 
لتوفري  �شبكة فروعه وعملياته �شماناً 
لعمالئه  واملــريــحــة  ال�شل�شة  الــتــجــارب 
البنك  بـــادر  فقد  الهمم.  اأ�ــشــحــاب  مــن 
امل�شاعدة  والأجــهــزة  التقنيات  دمــج  اإىل 
على امتداد �شبكة فروعه، وذلك عماًل 
بالتزامه جتاه تعزيز الدمج املايل حتت 
حدود”  بـــال  “معاً  بـــرنـــاجمـــه  مــظــلــة 

املخ�ش�س لدعم اأ�شحاب الهمم.
تزيد  ن�شبة  اأ�شبحت  الإطــــار،  هــذا  ويف 
البنك  فـــــروع  �ــشــبــكــة  مـــن   60% عـــن 
املـــوزعـــة عــلــى اأنـــحـــاء دولـــــة الإمــــــارات 
لأ�شحاب  �ــشــديــقــة  املــتــحــدة  الــعــربــيــة 
البالغ  الـــفـــروع  هـــذه  وتنت�شر  الــهــمــم. 
واأبوظبي  دبـــي  يف  فـــرعـــاً   43 عـــددهـــا 
والعني وال�شارقة والإمــارات ال�شمالية، 
املزايا  مـــن  جمــمــوعــة  ن�شفها  ويــ�ــشــم 

الهمم  لأ�ــشــحــاب  ال�شديقة  الإ�ــشــافــيــة 
اجلهود  وتاأتي  امل�شاعدة.  التقنيات  مثل 
التي يبذلها البنك ان�شجاماً مع اأهداف 
التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة واأي�شاً 
 ”2030 الإمــــارات  “روؤية  مــع مــبــادرة 

التي تهدف اإىل بناء جمتمع متما�شك.
ويف �ــشــبــيــل تــعــزيــز قــــدرة الــعــمــالء من 
تزويد  مت  التنقل،  على  الهمم  اأ�شحاب 
الـــفـــروع مبــنــحــدرات مـــع �ــشــيــاج اأمــــان؛ 
وجمـــمـــوعـــة مــنــخــفــ�ــشــة الرتــــفــــاع من 
اأجهزة ال�شراف الآيل ومكاتب ال�شّراف 
وطاولت كتابة ال�شيكات. ، ومت تركيب 
تالم�شية  ولفـــتـــات  اأر�ــشــيــة  مــوؤ�ــشــرات 
مكتوبة بلغة “بريل” لت�شهيل التعّرف 
عــلــى وجــهــتــهــم داخــــل الـــفـــروع. ومتنح 
انتظار  �ــشــفــوف  الأولــــويــــة يف  الـــفـــروع 
منطقة  وت�شم  الهمم  لأ�شحاب  الــدور 
جتربة  لــهــم  لــتــوفــر  منف�شلة،  انــتــظــار 

م�شرفية اأكرث راحة و�شهولة.
التي  الفعلية  التغيريات  على  وعـــالوة 
اأدخــلــهــا الــبــنــك عــلــى مــرافــقــه لتمكني 
اإليها  الـــو�ـــشـــول  الــهــمــم مـــن  اأ�ـــشـــحـــاب 
قــــام البنك  بــ�ــشــهــولــة،  والــتــنــقــل فــيــهــا 
بــتــدريــب اأكـــرث مــن 1800 مــوظــف يف 

ي�شتخدمون  الــذيــن  للعمالء  املــقــدمــة 
فروع  توفر  ال�شمعية،  امل�شاعدة  اأجهزة 
ال�شمعية،  املــ�ــشــاعــدة  اأنــظــمــة  خمـــتـــارة 
والـــتـــي تــتــيــح لــلــعــمــالء الــتــوا�ــشــل عند 
خدمة  مندوبي  مع  اأو  ال�شراف  �شباك 
الجتماعات.  ح�شور  عند  اأو  العمالء 
)تقوية(  بــتــ�ــشــخــيــم  اجلــــهــــاز  ويــــقــــوم 
 50% بـــ  اأعــلــى  م�شتوى  حتى  ال�شوت 
من القدرات ال�شمعية العتيادية ف�شاًل 
اإزالــة الأ�ــشــوات غري املرغوب فيها  عن 
املتواجدة يف اجلوار، مما يجعل م�شتوى 

�شوت التوا�شل اأكرث و�شوحاً.
وعــالوة على ذلــك، يتيح بنك الإمارات 
اأ�شحاب  مـــن  لــلــعــمــالء  الــوطــنــي  دبــــي 
اإمـــكـــانـــيـــة فتح  الإعـــــاقـــــات الــبــ�ــشــريــة 
م�شتندات  بـــا�ـــشـــتـــخـــدام  احلـــ�ـــشـــابـــات 
يوفر  كــمــا  “برايل”،  بــلــغــة  مــطــبــوعــة 
“ترافلر  اأجهزة القراءة عالية الو�شوح 
التي   )Traveller HD( دي«  اإتــ�ــس 
تتيح للعمالء الذين يعانون من �شعف 
قراءة  اإمكانية  الألــوان  عمى  اأو  الب�شر 
ب�شهولة  وامل�شتندات  وال�شيكات  النماذج 
بتكافوؤ  التزامه  من  وانطالقاً  وراحـــة. 
الـــفـــر�ـــس، يــعــمــل بــنــك الإمــــــــارات دبي 

الــتــنــوع والدمج  الــوطــنــي عــلــى تــعــزيــز 
�شبكة  “برنامج  عـــرب  الــعــمــل  بــيــئــة  يف 
مع  بــالــتــعــاون  لـــه  الــتــابــع  التوظيف” 
و و”منزل”  املجتمع”؛  تنمية  “هيئة 

عرب   وذلــك   ،Sustainable Square
اإعاقات  لــديــهــم  مــنــهــا  كـــــوادر  تــوظــيــف 
بيئات  بناء  بهدف  ج�شدية  اأو  معرفية 
جميع  مــن  النا�س  ت�شجع  �شاملة  عمل 

فئات املجتمع على النجاح. 
املرزوقي،  اأحمد  قــال  ال�شياق،  هــذا  ويف 
العام  واملدير  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب 
بنك  يف  لــالأفــراد  امل�شرفية  للخدمات 
على  “ناأخذ  الــوطــنــي:  دبـــي  الإمــــــارات 
عاتقنا التزاماً را�شخاً بتب�شيط وت�شهيل 
ما  وهــذا  للجميع،  امل�شرفية  العمليات 
ا�شتثماراتنا  خالل  من  بو�شوح  يتجلى 
والتقنيات  التحتية  البنية  تطوير  يف 
انتمائنا  اأن  عــلــى  وعـــــالوة  ــاعــدة.  املــ�ــش
املــجــتــمــعــي يـــوؤكـــد �ــشــحــة هـــذه اجلهود 
اأن دمج اأ�شحاب  واأهميتها، نوؤمن اأي�شاً 
الأهمية  بــالــغــة  يــ�ــشــكــل خــطــوة  الــهــمــم 
دوراً  تلعب  القــتــ�ــشــادي،  ال�شعيد  على 
املهارات  ا�شتقطاب  �شعيد  على  اإيجابياً 

وامل�شوؤولية الجتماعية«.

 الحتادية لل�صرائب: اخلدمات املقدمة من الفنانني  وموؤثري التوا�صل الجتماعي مبقابل تخ�صع لل�صريبة

جتاوز  اأن  املــتــوقــع  مــن  كــان  اأو  ال�شابقة، 
خالل الـ30 يوما القادمة، حد الت�شجيل 
درهم،   187،500 الــبــالــغ  الخــتــيــاري 
�شريبية  فــواتــري  اإ�ــشــدار  عليهم  ويتعني 
للن�شبة  اخلــا�ــشــعــة  الـــتـــوريـــدات  جلــمــيــع 

الأ�شا�شية 5%.
واأكدت الن�شرة اأنه لأغرا�س احت�شاب حد 
الت�شجيل، يجب على الفنانني واملوؤثرين 
اخلا�شعة  الـــتـــوريـــدات  جــمــيــع  احــتــ�ــشــاب 
لــلــ�ــشــريــبــة الــتــي يــقــدمــونــهــا، حــتــى واإن 

•• اأبوظبي -وام:

لل�شرائب  الحتـــــاديـــــة  الــهــيــئــة  اأكـــــــدت 
الفنانون  يــقــدمــهــا  الــتــي  الــتــوريــدات  اأن 
الجتماعي  الــتــوا�ــشــل  مــواقــع  ومـــوؤثـــرو 
مبقابل تخ�شع ل�شريبة القيمة امل�شافة.
املــقــدمــة من  الـــتـــوريـــدات  اأن  واأو�ــشــحــت 
التوا�شل  مـــواقـــع  ومــــوؤثــــري  الــفــنــانــني 
القيمة  لــ�ــشــريــبــة  تــخــ�ــشــع  الجــتــمــاعــي 
املــ�ــشــافــة وتــ�ــشــمــل عــلــى �ــشــبــيــل املـــثـــال ل 
عرب  تـــرويـــجـــيـــة  اأنـــ�ـــشـــطـــة  اأي  احلـــ�ـــشـــر 
الإنرتنت التي يقوم بها املوؤثر نيابة عن 
الرتويج  لقاء مقابل، مثل  اأخــرى  اأعمال 
اأو  فــيــديــو،  مــقــطــع  اأو  مـــدونـــة  ملــنــتــج يف 
و�شائل  عــرب  مبن�شور  لأعــمــال  الــرتويــج 
فعلي  ظهور  واأي  الجتماعي،  التوا�شل 
والإعالن،  بالت�شويق  متعلقة  اأن�شطة  اأو 
املوؤثرين  �شبكة  اإىل  الــدخــول  حــق  ومــنــح 
وغري  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على 
ذلك، وكذلك اأية خدمات اأخرى يقدمها 

املوؤثرون لقاء مقابل.
جـــاء ذلـــك يف الــعــدد اجلــديــد مــن ن�شرة 
الذي  اأ�شا�شية”  �ــشــريــبــيــة  “معلومات 
لل�شرائب  الحتـــاديـــة  الــهــيــئــة  اأ�ــشــدرتــه 

اليوم حول املعاملة ال�شريبية للتوريدات 
املــقــدمــة مــن الــفــنــانــني ومـــوؤثـــري مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
اأو  الفنان  قــام  اإذا  اأنــه  الن�شرة  واأو�شحت 
بتوريد،  للقيام  نفقات  اأيــة  بتكبد  املــوؤثــر 
النفقات من عميله،  با�شرتداد هذه  وقام 
فــــاإن هـــذا الــتــعــويــ�ــس لــلــمــ�ــشــروفــات يقع 
يف  امل�شافة  القيمة  �شريبة  نطاق  �شمن 

الدولة.
الفنانني  على  يجب  فاإنه  للن�شرة،  ووفقا 
يقومون  الـــذيـــن  املــقــيــمــني  واملــــوؤثــــريــــن 
“والتي  لــلــ�ــشــريــبــة  خــا�ــشــعــة  بـــتـــوريـــدات 
لن�شبة  اخلــا�ــشــعــة  الــــتــــوريــــدات  تــ�ــشــمــل 
القيمة  لــ�ــشــريــبــة  الــتــ�ــشــجــيــل  ال�شفر” 
توريداتهم  قــيــمــة  جـــــاوزت  اإذا  املــ�ــشــافــة 
خالل  ووارداتـــهـــم  لل�شريبة  اخلــا�ــشــعــة 
اأن  املتوقع  اأو من  ال�شابقة،  �شهرا   12 الـ 
جتـــاوز خــالل الـ30 يــومــا الــقــادمــة، حد 
 375،000 البالغ  الإلــزامــي  الت�شجيل 
درهـــــــم، ويــــجــــوز لــلــفــنــانــني واملـــوؤثـــريـــن 
القيمة  لــ�ــشــريــبــة  اخــتــيــاريــا  الــتــ�ــشــجــيــل 
توريداتهم  قــيــمــة  جـــــاوزت  اإذا  املــ�ــشــافــة 
اخلا�شعة لل�شريبة ووارداتهم اأو نفقاتهم 
�شهرا  الـ12  خــالل  لل�شريبة  اخلا�شعة 

مل تــقــع تــلــك الـــتـــوريـــدات �ــشــمــن �شميم 
اأعمالهم الفنية اأو التاأثريية.

وميــــكــــن لـــلـــفـــنـــانـــني ومــــــوؤثــــــري مـــواقـــع 
الــذيــن يقومون  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــشــل 
ا�شرتداد  لل�شريبة  خا�شعة  بــتــوريــدات 
التوريدات  عن  ماعدا  املدخالت  �شريبة 
امل�شتثناة مثل بع�س اخلدمات الرتفيهية، 
تاأجريها  اأو  �ــشــراوؤهــا  التي مت  واملــركــبــات 
متاحة  تـــكـــون  والــــتــــي  ا�ــشــتــئــجــارهــا  اأو 

لال�شتخدام ال�شخ�شي.
وتــــنــــاولــــت الـــنـــ�ـــشـــرة اأمـــثـــلـــة لــــعــــدد من 
الــ�ــشــريــبــيــة اخلـــا�ـــشـــة بهذا  املـــعـــامـــالت 
الــقــطــاع اأو�ـــشـــحـــت مـــن خــاللــهــا اأنـــــه يف 
املـــوؤثـــر غــري املقيم  اأو  الــفــنــان  حـــال كـــان 
اإىل متلق م�شجل  يقدم خدماته تعاقديا 
الدولة، فال  امل�شافة يف  القيمة  ل�شريبة 
يلزم الفنان اأو املوؤثر بالت�شجيل ل�شريبة 
يلزم  حــيــث  الـــدولـــة،  يف  املــ�ــشــافــة  القيمة 
املتلقي باحت�شاب �شريبة القيمة امل�شافة 
مبوجب اآلية الحت�شاب العك�شي. واإذا كان 
اأفراد  اإىل  يقدم خدمات  املوؤثر  اأو  الفنان 
اأو اأعمال مقيمة يف الدولة وغري م�شجلة 
لــ�ــشــريــبــة الــقــيــمــة املــ�ــشــافــة فــيــهــا، وكان 
مكان التوريد يف الدولة، فلي�س هناك حد 

للت�شجيل. وعليه، اإذا كان الفنان اأو املوؤثر 
يقدم اأية خدمات اإىل متلق غري م�شجل، 
فعليه القيام بالت�شجيل ل�شريبة القيمة 
واحت�شاب  الفور  على  الدولة  يف  امل�شافة 

ال�شريبة عن التوريد.
اأو  الفنان  تلقى  اإذا  فــاإنــه  للن�شرة  ووفــقــا 
املوؤثر �شلعا “كهاتف مثال” لقاء خدماته، 
فمن ثم تعامل هذه ال�شلع كمقابل لهذه 
اأو جزء  اخلدمات. فاإذا كان كامل املقابل 
التوريد  قــيــمــة  فـــــاإن  نـــقـــدي،  غـــري  مــنــه 
�شعر  اإلــيــه  م�شافا  النقدي  اجلــزء  متثل 
خم�شوما  الــنــقــدي،  غــري  للجزء  ال�شوق 
اإذا  منه مبلغ ال�شريبة. ويف الوقت ذاته، 
ال�شلع  بتوريد  يقوم  الــذي  ال�شخ�س  كان 
للفنان اأو املوؤثر مقابل اخلدمات م�شجال 
عليه  ف�شيكون  امل�شافة،  القيمة  ل�شريبة 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  احت�شاب  اأي�شا 

عن توريد ال�شلع.
نــظــرا لأن مفهوم  اأنــــه  الــنــ�ــشــرة  واأكـــــدت 
حتى  اأو  “ل�شلع  املــقــايــ�ــشــة  تـــرتـــيـــبـــات 
اآثـــار  تــقــيــيــم  فــيــجــب  مــعــقــد،  خلدمات” 
�ــشــريــبــة الــقــيــمــة املــ�ــشــافــة املــرتتــبــة على 
معاملة  كل  اأ�شا�س  على  الــتــوريــدات  هــذه 

على حدة.
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املال والأعمال

نظمت منتدى افرا�صيًا �صمن �صل�صلة ال�صراكات العاملية ح�صره 130 م�صاركًا

غرفة دبي تعزز ال�صراكات ال�صتثمارية مع كازاخ�صتان يف جمالت الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا 

»اإمباور« حتتفي بيوم املراأة العاملي

% منهم مواطنات % كادر ن�صائي يف الوظائف الإدارية 62   24

مليار  ن�شف  حــوايل  اإىل  و�شل  البلدين 
بلغت  حــني  يف   ،2020 الــعــام  يف  دولر 
ال�ــشــتــثــمــارات الإمـــاراتـــيـــة املــبــا�ــشــرة يف 
دولر  مليون   130 حــوايل  كازاخ�شتان 
العام  مــن  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خــالل 
 350 من  اأكــرث  تعمل  حني  يف  املا�شي، 
�شركات  وممثلي  وفـــروع  قانونية  هيئة 

من الإمارات يف كازاخ�شتان.
وبدوره قال �شعادة األي�شر عبدقاديروف، 
ـــاد الـــوطـــنـــي يف  نــــائــــب وزيـــــــر القـــتـــ�ـــش
جهودها  تركز  حكومته  اإن  كازاخ�شتان 
عــلــى تــرويــج الــتــعــاون ال�ــشــتــثــمــاري مع 

وت�شغل املراأة حالياً %24 من الوظائف 
الن�شاء  وت�شكل  املوؤ�ش�شة،  يف  الإدارايــــة 
اإجمايل  من   62% ن�شبة  الإماراتيات 
املوؤ�ش�شة.  يف  العاملة  الن�شائية  القوى 
املراأة  متكني  اأن  على  املوؤ�ش�شة  واأكـــدت 
الإماراتية هو اأحد اأهم مالمح م�شرية 
التنمية يف الدولة، فمن خالله اأ�شبحت 
ت�شغل اأعلى الدرجات الوظيفية ومواقع 
اتــخــاذ الـــقـــرارات املــهــمــة، الأمــــر الذي 
�شجعها على امل�شاركة الكاملة يف خدمة 

وطنها وجمتمعها. 
للمراأة  الــعــاملــي  الــيــوم  حملة  واخــتــارت 
التحّدي(،  )اخــتــاري  �شعار  الــعــام  لهذا 
لنا  تنبيها  متثل  هــذه  التحدي  ففكرة 
عــلــى املــ�ــشــتــوى الــفــردي والــعــاملــي باأننا 
جميعاً م�شوؤولون عن اأفكارنا واأفعالنا. 
اأنـــه ميكننا  وتــ�ــشــري فــكــرة احلــمــلــة اإىل 
املــراأة والحتفال  اإجنـــازات  دعــم  جميعاً 
بــ�ــشــكــل جــمــاعــي. واحــتــفــل باليوم  بــهــا 
1911، وجاءت  العاملي لأول مرة عام 
ذكراه املئوية عام 2011 - لذا فنحن 

•• دبي-الفجر:

نــظــمــت غـــرفـــة جتـــــارة و�ــشــنــاعــة دبي 
موؤخراً بالتعاون مع �شفارة كازاخ�شتان 
يف الدولة منتدى افرتا�شياً حول تعزيز 
وال�شتثمارية  القت�شادية  الــعــالقــات 
بني الإمارات وكازاخ�شتان، وذلك �شمن 
العاملية  الــ�ــشــراكــات  �شل�شلة  فــعــالــيــات 
اآفاق  لبحث  دبــي  غرفة  اأطلقتها  التي 
عدد  مع  التجاري  والتعاون  ال�شتثمار 
من الأ�شواق العاملية الواعدة واملجزية.

و�ـــشـــكـــل املـــنـــتـــدى الفــــرتا�ــــشــــي الــــذي 
ح�شره 130 م�شاركاً، و�شم م�شوؤولني 
وم�شتثمرين  قـــرار  و�ــشــنــاع  حكوميني 
كــازاخــ�ــشــتــان والإمـــــــــارات، فر�شة  مـــن 
مهمة اأتاحت للجانبني مناق�شة العديد 
مــن الــفــر�ــس الــتــجــاريــة الـــواعـــدة بني 
الغذائي  الأمـــن  اجلــانــبــني وخــا�ــشــة يف 
القطاعات  يف  والـــرقـــمـــنـــة  والـــــزراعـــــة 

القت�شادية.
و�شملت قائمة املتحدثني يف اللقاء كاًل 
رئي�س  الغرير،  �شيف  ماجد  �شعادة  من 
و�شناعة  جتــــارة  غــرفــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 
مينيليكوف،  مــــاديــــار  و�ـــشـــعـــادة  دبـــــي، 
الدولة،  لــدى  كازاخ�شتان  دولــة  �شفري 

بلدية دبي حت�صل على جائزة الأفكار 
العربية الدولية عن فئة ال�صتدامة

•• دبي -وام: 

الأفكار  على جائزة  دبي  بلدية  ح�شلت 
تنظمها  والــــتــــي  الــــدولــــيــــة  الـــعـــربـــيـــة 
ــــــك عن  جمـــمـــوعـــة دبـــــي لـــلـــجـــودة وذل
مبادرة  خــالل  مــن  “ال�شتدامة”  فئة 
يف  ال�شطناعي  الــذكــاء  نــظــام  تطبيق 
معاجلة  عمليات  يف  والتحكم  املراقبة 
ال�شحي يف حمطة جبل  ال�شرف  مياه 
عــلــي. وقــــال املــهــنــد�ــس حمــمــد الري�س 
معاجلة  وحمــطــات  �شبكة  اإدارة  مــديــر 
دبي  بلدية  يف  ال�شحي  الــ�ــشــرف  مــيــاه 
اإن املبادرة تهدف اإىل تطبيق نظام ذكي 
ومبتكر يتيح التحكم وال�شبط مل�شتوى 
تــهــويــة مــيــاه الــ�ــشــرف املــعــاجلــة ب�شكل 
ي�شهم  الــذي  الأمــر  واأوتوماتيكي  ذاتــي 
يف حتــ�ــشــني جــــودة املـــيـــاه الــنــاجتــة بعد 
املعاجلة مما ينعك�س ب�شكل اإيجابي على 
رفع ن�شبة ر�شا املتعاملني وامل�شتفيدين 
حيث تاأتي هذه املبادرة تلبية لالأهداف 
ال�شرتاتيجية لبلدية دبي واملتمثلة يف 
ومتكاملة  ذكية  توفري خدمات وحلول 
مواردها  وا�ــشــتــدامــة  الــبــيــئــة  وحــمــايــة 
ا�شتدامة  اأنــظــمــة  وتطبيق  الطبيعية 

رائدة.

ــعــادة األــيــ�ــشــر عـــبـــدقـــاديـــروف، نائب  و�ــش
كازاخ�شتان،  يف  الوطني  القت�شاد  وزير 
و�شعادة فهد القرقاوي، املدير التنفيذي 
ال�شتثمار،  لــتــنــمــيــة  دبــــــي  ملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة 
الر�شمي  املــمــثــل  جــاكــيــيــف،  واأ�ــشــيــلــبــيــك 
خدمات  وتطوير  والغاز  النفط  مل�شغلي 
حقول النفط يف الغرفة الوطنية لرواد 
املدير  كــــوزانــــوف،  واأزمـــــــات  الأعــــمــــال، 
الكازاخ�شتانية،  ال�شتثمار  لوكالة  العام 
املــكــاتــب اخلارجية  وعــمــر خـــان، مــديــر 
يف غـــرفـــة جتـــــارة و�ــشــنــاعــة دبــــــي.  ويف 
ماديار  �شعادة  الفتتاحية، و�شف  كلمته 
كازاخ�شتان  دولـــة  �شفري  مينيليكوف، 
لــدى الــدولــة، دولــة الإمـــارات بال�شريك 
باملنطقة،  لبالده  الرئي�شي  القت�شادي 
م�شيفاً اأن العالقات الثنائية قد تعززت 
خالل ال�شنوات املا�شية بف�شل امل�شاريع 
اإىل  م�شرياً  املفيدة،  امل�شرتكة  واملبادرات 
ان زيارة فخامة الرئي�س الكازاخ�شتاين 
قا�شم جومارت توكاييف، وزيارة معايل 
اأ�شكا  الــكــازاخــ�ــشــتــاين  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــس 
بتعزيز  �ــشــاهــمــتــا  الـــدولـــة  اإىل  رمــامــني 
اأجندة التعاون القت�شادي وال�شتثماري 

بني اجلانبني.
واأ�شاف �شعادته اأن التبادل التجاري بني 

ال�شتثمارات  ل�ــشــتــقــطــاب  الإمـــــــــارات 
توقيع  اأعــــقــــاب  يف  وذلــــــك  الأجـــنـــبـــيـــة، 
طريق  خــارطــة  لإيــجــاد  ثنائية  اتفاقية 
مبنية  وال�شتثماري  التجاري  للتعاون 
قائاًل  واأ�ــشــاف  ملمو�شة.  م�شاريع  على 
ــــــه مبـــوجـــب هـــــذه التـــفـــاقـــيـــة، متت  اأن
جمالت  يف  م�شروعاً   30 على  املوافقة 
والبرتوكيماويات  والــتــعــديــن  الــزراعــة 
والــ�ــشــنــاعــات الــ�ــشــيــدلنــيــة، مـــوؤكـــداً ان 
بالنفع  �ــشــيــعــود  املــ�ــشــاريــع  هـــذه  تطبيق 

امل�شرتك على اجلانبني.
الغرير  �ــشــيــف  مـــاجـــد  �ـــشـــعـــادة  و�ــشــلــط 
بني  القت�شادية  الــروابــط  على  ال�شوء 
وجهة  اأ�شبحت  التي  ودبــي،  كازاخ�شتان 
مثالية لل�شركات الكازاخ�شتانية الراغبة 
بتو�شيع تواجدها يف اأ�شواق دول جمل�س 
الأو�شط،  والــ�ــشــرق  اخلليجي  الــتــعــاون 
م�شرياً اإىل ان جتارة دبي غري النفطية 
مــع كــازاخــ�ــشــتــان تــ�ــشــاعــفــت مــن 163 
مليون دولر يف العام 2016 اإىل 327 

مليون دولر اأمريكي يف العام 2019.
جمال  هناك  قائاًل:”  الغرير  واأ�ــشــاف 
وا�شع لتعزيز التبادل التجاري والتعاون 
القــتــ�ــشــادي يف قــطــاعــات مــثــل الطاقة 
والنقل  الــبــرتوكــيــمــاويــة  والــ�ــشــنــاعــات 

•• دبي -الفجر: 

لأنظمة  الإمــــــــارات  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  حتــتــفــل 
باليوم  “اإمباور”،  املـــركـــزي  الــتــربيــد 
مــ�ــشــتــذكــرة م�شرية  لـــلـــمـــراأة،  الـــعـــاملـــي 
انطالقا  الإماراتية  الن�شائية  النه�شة 
مــن عــهــد املــغــفــور لــه الــ�ــشــيــخ زايــــد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثــراه، وما  �شلطان 
اإجنــــازات  تــلــك النــطــالقــة مــن  مثلته 
ت�شمو  اأن  يف  املـــــراأة  مــكــنــت  ا�شتثنائية 
ومكانتها  وعــمــلــهــا  وعــلــمــهــا  بــفــكــرهــا 
وحا�شر  مــا�ــشــي  يف  احلـــيـــوي  ودورهــــــا 
وم�شتقبل الوطن. وقالت املوؤ�ش�شة بهذه 
املنا�شبة اأن املراأة الإمارتية تعي�س نه�شة 
تــنــمــويــة عــلــى جــمــيــع الأ�ـــشـــعـــدة، حيث 
م�شريتها  يف  نــوعــيــة  حتــــولت  �ــشــهــدت 
تلك  اليوم  وتوا�شل  املــجــالت،  �شتى  يف 
امل�شرية املعطاء بخطوات واثقة لتحقيق 
املزيد من الرقي والتقدم يف ظل قيادة 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل.

نحتفل هذا العام باليوم العاملي للمراأة 
رقم 110.

الرئي�س  �ـــشـــعـــفـــار،  بــــن  اأحــــمــــد  وقــــــال 
لأنظمة  الإمـــــارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
ر�شخ  لقد  “اإمباور”،  املركزي  التربيد 
تعزيز  للمراأة يف  القيادة احلكيمة  دعم 
وعـــي املــجــتــمــع الإمــــاراتــــي حـــول املــــراأة 

وال�شناعات  الــلــوجــ�ــشــتــيــة  واخلـــدمـــات 
دبي  مـــوقـــع  اإن  والـــفـــ�ـــشـــاء.  الـــغـــذائـــيـــة 
مثالية  وجــهــة  يجعلها  ال�ــشــرتاتــيــجــي 
جمل�س  دول  مــــع  الأعـــــمـــــال  ملـــمـــار�ـــشـــة 
الرئي�شية  والأ�ــشــواق  اخلليجي  التعاون 
يف اأفــريــقــيــا واآ�ـــشـــيـــا، حــيــث تـــوفـــر دبي 
 2 من  اأكــرث  اإىل  و�شريعاً  �شهاًل  و�شوًل 
اأن  بالتاأكيد  وميكنها  م�شتهلك  مليار 
الكازاخ�شتانية  لل�شركات  مــقــراً  تــكــون 
اإىل اجلهود  �شعادته  ولفت  املنطقة.«  يف 
للرتويج  ـــــي  دب غــــرفــــة  تـــبـــذلـــهـــا  الــــتــــي 
النفطية  غري  جتارتها  وتعزيز  لالإمارة 
العامل،  حــــول  الــنــا�ــشــئــة  ــــواق  ــــش الأ� مـــع 
التمثيلي  الغرفة  مكتب  اأن  اإىل  م�شرياً 
للتعريف  با�شتمرار  يعمل  اأذربيجان  يف 
كازاخ�شتان  يف  ال�شتثمارية  بالفر�س 

املتاحة اأمام اأع�شاء الغرفة.
حتت  نقا�شية  بجل�شة  الــلــقــاء  واخــتــتــم 
للتعاون  جــديــدة  طــرق  اإيــجــاد  عنوان” 
املتحدثون  فيها  �شارك  والتي  الثنائي” 
الــ�ــشــوء عــلــى الفر�س  �ــشــلــطــوا  الـــذيـــن 
التعاون  واآفـــاق  امل�شرتكة،  ال�شتثمارية 
والـــ�ـــشـــراكـــات وكــيــفــيــة ال�ـــشـــتـــفـــادة من 
لتعزيز  الــثــنــائــيــة  الــوطــيــدة  الــعــالقــات 
ال�شتفادة من فر�س الأعمال امل�شرتكة.

القطاعات  �شتى  يف  الأ�ــشــا�ــشــي  ودورهــــا 
كذلك. مو�شحا اأن الإمارات منذ املراحل 
الأوىل لتاأ�شي�س الحتاد مل تغفل الدور 
املهم الذي �شتلعبه املــراأة وقدرتها على 
لإر�شاء  الرجل  اأخيها  جنب  اإىل  العمل 
دعائم دولة قوية، �شعارها امل�شاواة بني 
والواجبات.  احلقوق  يف  واملـــراأة  الرجل 
واأ�شار اىل اأن املوؤ�ش�شة فخورة مب�شاركة 
“ اإمباور”  اأدق تفا�شيل عمل  املــراأة يف 
الــرجــال، مبــا يحقق  اإخــوانــهــن  مل�شاندة 
العمل،  التوازن بني اجلن�شيني يف بيئة 
الوطنية  الكفاءات  اأف�شل  وا�شتقطاب 
النا�شئة، للعمل يف قطاع تربيد املناطق 
وتاأهيلها  باملنطقة،  واحلــيــوي  الــرائــد 
القت�شادي.  الــتــطــويــر  عجلة  لــقــيــادة 
الر�شيدة  القيادة  احلر�س  اىل  م�شريا 
على اإعطاء املراأة الإماراتية املكانة التي 
والهتمام  الرعاية  واإيالئها  ت�شتحقها 
ومتكينها  ت�شتحقه،  الـــذي  والحــــرتام 
من ولوج كل املجالت الت�شريعية منها 

والتنفيذية والقيادية اأي�شاً.

اأبوظبي الإ�صالمي يطلق
 مركز حتليل البيانات

•• اأبوظبي - وام:

ة  اأطلق م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي مركز حتليل البيانات الذي يعد من�شّ
من  امل�شرف  �شيمكن  مما  وت�شويرها  الفورية  البيانات  لتحليل  متكاملة 

الرتقاء بكفاءة عملياته وحت�شني اأدائه وتعزيز مرونته.
حتليل  مركز  عن  ال�شادرة  اجلــديــدة،  البحثية  الدرا�شة  بيانات  واأظــهــرت 
البيانات املتمّيز خالل �شهر يناير 2021، اأن %52 من ح�شابات العمالء 
اجلديدة لدى م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي مت فتحها عرب القنوات الرقمية، 
2020 ..كما ك�شفت  5 مرات مقارنة مع �شهر يناير  بواقع  حمققاً منواً 
املن�شات  ي�شتخدمون  املــ�ــشــرف  عــمــالء  مــن   78% اأن  الــدرا�ــشــة  بــيــانــات 

الرقمية التابعة للم�شرف، بنمو قدره %8 مقارنًة ب�شهر يناير 2020.
اإ�ــشــمــاعــيــل، مــديــر حتليل الــبــيــانــات لـــدى مــ�ــشــرف اأبوظبي  اإيــهــاب  وقـــال 
الرقمية، ل�شّيما يف  اأدواتــه  على  اإقباًل كبرياً  امل�شرف �شهد  اإن  الإ�شالمي 
�شاملة  م�شرفية  حلول  اإىل  يتطلعون  ممن  العمالء  �شريحة  تنامي  ظل 
اتنا  ونحن فخورون بت�شجيل اأكرث من 750 األف م�شتخدم ن�شط عرب من�شّ
وقنواتنا امل�شرفية الرقمية. واأ�شاف اأن اإطالق مركز حتليل البيانات املتمّيز 
خطوة اأخرى �شمن جهودنا امل�شتمرة لتوظيف اإمكانات البيانات ال�شخمة 
والذكاء ال�شطناعي بهدف حتقيق مزيد من القيمة عرب تطوير حمفظة 

جديدة من احللول واملنتجات امل�شرفية.

 دبي لل�صياحة تكرم اأع�صاء برنامج ال�صفري 
•• دبي-وام:

اأع�شاء  “دبي لل�شياحة”  كرمت دائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي 
اإىل  الهادفة  اجلــهــود  قــيــادة  يف  الــريــادي  دورهـــم  على  “ال�شفري”  برنامج 
اإمارة دبي واإن�شاء من�شة ريادية  اإىل  اإ�شتقطاب فعاليات الأعمال املرموقة 
لإنــعــا�ــس حــركــة فــعــالــيــات الأعـــمـــال الــعــاملــيــة خـــالل حــفــل اأقــيــم يف فندق 

“انرتكونتننتال دبي ف�شتيفال �شيتي«.
واخلــــرباء يف  والعلماء  الأطــبــاء  مــن  الــربنــامــج جمموعة  اأعــ�ــشــاء  وي�شم 
العديد من القطاعات اإىل جانب جمموعة من الأكادمييني وقادة الأعمال 
اإذ �شاهموا يف قيادة امل�شاعي  وم�شوؤولني حكوميني من عدة هيئات يف دبي 
دبي  اإىل  املــرمــوقــة  العاملية  والــلــقــاءات  املــوؤمتــرات  ا�شتقطاب  اإىل  الــرامــيــة 
اإ�شافة اإىل تر�شيخ مكانة الإمارة كمركز للمعرفة ووجهة رائدة ل�شت�شافة 

فعاليات الأعمال واملوؤمترات.
الفعاليات  جلــذب  الر�شمي  املكتب  لــالأعــمــال  دبــي  فعاليات  مكتب  وقـــدم 
12 مــن املوؤ�ش�شات الأعــ�ــشــاء خــالل حفل  لـــ  واملـــوؤمتـــرات يف دبــي جــوائــزا 
150 من  اأكــرث من  بالربنامج وح�شر احلفل  اخلا�س  ال�شنوي  التكرمي 

اأع�شاء الربنامج واجلهات املعنية يف قطاع فعاليات الأعمال.
اأزمة  تاأثريات  الرغم من  - على  املا�شي  العام  “ال�شفري”  برنامج  واأ�شهم 
الدولية  املــوؤمتــرات  مــن  عــدد  با�شت�شافة  دبــي  فــوز  يف   - “ “كوفيد-19 
من  اأكــرث  ت�شتقطب  اأن  يتوقع  والتي  املقبلة  ال�شنوات  خالل  �شُتعقد  التي 
�شتى  ومــن  خمتلفة  قطاعات  يف  واخلـــرباء  الأخ�شائيني  مــن   16،500

اأنحاء العامل.
من  جمموعة  با�شت�شافة  دبــي  فــازت  ال�شفري  برنامج  اإ�شهامات  وبف�شل 
 2021 البحرية  للمرا�شي  الدويل  “اآيكوميا”  موؤمتر  اأبرزها  الفعاليات 
النقل  لأنظمة  العاملي  واملــوؤمتــر   2023 املبا�شر  للبيع  الـــدويل  واملــوؤمتــر 

. الذكية 2024 

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/3950
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(.

املنذر اإليها : ب�شمه احمد بن �شعود     .  
نتيجة  درهــم   )56،613.46( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )52144/ الفئة Q /خ�شو�شي/  دبي ( من نوع ) فورد ايدج   _  
ا�شتي�شن  ( _ موديل ) 2012  ( لون ) ابي�س  (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/3951
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(.

املنذر اإليه : هريناندو جر باملاري�س فالينزويال    .  
نتيجة  درهــم   )30،041.00( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم )34769/ الفئة S /خ�شو�شي/  دبي ( من نوع ) هوندا �شيتي   _  
�شالون  ( _ موديل ) 2017  ( لون ) احمر  (_ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/3846
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اإليها : خوله حممود حممد حمديه          
نتيجة  درهم   ) وقــدرة )57،731.00  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 31382 /خ�شو�شي / الفئة Q/ دبي  ( من نوع ) �شوزوكي جراند 
فيتارا  _ ا�شتي�شن( موديل )2016 ( _لون ) اخ�شر( _ واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/3956
املنذر       :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(.

املنذر اإليه : �شاهد خان �شاه حممود خان        .  
نتيجة  درهــم   )105،881.67( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
ادج _  نــوع ) فــورد  R /خ�شو�شي/  دبــي ( من  الفئة  ال�شيارة رقــم )87385/ 
قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة  ) ف�شي(_  لون   )   2014 ( ا�شتي�شن( _ موديل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/3953
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(.

املنذر اإليه : طارق احمد انطاكلي         .  
نتيجة  درهــم   )171،877.73( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
 MERCEDES ( من نوع ) خ�شو�شي/  دبي/ E ال�شيارة رقم )2048/ الفئة
( _ موديل ) 2018  ( لون ) ابي�س  (_ واملمولة ل�شاحلكم  كوبيه   _  C300

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم   2021/3952
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�شابقاً(.

املنذر اإليه : بول البريت راجاين       .  
نتيجة  درهــم   )143،552.00( وقــدرة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجــراءات التنفيذية على 
رام  دودج   ( نوع  ( من  ابوظبي  16 /خ�شو�شي/   الفئة   /69436( رقم  ال�شيارة 
_  بيك اب كابينه مزدوجه  ( _ موديل ) 2016  ( لون ) ا�شود(_ واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  8  مار�س 2021 العدد 13183

Date 8/ 3/ 2021  Issue No : 13183
Notification of Publication On Case No. 16/2021/353 Partial Commercial

Subject of Case: Permit to register this case and inform Defendant by an original copy of his plea and copies 
of its attachments in pursuant of article 4 contained in the resolution issued by President of Commercial 
Court in Dubai under number 28 of 2020 issued on 11 / 9 / 2020 applicable on 1 / 11 / 2020 to verify the 
availability of the payment order conditions. On subject: Judge to obligate Defendant with paying to Claimant 
the payable amount of Murabaha Contract dated 26 / 9 / 2019 reaching AED 251,292.86 Two hundred and fifty 
one thousand and two hundred and ninety two UAE Dirhams and eighty six Fils only and 1% of the amount 
reaching AED 251,292.86 upon 01 / 12 / 2019 until the full payment and obligate Defendant with paying the 
proper compensation to Claimant for the damages caused thereto due to the loss of gains and losses as defined 
by the bank (Claimant) with the amount of AED 20,000 (only twenty thousand UAE Dirhams) and in all cases 
obligating Defendant with paying the fees, charges and attorney's fees.
Applicant of Notification: Sharjah Islamic Bank PJPC - Capacity in the case: Claimant
Informed Persons: 1- Naser Jamal Qalandar Khan  - Capacity in the case: Defendant
Subject of Notification: Claimant filed the case and its subject is to permit to register this case and inform 
Defendant by an original copy of his plea and copies of its attachments in pursuant of article 4 contained 
in the resolution issued by President of Commercial Court in Dubai under number 28 of 2020 issued on 
11 / 9 / 2020 applicable on 1 / 11 / 2020 to verify the availability of the payment order conditions. On subject: Judge 
to obligate Defendant with paying to Claimant the payable  amount of Murabaha Contract dated 26 / 9 / 2019 
reaching AED 251,292.86 (Two hundred and fifty one thousand and two hundred and ninety two UAE 
Dirhams and eighty six Fils only )and 1% of the amount reaching AED 251,292.86 upon 01 / 12 / 2019 until the 
full payment and obligate Defendant with paying the proper compensation to Claimant for the damages caused 
thereto due to the loss of gains and losses as defined by the bank (Claimant) with the amount of AED 20,000 
(only twenty thousand UAE Dirhams) and in all cases obligating Defendant with paying the fees, charges and 
attorney's fees and it was defines to be considered in the session held Sunday corresponding 14-03-2021 at 
8.30 AM in the remote litigation hall and you or your legal representative shall attend and present your pleas 
or documents to the court at least three days before the session.
Case Manger  / Yasser Mohammed Al Marzouqi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

االثنني   8  مارس   2021  م   -   العـدد   13183  
Monday    8  March   2021   -  Issue No   13183
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العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بدر احمد حممد الزاير  
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شيد دان�س حمفوظ 
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ريا�س احمد امل�شطفى 
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عرفان 
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طارق ح�شن خان 
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000417 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : منري علي خان 
احلواي  عبا�س   / ال�شتاذ  مكتب  املختار  حملهم  طرف  على  يعلن   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - احلواي  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  اإمارة   - قانونني  وم�شت�شارون  حمامون  وم�شاركوه 

الطابق 12 مكتب 1203
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/3/17 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�شفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/3/4 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ستعجل  SHCFICIINJ2021 /0001275 يف  الدعوى رقم

اىل : نعيم احمد ملقاولت البناء - ذ م م  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة املجرة �شارع اخلليج العربي بناية ملك حممد عبدالر�شا عبداهلل ح�شن طابق رقم 
1 �شقة 01  - نعلمكم باأن املدعي )ة( / جمعية مالك برج الربج وميثلها رئي�س جمعية / خالد ع�شام حممد �شلبي العنوان 
/ حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة املجاز 3 �شارع اخلان بناية الربج الأول بجانب بناية حت�شيل طابق 12 مكتب 1202    

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة بــــــ :  فاملدعية تلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة : اأول : قبول الدعوى �شكال 
واعالنها للمدعي عليها.  ثانيا : ا�شليا تعيني خبري هند�شي لالطالع على التفاقية التي مت توقيعها بني املدعي واملدعي 
عليها اخلا�شة باعمال الدهان لبناية برج الربج ومعاينة املكان وبيان ن�شبة الجناز لالعمال والطالع على ما يتم تقدميه 
من قبل الطراف وبيان التق�شري من اي طرف وال�شرار نتيجة عدم اللتزام بالتفاقية ان وجد ا�شرار ، ثالثا : الزام 
امل�شتعجلة  الأمول  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا  املحاماة.   واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليها  املدعي 
الوىل حمكمة ال�شارقة �شباح يوم ..... املوافق 2021/3/21  ال�شاعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ، 

ويف حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/3/7 م 

مدير اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�س 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - منني �سلطانة حممد ذي�سان خان حممد ذي �سان خان  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000362/ 

اإىل املحكوم عليه : منني �شلطانة حممد ذي�شان خان 
حممد ذي �شان خان 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ ن�شرين �شلطانة حممد خواجة خان - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة  

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 22000 درهم
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2020/54489 
املخطر  : حممد عبداهلل حممد عبدالرحمن - م�شري اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم : 784198237405489 

العنوان : دبي - اأبوهيل - برج اخلتال - هاتف رقم : 971503474126 
املخطر اليه : عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�شيد الها�شمي - اإماراتي اجلن�شية  - العنوان : ال�شارقة - النوف 2 - طريق البديع - �شارع 

 971505065685  -  971528203888  : رقم  هاتف   -  10 رقم  فيال   -  88
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع من قيمة ال�شيك والتي تقدر بــــ )440.000.00( درهم )اربعمائة واربعون الف درهم(

الوقائع : -  
"9000.000.00" درهم ت�شع ماليني درهم  "000086" بقيمة  بتاريخ �شابق قد حرر املخطر اليه ل�شالح املخطر �شيك : رقم 
فقط لغري"م�شحوب علي" بنك الإمارات دبي الوطني" م�شتحق الدفع بتاريخ 2016/5/1 حيث ان ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل 

لل�شحب واحل�شاب مغلق. 
اأن املخطر يطالب بقيمة  اإل   ، وحيث انه قد حترر ال�شيك املذكور اأعاله بغر�س امل�شاهمة م�شمول بالأرباح التي �شوف تعود للمخطر 
)440.000.00( درهم )اربعمائة واربعون الف درهم( وهو املبلغ الذي مت اثباته يف احلكم املعار�شة رقم )1100/2018( ال�شادر 

بتاريخ )2018/10/14( 
وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�شرورة دفع مبلغ من قيمة ال�شيك والتي تقدر بـــ )440.000.00( درهم )اربعمائة واربعون الف 

درهم( يف فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإخطار واإل �شوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. 
وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/2086(

املنذرة / �شركة يونايتد بريكا�شت كونكريت دبي - �س ذ م م 
املنذر اليهما :- )1( دي ان بي لالن�شاءات - �س ذ م م  )2( �شراج الدين �شيد ميان خان - الهندي اجلن�شية 

مبوجب الإنذار رقم 2021/1/16017 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل بدبي فاإن املنذرة تتوجه بهذا التكليف 
بالوفاء اىل املنذر اليهما لتنبه عليهما وتنذرهما وتكلفهما ب�شرعة و�شرورة 

اأن يوؤديا لها - بالت�شامن و /اأو بالت�شامم - مبلغ اإجمايل قدره 50.597.67 درهم )خم�شون الفا وخم�شمائة و�شبعة 
وت�شعون درهما و�شبعة و�شتون فل�شا( مبوجب اإخاللهما باإلتزامهما ال�شريف - ب�شوء نية - ب�شبب اإرجتاع ال�شيكني 
والفوائد  لل�شحب  وقابل  قائم  ر�شيد  وجــود  لعدم  �شرف  دون  ا�شتحقاقهما  تاريخ  يف    129676 و   129775 اأرقــام 
القانونية 9% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكني احلا�شل يف 2019/6/30 وحتى متام ال�شداد. وذلك خالل ا�شبوع من 
تاريخ اإعالن هذا التكليف.  بالوفاء للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا يف مواجهة املنذر اليهما  واإل �شوف 
اآ�شفة لتخاذ كافة الإجــراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها املهدرة لدى املنذر اليهما ومنها  ت�شطر املنذرة 

اإ�شت�شدار اأمر اأداء �شدهما مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2077/2021(

املنذر : �شركة ال�شرياوي للمعدات -  ذ م م 
املنذر اليه الأول : على ر�شا الطاف ح�شني - باك�شتاين اجلن�شية 

املو�شوع : حيث اأنه تر�شد بذمة املنذر اليه الأول ل�شالح املنذرة مبلغ وقدره 226.734 درهم 
ال�شيكني رقمي  "مائتني و�شتة وع�شرون الف و�شبعمائة واربعة وثالثون درهم عن قيمة 
)905 و 906( امل�شحوب على م�شرف الهالل من ح�شاب ال�شركة املنذر اليها الثانية تران�س 
ال�شرق الو�شط للمقاولت العامة ذ م م واملحررة واملوقعة من املنذر اليه الأول وذلك خالل 
اآ�شفني اىل اتخاذ الإجراءات  اأيام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإنــذار واإل �شن�شطر  خم�شة 
القانونية الالزمة �شدكم للزامكم بال�شداد مع حتميلكم كافة ر�شوم وم�شروفات التقا�شي 
بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد وكذلك 

اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر

انذار عديل
املنذرة : �شاره حممد عبداهلل ق�شوم النقبي - اإماراتية اجلن�شية  -  بوكالة املحامية / مروة الريامي 

�شد املنذر �شده : حممد عبدالرحمن عبدالفتاح جاد - م�شري اجلن�شية ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير �شركة 
حممد عبدالرحمن الفتاح لالعمال الفنية 

مو�شوع الإنذار 
بعقد  الثابت  بن�شبة 51% كما هو  الفنية( وذلك  �شريكة )حممد عبدالرحمن عبدالفتاح لالأعمال  املنذرة  ان  حيث 
التاأ�شي�س املوؤرخ بتاريخ 2017/10/3 والرخ�شة التجارية ووفقا لعقد التاأ�شي�س فقد مت التفاق بني الطرفني على ان 
يتوىل الإدارة املنذر �شده. اإل اأنه حتى تاريخ الإنذار مل تقم باإعالم املنذر مبا مت يف ال�شركة من اأي اأرباح يف ال�شركة 
التاأ�شي�س بتاريخ 2017/10/3 حتى الن ولقد مر  ال�شركة من تاريخ  اأربــاح  حيث ان املنذرة ت�شتحق ن�شبة 20% من 
اأو الأعمال اىل املنذرة من قبل ح�شراتكم  اأعــوام من تاريخ ان�شاء ال�شركة ومل يتم تقدمي ك�شوفات الأربــاح  ثالثة 
التاأ�شي�س مرة اخرى مع التعوي�س عن الأربــاح عن مدة هذه الفرتة واللجوء  باإرجاع مبلغ  ولذلك تنذرك املنذرة 
اىل ف�شخ عقد التاأ�شي�س املذكور نظرا لعدم التزامكم مبا جاء يف عقد التاأ�شي�س مع التعوي�س واأي م�شاريف اأخرى 
قد تن�شاأ عن اأيه مالحقات قانونية اخرى وحتملك امل�شوؤولية القانونية جتاه الغري يف اأي ديون اأو مبالغ لأ�شخا�س 

اأخرين ب�شبب ال�شركة. مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 241/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )1.284.264( درهم قيمة 
الفواتري امل�شتحقة من تاريخ 23 نوفمرب 2018 ولغاية 27 اكتوبر 2019 مع تاأخريات الدفع ا�شافة 

للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 23 نوفمرب 2018 وحتى تاريخ 
ال�شداد الكامل 

طالب الإعالن :  اأكيو ميد براكت�س ماجنمنت م.د.م.�س  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- مينا ليز ماجنمنت منطقة حرة ذ.م.م  -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  يف   2020/11/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعــالن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/اأكيو ميد براكت�س ماجنمنت م.د.م.�س بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )1282264.39( درهم وفوائده بواقع 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
والزمتها امل�شروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  1137/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/5719 امر اأداء ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )1578534( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : جاك للمالحة واللوجي�شتيك ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
اأيــوب بن مرهون بن غريب  �ـــس.ذ.م.م 2-  ا�ــس 4 خلدمات احلرا�شة  : 1- جي  اإعالنه  املطلوب 

ال�شعدي - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما
 جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1578534( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  941/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/5697 امر اأداء ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )205570( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : حممد ح�شني حممد احل�شيني -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعالنهم : 1- عبدالنا�شر كمال حممد �شحاته - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )205570( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الجــراءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر        
               يف  الدعوى رقم  170/2021/445 طعن جتاري 

مو�شوع الدعوى : قبول النق�س �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته 
اىل حمكمة ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام 

املطعون �شده بالر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
طالب الإعالن / 1-بنك ابوظبي التجاري - فرع -  �شفته بالق�شية : طاعن 

املطلوب اإعالنه :  1-  ظالل اخلليج لنظمة احلا�شبات -   �شفته بالق�شية : مطعون 
�شده  -   جمهول حمل القامة 

اعــاله ويتوجب  املذكور  الطعن  اقــام عليكم  الطاعن  بان  نعلنكم    : الإعــالن  مو�شوع 
عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر        
570/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شارق �شعيب  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/11/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  ل�شالح/املوؤ�ش�شة 
ومقداره )101.239( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2020/7/17 وحتى ال�شداد التام 

كما الزمته الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك. 
التايل لن�شر  اليوم  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
 768/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد بن حمد بن حممد مباركي  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :رويال رود لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/9 اول:انفاذ 
للمدعية  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  املــربم بني  التجاري  العقد 
مبلغ )2170( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2021/1/24 وحتى متام 

ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
 5435/2020/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �شركة المارات ملقاولت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م فرع دبي 2- يو�شف �شيف را�شد حمر 
عني املهريي   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شركة عرب اخلليج للخر�شانه اجلاهزة �س.ذ.م.م - وميثله:م�شلم حامد م�شلم بخيت املحرمي 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2020/12/9 اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بني 
املدعية واملدعي عليها الوىل ، بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )65.746.80( درهم خم�شة و�شتون الفا 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  مديونية  قيمة   - فل�شا  وثمانون  درهما  واربعون  و�شته  و�شبعمائة 
املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد - ثانيا:الزام املدعي عليهم الوىل والثاين والثالث بان يوؤدوا بالت�شامن اىل 
املدعية مبلغ )248.311.35( درهم مائتان وثمانية واربعون الفا وثالثمائة واحد ع�شر درهما وخم�شة وثالثون فل�شا 
- قيمة ال�شيكات الول رقم 1230 والثاين رقم 001288 والثالث 102989 والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة وطلب �شمول المر بالنفاذ املعجل بال كفالة ل مربر له لذا ق�شت املحكمة برف�شه
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
 750/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- غ�شان بو�شاملي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :رويال رود لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها ت�شجيل الدعوى الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )2540( درهم قيمة املديونية املرت�شدة بذمته وتعوي�شا مدنيا قدره )1000( درهم عن 
ال�شرار املادية واملعنوية وفقا ملا جاء ولثبوت توافر اأركان امل�شوؤولية مع الفائدة القانونية بواقع 
وامل�شاريف  بالر�شوم  املدعي عليه  الزام  التام  ال�شداد  ال�شداد وحتى  تاريخ المتناع عن  9% من 

ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/3/14 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2627/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )157592183( درهم والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
طالب الإعالن :  بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 2- كمران مالك جافيد ب�شري  -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  بتاريخ 2020/12/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  : نعلنكم  الإعــالن  مو�شوع 
املذكورة اأعاله ل�شالح/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليخ بان يوؤدي للبنك املدعي 
اعتبارا  �شنويا  ب�شيطة قدرها %9  قانونية  فائدة  اليه  مبلغا وقدره )1.359.646.09( درهم م�شافا 
عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  احلا�شل يف 2019/12/23 وحتى متام  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 
امل�شاريف ومبلغ خم�شمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

 تفا�سل العالن بالن�سر
2020 / 1787 ا�ستئناف جتاري 

في�شل  ملالكها  العقارية  للو�شاطة  كليندين�شت  موؤ�ش�شة  �شده/1-  امل�شتاأنف  اإىل 
حممود عبد اهلل امريي -  جمهول حمل الإقامة

�شاحب  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  كليندين�شت  جوزيف  امل�شتاأنف/  اأن  مبا 
ومالك كليندين�شت و �شركاه ليمتد) كليندين�شت اند بارترنز(

�شباحا    10:00 ال�شاعة   2021-03-29 املــوافــق  الثنني  يــوم  جل�شة  لها  وحــددت 
قانونيا ويف  اأو من ميثلكم  يقت�شى ح�شوركم  وعليه  ُبعد  التقا�شي عن  بقاعة 

حالة تخلفكـم  �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن حكم بالن�سر        
16 / 2020 / 4833 جتاري جزئي

تفا�شيل الإعالن بالن�شر
اإىل حمكوم عليه/1- عادل ابراهيم ح�شن ح�شني احلو�شني  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن حمكوم له/ بنك دبي التجاري �س.م.ع
و ميثله /ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 19-01-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�شالح/ بنك دبي التجاري �س.م.ع ً باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للبنك املدعى مبلغ مليون 
وثمانني الف  و�شبعمائة وثمانية وت�شعني درهم وثالثة وثمانني فل�شا  والفائدة  القانونية 
واألزمتها  ال�شداد  متــام  وحتى   2021/12/10 يف   الق�شائية  املطالبة  تــاريــخ  مــن   %  5 بــواقــع 

بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اأتعاب املحاماة   .
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 

هذا العالن.. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 1234/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/2245 جتاي جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )232474.61 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف 

طالب  العالن:  بنك المارات دبي الوطني )�س.م.ع( - �شفته بالق�شية:  طالب التنفيذ 
املطلوب اعالنهم:  1- هبه حم�شن عبداخلالق عبداملجيد احمد - �شفته بالق�شية:  منفذ 

�شده 
مو�شوع الإعالن :   قد اأقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) درهــم   232474.61( وقــدره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالنن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7477/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2920 جتاري جزئي ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )61321.1( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

  وميثله:خالد حممد علي احلمادي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- املوجب للدعاية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )61321.10( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 879/2021/60 امر اأداء
وقدره  بــ�ــشــداد مبلغ  بالت�شامن  املــطــلــوب �شدهما  بــالــزام  المـــر  بــا�ــشــدار  املــطــالــبــة  الـــدعـــوى:   مــو�ــشــوع 
وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  بال�شافة  درهما  ع�شر  و�شتة  و�شتمائة  الفا  وع�شرون  ثمانية  درهما   )28.616.00(
املعجل  بالنفاذ  المر  �شمول  ال�شداد مع  ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة 

طليقا من قيد الكفالة.
طالب العالن:  يف 2 تريدينغ م.م.ح - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- رامي�س ريجومل ادناين 2- كو�شرتا للدعاية والعالن �س.ذ.م.م - �شفتهما بالق�شية:  
مدعى عليهما

بالزام  بتاريخ:2021/2/17  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  امر  ا�شت�شدار  الإعــالن :طلب  مو�شوع 
املدعية  م�شتندات  بحافظة  تفا�شيله  الــواردة  ال�شيك  قيمة  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
مببلغ )28.616( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام ال�شداد 

وبالر�شوم وامل�شاريف ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 254/2021/60 امر اأداء
مو�شوع الدعوى:  املطالبة با�شدار المر بالزام املقدم �شده الطلب بان يوؤدي لطالبة المر مبلغ وقدره 
)700.000.00( درهم �شبعمائة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% ابتداء من تاريخ املطالبة الق�شائية 

وحتى متام ال�شداد والزام املقدم �شده الطلب بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماه.
طالب العالن:  هينوود ملعدات مكائن الور�س �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى

وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �شفته بالق�شية:  وكيل
املطلوب اعالنه:  1- علي ا�شغر ابراهيم �شرانغبوروال - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/1/17 اول:الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )700.000.00( درهم �شبعمائة الف درهم مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية تاريخ مذكرة ارتداد ال�شيك احلا�شل يف 2020/9/22 وحتى 
متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�شتئناف 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 551/2021/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره )65.021( درهم قيمة الدفع 
املتاأخرة من قيمة الفواتري امل�شتحقة وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد 

التام والزام املدعي عليها بتعوي�س تكميلي مببلغ )30.000( درهم
طالب الإعالن / 1-�شركة تكنوماك ل�شالح ال�شفن �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �شيه ماك�س لدارة ال�شفن �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول 
حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ 
وقدره )65.021( درهم قيمة الدفع املتاأخرة من قيمة الفواتري امل�شتحقة وفائدة قانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام والزام املدعي عليها بتعوي�س تكميلي مببلغ )30.000( درهم. 
وحــددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2021/3/9  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 337/2021/11 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )مائة واربعة وع�شرون الف درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن / 1-�شركة حجازي للرخام ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  �شركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي -  �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه - جمهول حمل القامة 

بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اأقــام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  :  قد  مو�شوع الإعــالن 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتــعــاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهــم(  الــف  وع�شرون  واربــعــة  )مائة 
املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  
املوافق  2021/3/17  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 725/2021/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )73.738.22( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن / 1-�شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي-  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  مريابيل للديكور �ــس.ذ.م.م - فرع -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه - 
جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )73.738.22(
البتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى 
بتاريخ:2021/3/7 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله خالل )5( ايام من تبليغكم بالعالن وذلك 

للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر        
               يف  الدعوى رقم  343/2021/13 التما�س اعادة نظر عمايل - ا�ستئناف 

مو�شوع الدعوى : ا�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1815 ، 1930 ل�شنة 2020م ا�شتئناف 
عمايل والر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن / 1-عبده عبداحلي عبدال�شالم الكفراوي -  �شفته بالق�شية : ملتم�س 
املطلوب اإعالنه :  1-  بريكفا�شت تو بريكفا�شت -   �شفته بالق�شية : ملتم�س �شده 

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعــالن :  قد التم�س اعادة نظر احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/1815 ا�شتئناف 

عمايل    
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2021/3/18  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد 

وعليه يق�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن حكم بالن�سر        
601/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- كرمي عبداحل�شن علوان  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/10/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�شتثمارية  للعقارات  العامة  ل�شالح/املوؤ�ش�شة 
ومقداره )524041( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2020/7/19 وحتى ال�شداد التام 

كما الزمته الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك. 
التايل لن�شر  اليوم  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي 

وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
 اعـــــــالن    

انه يف يوم الثالثاء املوافق 2021/2/23 م  
اإماراتي اجلن�شية - بطاقة  ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شامل حممد فا�شل �شعيد احل�شرمي - 
رقم  جتارية  رخ�شة   - احلبيب  مغ�شلة  مالك/  وب�شفته   784196276439187  : رقــم  الهوية 
)501511( �شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية - فرع دبا احل�شن /ال�شارقة ون�شاطه التجاري : غ�شيل 
وكلي املالب�س باأنه تنازل عن كامل ح�ش�شه يف / مغ�شلة احلبيب والبالغة %100 وذلك اىل ال�شيد/ 
فوزلو مياه انزاد علي - بنغالدي�شي اجلن�شية - يحمل بطاقة الهوية رقم : 784197490431752 
مع تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات حملي ، لأكون اأنا املتنازل نف�شي وكيل 
خدمات حملي يف الرخ�شة. وللمتنازل اليها مطلقة احلرية يف الت�شرف يف ح�ش�شه امل�شار اليها اأعاله 
وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه. وعمال لن�س املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي 
رقم )22( ل�شنة 1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له 
حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العالن  وال�شت�شتكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   

حمكمة دباحل�سن الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة دبا احل�سن البتدائية   

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )2100/2021(
املنذر :  عمر حممد بن ظاهر املهريي 

 �شد املنذر اليه الثاين / حمررة ال�شيكات / داي دوم للياقة البدنية للرجال - رقم الرخ�شة 785023 
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الوىل لإنذاره بالآتي :  ب�شرورة ب�شداد مبلغ وقدره 
ال�شيك  التايل )مبلغ وقدره =/ 425.000 درهم( قيمة  النحو  =/ 510.000 درهم مف�شلة على 
بدل  قيمة  ميثل  الــذي   2021/2/15 بتاريخ  الدفع  امل�شتحق   000159 رقــم  �شرف  دون  املرتجع 
اليجار من تاريخ 2021/2/1 وحتى تاريخ 2021/4/30 بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره =/ 85.000 
بتاريخ 2021/1/15 وهو  الدفع  امل�شتحق  ال�شيك املرتجع دون �شرف رقم 000158  درهم قيمة 
قيمة مبلغ  التاأمني عن املاأجور ح�شب ما هوي متفق عليه - وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ 
وال�شاغلني  ال�شواغل  من  خالية  املوؤجرة  العني  وت�شليم  الإخــالء  واإل  الإخطار  هذا  ا�شتالمكم 
وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل 

اليجار عن فرتة �شغل املاأجور دون �شداد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 3282/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1019 جتاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )4961406.82 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : الإمارات دي�شرتيكت كولينج )امييكول( �س ذ م م وميثلها املدير العام / اديب 

يو�شف املبدر - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1 - �شت�شون انف�شتمنتز ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/2/28 اخطاركم ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )4961406.82( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واإل بيع العقارات 
)املنطقة جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�س : 29 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون 
املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة   32rotal-312-239-140 الوحدات  رقم   - بــارك  بزن�س 

وفقا ملقت�شيات ن�س املادة 152 من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 211/2020/698 تنفيذ عقاري  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  فوؤاد عبا�س متيز - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة  
بدفع  والزامكم  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقــام  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )784575.18( وقـــدره  بــه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجــراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
اعالن بالن�سر        

 247/2021/18 عقاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة ال�شرق الو�شط القاب�شة - ذ م م - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة ف�شخ وانهاء اتفاقية اليجار املحررة بني املدعية واملدعي عليها بتاريخ 
2016/11/27 املتعلقة بقطعة الر�س رقم )1268-598( الكائنة مبجمع دبي لال�شتثمار الوىل وملدة 30 �شنة تبداأ من 
تاريخ 27 نوفمرب 2016 والغاء كافة اثارها القانونية وت�شليم هذه الر�س للمدعية خالية من ال�شواغل وباحلالة التي 
كانت عليها قبل التعاقد ، مع الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 2.450.873.63 درهم فقط مليونان 
واربعمائة وخم�شون الفا وثمامنائة وثالثة و�شبعون درهما وثالثة و�شتون فل�س قيمة امل�شتحقات والر�شوم الإيجارية 
للعني املوؤجرة مو�شوع الدعوى عن الفرتة من 2017/11/27 وحتى 2021/11/26 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ ال�شتحقاق  يف 2017/11/27 وحتى تاريخ ال�شداد التام مع ما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2021/11/27 
املــوؤجــرة.   وحــددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2021/3/15  ال�شاعة  حتى تاريخ الخــالء والت�شليم الفعلي للعني 
8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 692/2021/60 امر اأداء

الفائدة  مع  درهــم   42،081.62. مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعى  بــاإلــزام  الأمــر  باإ�شدار  املطالبة  الــدعــوى:   مو�شوع 
للقواعد  وفقاً  التنفيذية  ال�شيغة  اإك�شائه  و  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 

اخلا�شة بالتفاذ املعجل . اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
مدعى  �شفته بالق�شية:   بنك م�شر )دبي (  طالب العالن:  

عليه  مدعى  بالق�شية:   �شفته   - الهباهبة  علي  جميل  خليل  املطلوب اعالنهم:  1- 
مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 3-2-2021 اأوًل: انفاذ 
العقد التجاري املربم بني الطرفني.  ثانياً: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 42،081.62 درهم ) اأثنان 
9% من تاريخ ال�شتحقاق  األف وواحد وثمانون درهم واأثنان و�شتون فل�س(، والفائدة القانونية بواقع  واأربعون 
احلا�شل يف 4-6-2020 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  وتنوه املحكمة اأن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه. 

ولكم احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

اعالن بالن�سر
يف الدعوى رقم 694/2021/60 امر اأداء

مو�شوع الدعوى: املطالبة باإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ 35،552.45 درهم والر�شوم وامل�شاريف مع الفائدة 
للقواعد  التنفيذية وفقاً  ال�شيغة  اإك�شائه  و  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  20% من  بواقع  القانونية 

اخلا�شة بالتفاذ املعجل. اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب الإعالن :  بنك م�شر )فرع دبي( - �شفته بالق�شية:  مدعى

املطلوب اإعالنهم : 1- دومينيك باولو تابويج ارويو - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
اإلزام   2021-2-2 بتاريخ  البتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت  فقد  اأداء  اأمــر  ا�شت�شدار  طلب   : الإعــالن  مو�شوع 
املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ و قدره 35،552.45 درهم اإماراتي- خم�شة و ثالثون األف و خم�شمائة و 
اثنان و خم�شون درهم و خم�شة و اأربعون فل�س(. مع الفائدة القانونية 9 % من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت ما  التام  ال�شداد  وحتى   2020/7/29
عدا ذلك من طلبات .وتنوه املحكمة اأن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه. ولكم 

احلق يف ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/02869

املخطر  :  ا�شف علي حممد �شريف اجلن�شية باك�شتان واحمل بطاقة هوية رقم 784197485176057 
ب�شفتي مالك الرخ�شة امل�شماة )ا�شف علي ملقاولت التك�شية والأر�شيات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 

يف ال�شارقة بالرقم )623418(  العنوان : ال�شارقة - هاتف رقم )0505657478(
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  اإماراتي   - النقبي  يعروف  بن  احمد  خليفة  فايز   : اليه  املخطر 

)784198441072646(  - العنوان : ال�شارقة - املليحة - هاتف رقم )0527002662( 
مو�شوع الإخطار : احل�شور اىل مقر الدائرة الإقت�شادية 

الوقائع : -
التك�شية  ملقاولت  علي  )ا�شف  وامل�شماة  للمخطر  اململوكة  الرخ�شة  خدمات  وكيل  هو  اليه  املخطر  ان  حيث 

والر�شيات( واملرخ�شة بالرقم 623418 
املخطر اليه ممتنع عن احل�شور لجناز ما يلزم من معامالت لت�شيري م�شالح الرخ�شة مما احلق باملخطر بالغ 
ال�شرر  وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اليه ب�شرورة احل�شور اىل مقر الدائرة الإقت�شادية خالل 

خم�شة ايام واإل �شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الإجراءات القانونية �شده. 
وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شـــم ال�شركة : “ ري�شتون لتجارة املواد الغذائية “ )ذ.م.م(
رقم الرخ�شــة : 820267

عنـوانها : مكتب رقم 605 ملك �شياء احل�شني حممد اجلميل – ديرة – بور�شعيد 
ال�شكـل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1377913
لديها  الــتــجــاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  الــقــرار  مبوجب  وذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�شركة  بانحالل 
لديه  من  وعلى    )2021/02/28( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�شيد  لــدى  وامل�شدق   )2021/02/28(
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك 
فاك�س  حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�شتدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050( 
من  يوما   45 خــالل  يف  وذلــك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773(

تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شـــم ال�شركة: “ ديفاين ليت للخدمات الفنية “ )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�شــة : 757308

عنـوانها : مكتب M2-11 - ملك جمموعة مفتاح لالعمال ال�شتثمارية )�س.ذ.م.م( - اخلبي�شي - ديرة
ال�شكـل القانوين  : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1225762
لديها  الــتــجــاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتاريخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذلــك   ، اعــاله  املذكور  ال�شركة  بانحالل 
لديه  من  وعلى    )2020/09/21( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�شيد  لــدى  وامل�شدق   )2020/09/21(
ملك  اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 
 )050  –  5651150(  : متحرك  هاتف   -A – ا�شتدامة  الــتــجــاري  – اخلليج  علي  الــزبــري  حممد 
45 يوما  – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  فاك�س )2223773 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شـــم ال�شركة : “ بري�شت لتجارة املواد الغذائية “ )ذ.م.م(
رقم الرخ�شــة : 820281

عنـوانها : مكتب رقم 605 ملك �شياء احل�شني حممد اجلميل – ديرة – بور�شعيد
ال�شكـل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة 

رقم القيد بال�شجل التجاري : 1377944
لديها  الــتــجــاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قــد   ، بــاأنــه  بــدبــي  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  الــقــرار  مبوجب  وذلــك   ، اعــاله  املــذكــور  ال�شركة  بانحالل 
لديه  من  وعلى   )2021/02/28( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�شيد  لــدى  وامل�شدق   )2021/02/28(
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305  ملك 
فاك�س  حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�شتدامة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050(  
من  يوما   45 خــالل  يف  وذلــك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773(

تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شــــم امل�شفي :  يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عنـــوانــه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 

A – ا�شتدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ ري�شتون لتجارة املواد الغذائية “ )ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 605 ملك �شياء احل�شني حممد اجلميل – ديرة – بور�شعيد

وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2021/02/28( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2021/02/28(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 
– ا�شتدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شــــم امل�شفي :  يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عنـــوانــه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 

A ا�شتدامة –
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ ديفاين ليت للخدمات الفنية “ )�س.ذ.م.م(  
 وعنوانها : مكتب M2-11 - ملك جمموعة مفتاح لالعمال ال�شتثمارية )�س.ذ.م.م( - اخلبي�شي - ديرة
وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2020/09/21( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2020/09/21(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 
– ا�شتدامة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13183 بتاريخ 2021/3/8   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شــــم امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عنوانه :  مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 

A – ا�شتدامة 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني

امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية “ بري�شت لتجارة املواد الغذائية “ )ذ.م.م(
وعنوانها  : مكتب رقم 605 ملك �شياء احل�شني حممد اجلميل – ديرة – بور�شعيد

وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2021/02/28( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2021/02/28(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي 
املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305  ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري 
A- هاتف متحرك : )5651150 – 050(  فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه  – ا�شتدامة 

كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

Date 8/ 3/ 2021  Issue No : 13183
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil Court of First Instance
Case No. SHCFICIREA2021/0000544 Civil (Partial)

Sharjah Federal Civil Court of First Instance
To Defendant: ASIF IMTIAZ IMTIAZ AHMED - Unknown place of residence: Dubai, Al 
Nahda, behind Zulikha Hospital, St. 2, Tel:0555933342
We would like to notify you that the Plaintiff: ALWAN TOURISM, filed the above 
mentioned case requesting the following: 
- Bind the defendant to pay AED 23771
- Bind the defendant to pay all expenses, charges and attorney fees.
- Notify the Defendant with the hearing and the statement of claim.
The ruling shall have immediate execution pursuant to Article 229, section (5), of Civil 
Procedure Law. You are requested to respond in the hearing scheduled on 17/03/2021 
before Case Management Office No. 11, Sharjah Federal Civil Court of First Instance in 
person or to be represented by a certified legal attorney. To submit a plea with the entire 
document attached in order to consider the above-mentioned case in your capacity as a 
Defendant via WhatsApp No 065024274
Legal Services Manager/  Shamma Ahmed Rahed Alsalman 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 8/ 3/ 2021  Issue No : 13183
16/2021/750 Partial Commercial 

Details of the Announcement by Publishing 
Defendant: 1- Ghassan Busalmi - Unknown place of residence.
Plaintiff: Royal Road Car Rental LLC
The Plaintiff has initiated a lawsuit in order to: Oblige the Defendant to pay 
the Plaintiff an amount of AED (2540) "two thousand and one hundred seventy 
dirhams" as the indebtedness value due from him, and a civil compensation of 
AED (1000) "two thousand dirhams" for the material and moral damages, upon 
fulfillment of the responsibility pillars, together with the legal interest by 9% from 
the date of abstention from payment until the full payment. Oblige the Defendant 
to pay the fees, expenses and attorney's fees.
A hearing has been set on Sunday, corresponding to 14/03/2021 at 09:30 AM at 
the Remote Litigation Chamber, and therefore you are requested to attend either 
personally or through your legal representative to provide your memoranda or 
documents to the Court within at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

االثنني   8  مارس   2021  م   -   العـدد   13183  
Monday    8  March   2021   -  Issue No   13183



ثقافة وفن�ن

30

••ال�شارقة – د.حممود علياء

“الثامن  “ اجلــزءيــن  القا�شمي  “ من�شورات  اأجنــزت 
اأحاديث  مو�شوعة  من   ”2020 والتا�شع   ،2019
حممد  بــن  �شلطان  الــدكــتــور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

القا�شمي »
1972م- 2018م، باللغتني العربية والإنكليزية، 

اأقوال  جمعت  اإعالمية  فكرية  مو�شوعة  اأحــدث  وهــي 
وخطب وحما�شرات واأحاديث �شموه التي كانت حافزاً 
يف بناء وطن و�شعب واأمة طيلة فرتة حكمه الر�شيد، 

التي بداأت منذ عام 1972م وحتى الآن،
احل�شاري  باملنجز  وحــافــاًل  جمــيــداً  تاريخاً  لت�شجل   

والإن�شاين والثقايف.

باللغتني  اأجــزاء،  �شبعة  املن�شورات  اأ�شدرت  واأن  و�شبق 
العربية والإنكليزية “ 2019 “، فيما خ�ش�س اجلزء 
الثامن من املو�شوعة للفهر�س ال�شامل، وهي جملدات 
تناول �شموه فيها معظم الق�شايا ال�شيا�شية والفكرية 

والجتماعية والثقافية 
من  واأن�شطته  وروؤاه  اأفــكــاره  جممل  فيها  تــنــاول  كما 
ال�شحفية  ولقاءاته  امليدانية  وزيــاراتــه  خطبه  خــالل 
والعربية  املحلية  الإعــــالم  و�ــشــائــل  مــع  والإعــالمــيــة 

والعاملية .
لـــذلـــك يــعــتــمــد مــو�ــشــوعــة كـــتـــاب “ اأحــــاديــــث “ على 
منذ  �شموه،  م�شاركات  جممل  ور�شد  وتوثيق  متابعة 
تاأ�شي�س دولة الإمارات العربية املتحدة يف 2 دي�شمرب 
التطور  وحتليل   ، هــذا  يومنا  “ وحتى  عام”1971 

الثقايف والجتماعي يف م�شاراته ومقارباته وعالقاته 
املختلفة ، 

�شمنها  ومــن  للتنمية  �شامل  اإطــار  يف  اندرجت  والتي 
لها  راآهــا وخطط  كما  والثقافية  القت�شادية  التنمية 
بل و�شارك فيها �شموه .لذلك فاإن م�شروع “من�شورات 
القا�شمي، هذه املوؤ�ش�شة الفتية ومنذ تاأ�شي�شها يتجدد 
عليه  يعمل  الــذي  الكبري  ال�شرح  �شمن  كونه  وينمو 
�شبيل  يف  القا�شمي  �شلطان  الــدكــتــور  ال�شيخ  جــاهــداً 
اإجنــــاز مــ�ــشــروعــه الــثــقــايف وتــطــلــعــه بــاإتــاحــة الفر�س 
للجميع للقراءة والتعلم واملعرفة، والتي يتم حتقيقها 
على مدار �شنوات من العمل الدوؤوب واجلهد املتوا�شل، 
لهذه  امــتــداد  هــي  التي  القا�شمي”  “من�شورات  عــرب 

الروؤيا الثاقبة .

�شل�شلة  �ــشــمــن  مبـــراكـــ�ـــس،  الــ�ــشــعــر  دار  نــظــمــت 
للمو�شم  بــربجمــتــهــا  واخلـــا�ـــشـــة  “ندوات” 
مو�شومة  علمية  ندوة   ،2021/2020 الرابع 
والتي  اجلوار”،  حوارية  والفل�شفة:  بـ”ال�شعر 
اإدري�س كثري  والباحثني:  النقاد  عرفت م�شاركة 
وعبدال�شمد الكبا�س، والطالبة الباحثة فاطمة 
الزهراء وراح، للحوار والنقا�س وا�شتق�شاء �شمات 
هذا احلوار الدائم املفتوح بني ال�شعر والفل�شفة. 
)املركز  مبراك�س  ال�شعر  دار  مقر  احت�شن  وقــد 
الثقايف الداوديات(، فعاليات هذه الندوة العلمية 
والتي  فــربايــر،   26 اجلمعة  يــوم  ع�شر  املهمة 
التوا�شل  من�شات  على  كاملة  تفا�شيلها  تبث 
مبراك�س  الــ�ــشــعــر  دار  لــلــدار)قــنــاة  الجــتــمــاعــي 

)يوتوب( وب�شفحتها على الفاي�شبوك(.
مــن خالل  ال�شعر مبــراكــ�ــس،  دار  وا�ــشــلــت  وقـــد 
ال�شعري  اخلـــطـــاب  ا�ــشــتــقــ�ــشــاء  الــــنــــدوة،  هــــذه 
برجمتها  الــتــي  الــــنــــدوات  ل�شل�شلة  ا�ــشــتــكــمــال 
ال�شعر  الـــ�ـــشـــابـــقـــة:  مــوا�ــشــمــهــا  خـــــالل  الــــــــدار، 
م�شرحة  الــهــويــة،  واأ�ــشــئــلــة  ال�شعر  والــرتجــمــة، 
الق�شيدة، الدر�س الفتتاحي “ال�شعر وامل�شرتك 
“ال�شعر  التلقي”،  واأ�شئلة  “ال�شعر  الإن�شاين”، 
التوثيق  واأ�شئلة  “ال�شعر  التحولت”،  واأ�شئلة 
املغرب”،  يف  الــ�ــشــعــري  “النقد  والرقمنة”، 
ندوة  و�شعت  اليوم”،)...(.  ال�شاعر  “وظيفة 
اىل  التجاور”،  حــواريــة  والــفــلــ�ــشــفــة:  “ال�شعر 
الو�شول اىل �شمات ممكنة، ولي�س حمددة، بني 
هذا  لأن  ونظرا  والفل�شفي.  ال�شعري  اخلطابني 
يف  باجلدة  يرتبط  ول  حلظيا  لي�س  ال�شتقراء، 
العديد  اأنــه ظل ديــدن  اإثــارة مو�شوعاته، بحكم 
الدار  ارتاأت  املناظرات والأبحاث والكتابات،  من 
العديد  �ــشــوء  وعــلــى  الـــيـــوم،  حــاجــة  هــنــاك  اأن 
مــن الــتــحــولت الــتــي مــ�ــشــت الـــعـــامل، اىل اإثــــارة 
الروؤى،  حداثة  من  فيه  ملا  الأويل  النقا�س  هــذا 
وحماولة الو�شول اىل اأ�شئلة مركزية، تهم هذه 
حمكومة  ظلت  والتي  التجاورية”  “احلوارية 

مبفارقات الأطاريح. 
 

جواريا  حوارا  هناك  كثري:  اإدري�ض  املفكر 
دائما بني ال�صعر والفل�صفة

ال�شعر  اأن عــنــوان  كــثــري  اإدريـــ�ـــس  املــفــكــر  اأعــتــرب 
العنوان  ولــكــن  الــ�ــشــعــر،  قـــدم  قـــدمي  والفل�شفة 
مبراك�س  ال�شعر  دار  اقرتحته  والــتــي  الــفــرعــي، 
“حوارية التجاور”، هو عنوان موفق اإذ اأن هناك 
حوارا جواريا دائما بني ال�شعر والفل�شفة. انطلق 
الباحث كثري، يف مقاربته، من مقولة لهيدغر، 
بقمتني  والــ�ــشــعــر  الفل�شفة  فــيــهــا  ي�شبه  والــتــي 
متقابلتني يف عليائهما، لكل واحد منهما طريقه 
حوار  وبينهما  مــاهــيــتــه،  اىل  ـــــوؤدي  وامل اخلــا�ــس 
بــني القمتني املــجــاورتــني، تـــارة عــن قــرب وتارة 
وماهية  ال�شعر  ماهية  عــن  ليت�شاءل  بــعــد.  مــن 
بينهما.  احلــوار  طبيعة  بالتايل  ليقدر  الفل�شفة 
واإذا كانت ماهية ال�شعر �شعريته، وماهية ال�شيء 
ال�شعر  يــجــعــل  مــا  هــي  فــالــ�ــشــعــريــة  �شيئته.  هــي 
�شعرا، وال�شيئية هي ما يجعل ال�شيء �شيئا. لكن 
الباحث  ليقف  �ــشــعــرا؟  ال�شعر  يجعل  الـــذي  مــا 
عند عمق �شعرية ال�شعر، وزع ت�شاوؤله ل�شربني، 

م�شتوى اأدبي �شعري وم�شتوى فل�شفي.
كــثــري، عند  الــبــاحــث  تــوقــف  املــ�ــشــتــوى الأول،  يف 
الــتــعــاريــف املــعــتــادة واملــعــروفــة )كــالــ�ــشــعــر كالم 
ال�شعري الذي  موزون مقفى..الخ(، هذا الكالم 
وزحافات،  وعلل  قــواعــد  ولــه  للتفعيلة،  يخ�شع 
الــ�ــشــعــر احلر،  الــعــرو�ــشــيــة اىل  وتـــطـــورت هـــذه 

فــتــغــريت الــقــواعــد، فــتــم الــرتكــيــز عــلــى الإيقاع 
والهايكو  النرث  ق�شيدة  ظهرت  ثم  والــ�ــشــورة.. 
كليا  التفعيلة  فــاأبــعــدت  الــتــاأمــل،  يف  والــومــ�ــشــة 
ومت الرتكيز على البالغة وبديع الكالم، واأخذ 
ال�شاعر كامل حريته، مبقيا على جذر واحد هو 
الباحث  ا�شتدعى  ال�شعر.  كاأ�شا�س  اللغة  اللغة، 
مــقــولــة بــورخــيــ�ــس، حــني يــقــول جـــذور الــلــغــة ل 
اللغة  �شحرية  �ــشــحــري،  طابعها  عقالنيةلكن 
رغم جذريتها لعقالنية هي ماهية ال�شعر. اأما 
التعريف الأدبي والتقني للفل�شفة، مبا هي تاريخ 
الفل�شفة )هيغل(، والبحث عن احلقيقة ب�شورة 
الــوجــود مبا  والبحث عن  )اأفــالطــون(،  مطلقة 
حــيــث هـــو وجـــــود )اأر�ــــشــــطــــو(. لــكــن هـــنـــاك من 
الفل�شفة  خ�شائ�شها:  يف  تلخ�س  باأنها  يعرفها  
هي ال�شمولية، وهي النقد واملفهومية والت�شاوؤل، 
اإبــــداع )دولـــــوز(، فهي  بــل وهــنــاك مــن يعتربها 
ديكارت،  نتذكر  الكوجيطو  فمع  املفاهيم،  تبدع 
اإبداع  اإن  العود الأبدي نيت�شه،  الدزاين هيدغر، 
اأما جذور اللغة،  املفاهيم هو ما مييز الفل�شفة، 
ذات طابع  مــفــاهــيــمــهــا  لــكــن  لعــقــالنــيــة  فــهــي 

عقالين تاأملي. 
الثاين  املـــ�ـــشـــتـــوى  اىل  كـــثـــري  الـــبـــاحـــث  انـــتـــقـــل 
ال�شعر  ماهية  حتديد  يف  الفكري،  اأو  الفل�شفي 
والــفــلــ�ــشــفــة، مـــوؤكـــدا اأنــــه لميــكــن الــعــثــور على 
ال�شعرية، ول يف تلك  جماع هذه اخل�شائ�س يف 
اأن الغو�س  املفاهيم املحايثة للفل�شفة، بل يجب 
ال�شعرية  اللغة  تنجذب  حيث  العميق،  املــدى  يف 
الروح،  اأعــمــاق  مــن  مـــرة،  لأول  ت�شتعمل  والــتــي 
املجهول،  على  الإطاللة  من  القلق  م�شالب  من 
ت�شتعمل لأول مرة. وتوقف كثري،  ب�شيطة  بلغة 
مقطع  يف  درويــ�ــس  حممود  ال�شاعر  منــوذج  عند 
لأول مرة،  اأنــه مركب  ب�شيطة غري  لغة  ب�شيط، 
حدوده الق�شوى الك�شف على املقد�س. ول ميكن 
التوقف عند ماهية الفل�شفة تقنيا، عندما ننتقل 
اىل املــ�ــشــتــوى الــثــاين، يــجــب ا�ــشــتــ�ــشــراف مداها 
الكاوو�س:  الفل�شفة  ت�شائل  حينما  الالنهائي، 
الوجود،  الكو�شمو�س:  لتفهم  الال�شيء،  العماء 
اليباب وهي  الف�شاء  التي تقتطف من  املفاهيم 
الفيل�شوف  اأو  ال�شاعر  ويقتطفها  يقطنها  التي 
ليدرك وجوده وليقول كينونته.. املفاهيم ت�شنع 
الــلــغــوي والــبــحــث عـــن الأ�شول  الــتــ�ــشــقــيــق  مـــن 
التي  الكيفية  اىل  النتباه  ينبغي  لذلك  الأوىل، 
جلاأ اإليها الفال�شفة ما قبل ال�شقراطيني الأوائل 
اىل ال�شعر، للتعبري عن ف�شلفتهم هرياقليدي�س، 
اإن  ال�شعر.  اىل  ولــذلــك جلـــوؤوا  بــارمــيــنــيــد�ــس،.. 
اأ�شبه  كثري،  الباحث  يختتم  والفل�شفة،  ال�شعر 
بهما  ال�شيء  نف�س  يــقــولن  �شاخمتني،  بقمتني 
العمق  حــوار اجلــوار واختالف امل�شمار، يف هــذا 

من املدى هو الوجود، لكن بطرق خمتلفة.
 

ال�صعري  اخلطاب  وراح:  الزهراء  فاطمة 
هو �صوت الوجود، حيث تكون اللغة يكون 

العامل.
بداية  يف  وراح،  الزهراء  فاطمة  الباحثة،  ركــزت 
الفل�شفة  اأن  مفاده،  منهجي  تنويه  على  ورقتها 
لذلك  وحديث،  وقــدمي  �شائك  مو�شوع  وال�شعر 
�شتتناوله من وجهة النظر ما عا�شه العامل من 
يعي�س حالة  الن�شان  اأ�شبح  عزلة كورونا، حيث 
واملجهول  الــغــامــ�ــس  امل�شتقبل  تــيــه  الــتــيــه،  مــن 
والــراقــ�ــس عــلــى اأنــغــام اجلــوائــح الــقــادمــة، على 
الــقــرن. لتت�شاءل هل  اإنــ�ــشــان هـــذا  عــجــل وعــلــى 
اأن  الإن�شان،  �شمري  ولأنــه  اليوم،  ال�شاعر  مهمة 

يــبــدع يف نقل كــل جزئيات عــزلــة كــورونــا ويعرب 
عـــن فـــداحـــة الــلــحــظــة، الــلــحــظــة الآنـــيـــة حلظة 
التعبري عن حلظة ال�شطراب النف�شي واخلوف 
مــن املـــوت والــنــهــايــة؟؟ يف وقــت ادعـــت فيه قواه 
العظمة، اأو ظنت يف حلظة عنجهية اأنها عظيمة، 
وقفت عاجزة اأمام فريو�س، اأم هو اإعجاز مرتبط 

باإعادة التوازن لأمنا الأر�س؟؟
الإ�شكالية التي حاولت الباحثة وراح، ا�شتق�شائها، 
وانفتاح  بال�شعر  ترتبط  مداخلتها  خــالل  مــن 
الذات على املمكن، من خالل العالقة التاأ�شي�شية 
باعتبارهما  الــوجــود  و�ــشــوؤال  ال�شعر  �ــشــوؤال  بــني 
متعالقني ومتوا�شجني. ذلك اأن الفهم ال�شعري 
للوجود، يتجاوز املقولت املنطقية وحدود العقل 
ما  اإن  نف�شه،  الــوجــود  هــو  ال�شعر  اإن  املــتــنــاهــي، 
لإعطاء  احلاجة  اأم�س  يف  يجعلنا  اليوم  نعي�شه 
يت�شكل  اأن  ميكن  ل  املعنى  هــذا  وجــودنــا.  معنى 
اإل من خالل ال�شعر، باث الإن�شان يفتقر اىل كل 
تعايل، وماعاد يف ا�شتطاعته الو�شول اىل ما هو 
اأ�شا�شي. هذا الو�شف للواقع املعي�س، الذي جنده 
ل�شيطرة  حتمية  نتيجة  هــو  اإمنــا  هيدغر،  عند 
العقل والتقنية على م�شار الإن�شان، هذا ال�شقوط 
اليونان  اىل  يعود  احلــداثــة،  ح�شن  يف  البطيء 
يف  معامله  وتتحدد  والفــالطــونــيــة،  ال�شقراطية 
وفكر  الديكارتية  مع  حا�شمة  تاريخية  حلظات 
الأنوار والو�شعية وبروز العقل كقوة قادرة على 
قول احلقيقة. و�شيمثل هذا الو�شع عالمة بارزة 
التطوركما  على  ولي�س  النحطاط،  ع�شر  على 
قد يفهم، مت قطع الطريق على الك�شف ماهية 
العامل  اأ�شبح  الوجود،  ماهية  وبالتايل  الإن�شان 

غري مفهوم، وع�شناه حلظة اجلائحة. 
الــعــلــم يوجب  واملــنــطــق،  الــعــلــم  ويف ظــل هيمنة 
املــعــرفــة ويــوجــب الــفــهــم وال�ــشــتــيــعــاب لكننا مل 
نفهم �شيئا، ت�شري الباحثة وراح، اإذ اأن ما اأحدثه 
و�شيئية  الإنــ�ــشــان  ماهية  م�شتوى  على  الع�شر 
ال�شيء، يدفع الإن�شانية اىل اإدراك اخلطر. وهو 
ل  العلم  العلم،  بفعل  يتم  اأن  ميكن  ل  الإدراك 
العلمي ل  با�شتخدامها  الكلمة  يفكر )هيدغر(، 
ميكن اأن توؤدي وتك�شف حقيقة الإن�شان والوجود 
تفت�س عن املوجود القابل للح�شر، لهذا، ينبغي 
اأن العودة اىل م�شمون الكلمة ودللتها ال�شعرية، 
كما ا�شتعملها الن�شو�س الغريقية، والتي كانت 
الن�شان  حقيقة  اإن  الأ�ـــشـــعـــار.  مــن  مقتطفات 
الكلمة يف  اىل  الــرجــوع  باجتاه  يدفع  والــوجــود، 
وهو  فهيدغر،  ال�شعرية،  ودللــتــهــا  م�شمونها 
يفكر يف الن�شو�س اليونانية القدمية، ويف القول 
الوجود  الــو�ــشــول اىل  الــــذي ميــكــنــه  الــ�ــشــعــري 
الأ�شيل. ال�شعر نف�س احلياة الروح التي توقظ 

الــ�ــشــمــري الإنـــ�ـــشـــاين، تــفــ�ــشــري الـــواقـــع ومـــن مت 
تغيريه. لقد اأيقن ال�شاعر، اأن التجربة ال�شعرية، 
بـــدون دفـــق �ــشــعــوري تــتــحــول اىل  لــن ت�شتجيب 
جتربة نووية تخاطب النواة الن�شانية امل�شرتكة 
احلا�شر  ت�شتنطق  جتربة  نزيف  ال�شعر  بيننا، 
العلم  يف  يــثــق  اجلــمــيــع  كـــان  بــعــدمــا  وامل�شتقبل. 
الأ�شياء  جوهر  يقني  اجلائحة،  قبل  والتقنية، 

تاأبى اأن تتحول لوعي �شقي. 
يرتبط  �شوؤال  املعا�شرين  العرب  ال�شعراء  طرح 
بــالــ�ــشــعــر وانــفــتــاح الــــذات عــلــى املــمــكــن، انتقلوا 
ولي�س  خلق  ال�شعر  ال�شعر،  ملفهوم  التنظري  اىل 
يتجلى  هنا  ومن  له.  اإبــداع  هو  الواقع،  انعكا�س 
املعا�شرين،  ال�شعراء  لكتابات  ال�شويف  املظهر 
اإن�شان،  ال�شاعر  والفكر.  ال�شعر  ومن هنا جتاور 
ولكن  لنف�شه  وجـــــودا  يــحــقــق  ل  ويــقــلــق،  يــفــكــر 
يخ�شع  ول  بــ�ــشــكــل جمـــــرد،  يــعــمــل  ل  لـــالآخـــر، 
ي�شري  ثابتة، هو  لأقــوال ومتثالت ميتافيزيقية 
مبــنــحــى اأنـــطـــولـــوجـــي خلــلــق عــــامل اآخـــــر اأكـــرث 
للوجود  ماأ�شاويا  واقعا  ذاتــه  يف  يحمل  جمالية. 
ول  لالآخر،  ممكن  وجــود  عن  يبحث  الإن�شاين، 
اىل  ي�شعى  ول احلقائق  الثابتة  لقواعد  يخ�شع 
اللغة،  اآخــر،هــنــاك ينبثق وجــود عرب  خلق عــامل 
للوجود،  حامال  بو�شفها  اللغة  تفجري  فاعلية 
ويظهر هذا التمظهر، ح�شب الباحثة، يف ق�شيدة 

منوذجا. دروي�س “اأنا من هناك”/ 
اأن  وراح،  الباحثة  توؤ�شر  مداخلتها،  خال�شة  يف 
منبع ال�شعر هو ما ميكن اأن يقيمه ال�شاعر من 
حـــوار مــع الــعــامل والـــوجـــود والــلــغــة، واحلقيقة 
يكون  فيه  حـــوار  الألـــفـــاظ.  تتناظر  كانك�شاف، 
فال�شاعر  كانك�شاف،  للحقيقة  من�شتا  ال�شاعر 
دروي�س �شو�س حدود املنطقية لالأ�شياء، تتناظر 
اللغة،  يــخــرق  جــديــدة،  فاعلية  لتولد  الألــفــاظ 
ويجعل ا�شتعاراته هي اأ�شا�س اللغة، عك�س منطق 
اليوم،  ال�شاعر،  من  مطلوب  لذلك  البالغيني. 
اأعادة خلق الواقع، فاللغة جتاوز وخلق واخلطاب 
اللغة  تــكــون  الــوجــود، حيث  �ــشــوت  هــو  ال�شعري 

يكون العامل. 
 

ال�صعر  الكبا�ض:  عبدال�صمد  ال��ب��اح��ث 
والفل�صفة.. نزوع دائم لتعدي احلدود

مفتتح  يف  الكبا�س،  عبدال�شمد  الباحث  اأ�ــشــار 
مــداخــلــتــه، اىل انــتــمــاء الــ�ــشــعــر والــفــلــ�ــشــفــة اإىل 
ال�شوؤال املحرج لالإن�شان باعتباره كائنا ل ينا�شب 
التمثيل،  بخيبة  امل�شكون  الكائن  هــذا  طبيعته. 
�شوى جــزء �شغري من  لي�س  اأن من ميثل  حيث 
ح�شيلة متثيالته، وحيث رغبته مقرونة بخيبة 
الــتــوقــع. اإنــــه حــالــة اإفـــــراط، كــيــنــونــة حمكومة 

اأي  اأخــرى،  اإىل متييز نف�شها يف كينونة  ب�شعيها 
وجتعل  اخلـــارج  بــقــوى  ت�شتبك  م�شاعفة  حــالــة 
الكبري الذي يعربه وهو  الكل  منه حتيينا لهذا 
منظور  وفـــق  والــ�ــشــعــر،  الفل�شفة  تــقــع  احلـــيـــاة. 
التي  امل�شاعفة  هذه  �شلب  يف  الكبا�س،  الباحث 
احلاجة،  بداهة  خــارج  الكائن  هذا  تدفع طبيعة 

اأي كنزوع دائم لتعدي احلدود. 
واإذا كانت الفل�شفة تهيء مدخل هذا التعدي من 
زاويــة الخــرتاق املفهومي، فــاإن ال�شعر ي�شتويل 
عــلــى الــفــيــ�ــس احلــ�ــشــي. لــذلــك ليــتــعــلــق الأمـــر 
العن�شر  داخـــل  يتحرك  مبــا  للفل�شفة  بالن�شبة 
التاريخية  احل�شيلة   لأن  لليقني،  امليتافيزيقي 
الفل�شفة،  مــنــهــا  تــغــذت  الــتــي  الــتــعــدديــة  لــهــذه 
ومـــازلـــت، كــانــت هـــي اخـــــرتاق الـــفـــراغ التحتي 
وهي  فالفل�شفة  لــذلــك  الــيــقــني،  ي�شكن  الــــذي 
القتدار  اإن  للكينونة.  جديدة  م�شاعفة  تن�شئ 
املفهومي للفل�شفة، يفتح يف نف�س الوقت للفكر، 
تتكلم   النكرة  الــفــرادات  يجعل  ما  هو  حيث  من 
كما قال دولوز، يت�شاعف ب�شكل مزدوج يف �شلب 

الكينونة م�شكال اأحد تواطوؤاتها.
حتيا الفل�شفة وال�شعر اليوم، حتت نف�س امل�شري 
اإل  والتي ل تقبل  التقنية،  الذي ر�شمته هيمنة 
مبا ميكن ال�شيطرة عليه تقنيا. لذلك، فال�شوؤال 
يتعلق  ل  الــيــوم،  للفل�شفة  بالن�شبة  الأ�ــشــا�ــشــي، 
فقط بال�شروط التي يف ظلها ميكن اأن تتطابق 
ت�شتهدفها  التي  بــالقــتــدارات  بل  م�شريها،  مع 
حالة املفهوم التي ت�شعى اإىل تبليغ الكينونة اإىل 
قابلة  عنها  املرتتبة  الــتــواطــوؤات  وجعل  الكائن 
اأن ال�شعر يظل م�شدودا  للقول والتفكر.  مثلما 
اليوم اإىل  هذه الفاقة، التي ل حُتتمل، اإىل كل 
الذي   الإنــكــار  هــذا  ما ل ميكن متثيله، مواجها 
مــا ل ميكن  كــل  تــكــره  الــتــي  التقنية  فيه  متعن 
ال�شيطرة عليه. فيحمي بذلك احلق الأ�شمى يف 

الغمو�س.
الفل�شفة  بــني  املـــزعـــوم  الــتــبــاعــد  ذلـــك  ويــنــ�ــشــف 
املوؤمل  الأفالطوين  الطرد  �شكل  الــذي  وال�شعر، 
انتماءهما  اأن  اإذ  الرئي�شية.  بــوابــتــه  لل�شعراء 
املتعلق بكائن ل ينا�شب  ال�شوؤال،  امل�شرتك لذات 
بني  للمعار�شة  جمـــال  ل  اأن  يك�شف  طبيعته، 
ال�شعر والفل�شفة كما هي تلك املعار�شة الفا�شدة 
من  التخييلية.  والــنــزعــة  العقلية  الــنــزعــة  بــني 
جتربة  يف  الــفــلــ�ــشــفــة  تــنــخــرط  اأن  املــ�ــشــتــحــيــل 
املفهوم دون حتليق يف التخييل، واأي�شا ل املجاز 
حدود  يف  كبريا  فــارقــا  ي�شكالن  ال�ــشــتــعــارة،  ول 
وال�شعري،  الفل�شفي  بــني  الفا�شلة  اجلغرافيا 
فــكــالهــمــا يــ�ــشــتــغــالن عــلــى جمــــــازات الـــوجـــود، 

وين�شجان عامليهما من قوة ال�شتعارة. 

الكبا�س،  الباحث  يدعونا  الأ�ــشــا�ــس،  هــذا  وعلى 
اىل اأن نقلب �شيحة اأفالطون ال�شهرية “من مل 
مدبر  لي�شري  علينا”  يدخل  فال  مهند�شا  يكن 
ال�شتعارة مهند�شا كبريا. لكن الفل�شفة وال�شعر 
ال�شتعارة،  عمق  يف  الق�شوى  باملهمة  يــقــومــان 
املتواطئة  الكينونة  لأن  اللغة  اإىل  يعودان  اأنهما 
يقود  بقدر ما  و  دولـــوز.  قــال  كما  تتقرر فيها” 
اأبعد  هــو  مــا  اإىل  الفل�شفة  يف  املفهومي  الــتــوتــر 
الق�شايا  فيها  تدمج  التي  املنطقية  البنى  مــن 
الــلــغــة مفخخة  اأن  الــ�ــشــعــر،  يــكــ�ــشــف  املــعــرفــيــة، 
يزحزح  اإنه  العامل،  كينونة  عن  بالت�شاوؤل  اأ�شال 
هي  اللغة  حــدود  اإن  يقول  الــذي  العتقاد  ذلــك 
حدود العامل، فال�شعر يذهب مع اللغة اإىل اأبعد 
لأنها  الأ�شلية  الق�شيدة  اأنها  كا�شفا  اإمكانياتها، 

فرجة الأ�شياء كلها.  
الذي  امل�شرتك  الأقــوى لهذا  العالمة  مل تظهر 
الباحث  يــ�ــشــري  الــ�ــشــعــر،  اإىل  الــفــلــ�ــشــفــة  يــ�ــشــم 
هــايــدغــر رغم  مــع  و ل  نت�شه  مــع  الــكــبــا�ــس، ل 
التحويل الذي اأر�شياه يف الروؤية احلديثة لل�شعر 
والفل�شفة، بل كان علينا اأن ننتظر �شنة 1988 
“بيان  ال�شهري  بــيــانــه  بــاديــو  األن  ن�شر  حينما 
اإىل  ال�شعر  الــذي رفــع فيه  الفل�شفة”  اأجــل  من 
الفل�شفي.  للقول  الــ�ــشــروري  ال�شرط  م�شتوى 
املوؤمل  الأفـــالطـــوين  الــطــرد  بــاديــو  األن  قـــراأ  اإذ 
لل�شعراء من املدينة، من حيث هو طرد للقب�س 
احل�شي على الفكرة، باعتباره دليال اأن ال�شعر هو 

القطيعة احلتمية يف حكايات الأ�شول.
اأن  اىل  الكبا�س،  عبدال�شمد  الباحث  وينتهي 
اإىل  وال�شعر، يف�شي  الفل�شفة  التماكن بني  هذا 
اأي  احلــدث،  نظام  اإىل  يرجع  احلقيقة  اأ�شل  اإن 
فلكي  لــالأ�ــشــيــاء،  البدئية  للحالة  اأقـــرب  هــو  مــا 
اإىل  ين�شاف  اأن  ما  حلــدث  ينبغي  الأ�شياء  تبزغ 
الكينونة. اإن ما ي�شتدركه الفيل�شوف يف املفهوم، 
�شوى  لي�س  الق�شيدة،  يف  ال�شاعر  يالحقه  ومــا 
ما يتيحه الالنهائي، هذه الفو�شى املبهجة كما 
ي�شفه دولوز، من تعددية لنبثاق احلدث الذي 
اأي �شيء.  يقف وراء كل طية جديدة مبتكرة يف 
وهكذا تنحدر الفل�شفة وال�شعر من ذات اخليبة 
املــنــتــجــة مــن الإنــ�ــشــانــيــة املــبــدعــة، الــتــي ل جتد 
اأنه مت�شمن يف طبيعته،  يقبل  كائن  اأ�شا�شها يف 
بــقــدر مــا هــو الــ�ــشــكــل الــــذي ل يــنــا�ــشــب اأبــــدا ما 
يكونه. لكن ال�شعر و الفل�شفة يتغذيان دائما من 
هذا الإخال�س للتحينات احلية، التي ل حترك 

اإل ما هو بعيد عن التوقع. 
ومن  ال�شعر مبــراكــ�ــس  دار  نــــدوة،  حــاولــت  لــقــد 
خالل اأوراق الباحثني اإدري�س كثري وعبدال�شمد 
التفكري يف  الكبا�س وفاطمة الزهراء وراح، اىل 
بالفل�شفة  ال�شعر  لعالقة  اليوم،  “اآنية”  حلظة 
يف  للفل�شفة  واحلــاجــة  لل�شعر  للحاجة  واأيــ�ــشــا 
وقت يتجه العامل للنزوع لو�شائط اأخرى، وعلى 
�شوء ما تراكم من اجتهادات ونظريات ومفاهيم 
واأن�شاق معارف، وفق ما ميكن اأن يفيد يف بلورة 
ال�شياق،  مــادام  احلديثة،  املغربية  الق�شيدة  اأفق 

�شياق ال�شعر ويف ف�شائه الآثريي.
الدائم  وللحوار  للتجاور  حلظة  �شكلت  الندوة   
املو�شول، الذي ل يتوقف اإل يف الالنهائي، كما 
التي  الفكر  اأ�شئلة  هي  كما  وروؤاه،  ال�شعر  في�س 
تظل معطى موؤجال لل�شوؤال. اإن هذه اخلا�شية، 
ال�شعرية والفل�شفية، هو ما يجعل من النفتاح، 
كــل عــلــى الآخـــــر، قــــدرة خــالقــة عــلــى بــنــاء ن�س 
معني  فل�شفي  وبتفكري  باملعرفة  م�شوغ  �شعري 

باأ�شئلة الوجود.  

ندوة دار ال�صعر مبراك�ض )ال�صعر والفل�صفة: حوارية اجلوار( 

مقاربات وقراءات يف اخلطاب ال�صعري وتقاطعاته املعرفية

اإجناز اجلزءين الثامن والتا�صع من :

مو�صوعة كتاب »اأحاديث« لل�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 2018-1972 

���� �����
(�1999 - �1972)

(�
19

99
 - 

�1
97

2)
�

��
� �

��
��

1

1

»ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 á«Hô©dG äGQÉ`̀ eE’G á`̀ dhO ,ábQÉ`̀ °ûdG IQÉeEG º`̀ cÉM  

.Ω1972 ΩÉ`Y òæe ,IóëàŸG

 äGQÉ`eE’G á`dhO OÉ`–’ ≈`∏YC’G ¢ù``∏`éŸG ƒ°†`Y  

.Ω1972 ΩÉY òæe ,IóëàŸG á«Hô©dG

 á°Só`æ¡dG ¢ü°üîJ  ,Ωƒ`̀ ∏©dG ‘ ¢Sƒ`jQƒ``dÉµÑdG  

 ,IôgÉ≤dG ,Iô`gÉ≤dG á©eÉL ,á`YGQõdG á«∏c ,á«YGQõdG

.Ω1971 ,ô`°üe

 á`©eÉL ,RÉ`̀ «àeÉH ï`̀ `jQÉàdG ‘ á`̀ Ø°ù∏ØdG √GQƒ`̀ àcO  

 .Ω1985 ,IóëàŸG áµ`∏ªŸG ,Î°ùcEG ,Î°ùcEG

 á`̀ «°SÉ«°ùdG  á`̀ `«aGô¨÷G  ‘ á`̀ `Ø°ù∏ØdG  √GQƒ`̀ `àcO  

 áµ`∏ªŸG ,ΩÉ`̀ gQhO ,ΩÉ`̀ gQhO á`̀ `©eÉL ,è`̀ `«∏î∏d

.Ω1999 ,IóëàŸG

 ΩÉ``Y òæ`e á``bQÉ`°ûdG á``©eÉ÷ ≈`∏`YC’G ¢ù`«FôdG  

.Ω1997

 á`bQÉ°ûdG ‘ á«cÒeC’G á`©eÉé∏d ≈`∏YC’G ¢ù`«FôdG  

      .Ω1997 ΩÉY òæe

 á`bQÉ°ûdG ‘ á«ª°SÉ≤dG á`©eÉé∏d ≈`̀ ∏YC’G ¢ù`«FôdG  

    .Ω2015 ΩÉY òæe

äGQGó°UEG

»ª°SÉ≤dG óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

.(ÊÉŸCG ,…õ«∏‚EG , »HôY) ∫ÓàM’G ájGQ â– 

.(»°SQÉa ,…õ«∏‚EG) è«∏ÿG ‘ á«Hô©dG áæ°Uô≤dG IQƒ£°SCG 

.(»HôY) ¿ó©d ÊÉ£jÈdG ∫ÓàM’G 

 ,»°ùfôa ,…õ«∏‚EG ,»HôY) á«fÉª o©dG ájQƒWGÈeE’G º«°ù≤J 

.(»°SQÉa

.(…õ«∏‚EG) øjCGõL ‘ / á«îjQÉàdG §FGôÿG ‘ è«∏ÿG 

.(»°SQÉa ,…õ«∏‚EG) è«∏ÿG ‘ IQÉéàdGh iƒ≤dG ´Gô°U 

 ,»HôY) óLÉe øHG IAGô`̀ H ‘ óLÉeC’G ÚNQDƒª∏d ¿É`̀ «H  

.(⁄É«dÉe ,»°ShQ ,ÊÉÑ°SG

.(»HôY) (ìÉÑ°üdG ∑QÉÑe ï«°ûdG IÒ°S) âjƒµdG ¿É«H  

 á«°ùfôØdG ∞«°TQC’G õcGôe ‘ á«fÉª o©dG - á«Hô©dG ≥`̀ FÉKƒdG  

.(»HôY)

 Ω1900-  Ω1715  á`̀ «°ùfôØdG  á`̀ «fÉª©dG  äÉ`̀ bÓ©dG  

.(…õ«∏‚EG ,»°ùfôa ,»HôY)

 ,»°ShQ ,ÊÉ`̀ Ñ°SG ,…õ`̀ «∏‚EG ,»`̀ HôY) ÚaódG ó`̀ ≤◊G  

.(hOQhCG

.(Ω1820 - Ω1797) ÊÉ£jÈdG ¿Ghó©dGh º°SGƒ≤dG  

.(»HôY) ôeóJ áµ∏e - É«HƒfR 

 ,»°ShQ ,»`̀ °ùfôa ,…õ«∏‚EG ,»`̀ HôY) ¢†«HC’G ï`̀ «°ûdG  

.(ÊÉÑ°SG ,ÊÉŸCG ,ÊÉehQ ,hOQhCG

 ,ÊÉehQ ,hOQhCG ,»°ùfôa ,…õ«∏‚EG ,»HôY) ôFÉãdG ÒeC’G  

.(ÊÉÑ°SG ,ÊÉŸCG

 ,ÊÉŸCG ,…õ`̀ «∏‚EG ,»`̀ HôY) (1) ê Iô`̀ cGòdG å`̀ jóM  

.(‹É¨JôH ,…óæg ,»°ùfôa

 ,ÊÉŸCG ,…õ`̀ «∏‚EG ,»`̀ HôY) (2) ê Iô`̀ cGòdG å`̀ jóM  

.(‹É¨JôH ,…óæg ,»°ùfôa

 ,ÊÉŸCG ,…õ`̀ «∏‚EG ,»`̀ HôY) (3) ê Iô`̀ cGòdG å`̀ jóM  

.(‹É¨JôH ,…óæg ,»°ùfôa

 ,ÊÉÑ°SG ,ÊÉŸCG ,»°ùfôa ,…õ«∏‚EG ,»HôY ) äGòdG Oô°S  

.(⁄É«dÉe ,»æ«°U ,»côJ ,‹É£jEG

 ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ‘ »Hô©dG πMÉ°ùdG äGQÉeEG OÉ`̀ °üàbG  

. (»HôY)

. (ÊÉŸCG ,»°ùfôa ,…õ«∏‚EG ,»HôY) áæjóe IÒ°S  
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فــن عــربـــي

31

نيللي كرمي اأكدت اأن احلديث عن جزء ثان من م�شل�شل 100 و�س غري �شحيح، وقالت: �شيكون 
هناك عمل �شينمائي ولي�س م�شل�شل ولدى عمل درامي جديد اأقوم بالتح�شري اإليه للعر�س 

يف رم�شان املقبل ولي�س كما اأطلق عليه البع�س ا�شم "و�شع طريان".
واأ�شافت: اأما احلديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق وهو كان يف كالم ب�س حلد 
دلوقتي معتقد�س هنعمله او ممكن..  ب�س دلوقتي مفي�س كالم عليه ع�شان كلنا م�شغولني 

وبن�شور فمفتكر�س دلوقتي فيه حاجة".
واأو�شحت الفنانة نيللي كرمي، "م�شري فيلم الفار�س الذي كان ي�شاركها البطولة فيه 
كرمي عبد العزيز واملخرج حممد �شامي قائلة: ح�شب معرفتي ان هذا امل�شروع توقف 
"العميل �شفر" مع املخرج حممد �شامي  اأقــوم بت�شوير فيلم  منذ �شنتني وحاليا 

بطوله اأكرم ح�شنى".  
واأكدت نيللي كرمي اإنها تعاين من فوبيا املرتفعات، وقالت ردا على �شوؤال عن اأكرث 
�شيء تخاف منه قائلة: كلنا عندنا فوبيا مفي�س بني ادم معندهو�س فوبيا حتى 
لو م�س بيقول. انا م�س بحب الأدوار املرتفعة خال�س يعني م�س بحب الأدوار 
العالية وم�س بحب الأماكن املقفولة يعني حتى لو م�س جنينه او مكان على 
اأح�س باخلانقة ابدا.  الأر�ــس بحب يكون فيه بلكونه او حاجه م�س بحب 

ب�س م�س بخاف من ال�شان�شريات عادي.
واأبدت نيللي كرمي اإعجابها ال�شديد بامل�شل�شالت الأوروبية، وقالت اإنها 
�شاهدت موؤخرا م�شل�شل The queen’s gambit ونال اإعجابها، 
كان  بــردو  و  كاترين  امللكة  رو�شي عن  واتفرجت على م�شل�شل  وقالت: 

م�شل�شل حلو.
واملمثلة  اأحــالمــهــا  فــتــاة  ال�شغرية" كــانــت  "فريوز  اأن  نيللي  واأكـــدت 
املف�شلة لها، قائلة: انا كنت بحب كل افالم املمثلة فريوز ال�شغرية 
ميكن عل�شان انا ملا كنت بتفرج على الفالم ديه كانت هي من �شني 

فهي ديه كانت بطلتي املف�شلة.
انور وجدي  "يعني لو لقيت فيلم هي موجودة فيه مع  واأ�شافت: 
لزم كنت اتفرج عليه ب�شراحة ده كان اكرت حاجه بحبها يف احلياة 

يعني فيلم دهب كنت بحبه جدا جدا " .
فوازير  يف  نيللي  الفنانة  ا�شتعرا�شات  بتقليد  ولعها  عن  وك�شفت 
رم�شان وقالت: "من احلاجات احللوة اللي كنت بتفرج عليها وكان 
بحبها  كنت  نيللي  الفنانة  بتاعت  طبعا  الــفــوازيــر  اقلدها  نف�شي 

جدا" .
نيللي تقدم خال�صة جتربتها يف احلياة

وقدمت نيللي خال�شة جتربتها يف احلياة ملتابعيها قائلة: انا من 
خربتي يف حياتي يعني اهم حاجه اللي يخل�س اجلامعة لو هو 
اكرت  ويتعمق  درا�شتها  يف  يكمل  وعــايــز  بيحبها  جامعه  خمل�س 
يعمل كده ولو هو خل�س ب�س نف�شه يجرب حاجات تانيه يعملها. 
business ب�س هو  يعني مــرات كتري اوي مثال حد بيخل�س 
ودرا�شته  �شغله  يخلي  بــردو  ب�س  ورا حلمه  نف�شه ميثل... مي�شي 
على جنب.وتابعت: "ب�س مي�شي على حلمه ومهم اوي اإنك تكون 
حاجات  نــدر�ــس  بنطر  �شاعات  لن  بتحبها  اللي  احلــاجــة  بتعمل 
فيها  حلمنا  نحقق  تانيه  حاجات  نعمل  بــردو  نف�شنا  ب�س  حابنها 
ممكن تكون اي حاجه حد نف�شه يت�شلق اجلبال او يغني او ميثل 
او حد بري�شمdesigns يعني الحالم م�س بتخل�س لن يف 

احالم كتري طول ما احنا عي�شني بنحلم" .
واختتمت احلوار الذي امتد اإىل ال�شاعات الأوىل من فجر 
النهايه  يف  عايزه  فيها:  قالت  بتغريدة  اخلمي�س  اليوم 
و  العربيه  الــدول  الفانز من كل جميع  اأرحــب بجميع 
داميــا يــارب الفن يجمعنا و الكلمه احللوه جتمعنا و 
يف  كــده  بيوحدنا  فعال  الفن  بح�س  لن  جميل  الفن 
احلاجات احللوه و ن�شتمتع مع بع�س و بجد مري�شي 

ليكوا كلكوا من قلبي.

ريهام حجاج...
 )وكل ما نفرتق( يف رم�صان
يبدو اأن �شباق دراما رم�شان 2021، ما زال يحمل جديداً يف م�شر، ولن 
يكتفي باملوجود يف البالتوهات. وبالفعل، اأعلنت ال�شركة املتحدة للخدمات 
حجاج،  ريهام  الفنانة  مع  التعاقد  مر�شي  تامر  املنتج  بقيادة  الإعالمية 
لتلعب بطولة م�شل�شل )وكل ما نفرتق(، ومعها كل من عمرو عبداجلليل، 
رانيا يو�شف، اآينت عامر، اأحمد فهمي، �شيد رجب وحممد ال�شرنوبي، وهو 
ويا�شر عبداملجيد،  وائل  اأحمد  �شيناريو وحوار  را�شي،  اأمني  ق�شة حممد 

واإخراج كرمي العدل.
)تي  �شركة  مــع  تــعــاقــدت  الإعــالمــيــة،  للخدمات  املــتــحــدة  ال�شركة  وكــانــت 
ڤيجن(، ممثلة باملنتج طارق اجلنايني، على اأن يعر�س امل�شل�شل على �شا�شات 

املتحدة خالل مو�شم دراما رم�شان املقبل.

انتهت من ت�صوير م�صاهدها يف م�صل�صلني دراميني رم�صانيني

ُتقى فوؤاد: الفن والتمثيل هما حياة
 وهواية ل اأ�صعر بامللل منهما

فــوؤاد، التي لتزال طالبة يف �شنتها الثانية يف مقاعد 
بــقــ�ــشــم التمثيل  املــ�ــشــرحــيــة  لــلــفــنــون  الـــعـــايل  املــعــهــد 

والإخراج، 
حياة  هما  والتمثيل  الــفــن  اإيّل  )بالن�شبة  قــالــت: 
وهواية ل اأ�شعر بامللل منها او اأ�شجر بتاتاً، بل على 
العك�س اأ�شعر بال�شعادة والفرح كلما غ�شت اأكرث يف 

هذا املجال واأبرزت موهبتي وطاقتي الفنية فيه، 
ومــــن هــــذا املــنــطــلــق انــتــهــيــت اأخــــــرياً مـــن ت�شوير 
تاأليف  والــرّيــة( من  م�شاهدي يف م�شل�شل )الــروح 

اأنفال الدوي�شان واإخراج منري الزعبي.
 وفيه �شاأطّل على امل�شاهدين من خالل جت�شيدي 
التي  الغنية  الفتاة  وهــي  ابت�شام،  ل�شخ�شية 
له  �شبق   – منف�شل  �ــشــاب  �شباك  يف  تقع 
دوره  مــ�ــشــاري ويج�شد  يــدعــى   - الــــزواج 

فهد البناي(.

وتابعت فوؤاد م�شرت�شلًة عن دورها: )ابت�شام تعرفت عليه على �شاطئ البحر، 
ومن خالل اأ�شلوبه املع�شول ا�شتطاع ا�شتمالة قلبها واإيقاعها يف �شباكه ومن 

ثم الحتيال عليها مادياً ودفعها ل�شتخراج قر�س من البنك على ا�شمها. 
توايل  مع  لكن  للخيول،  ا�شطبل  عن  عبارة  به  خا�شاً  م�شروعاً  فتح  ومنها 
الأحداث يتعر�س حلادث يجعله م�شلوًل، ما يدفعها اإىل تركه، ومنها تدخل 

يف �شراع مع �شقيقته التي جت�شد دورها هبة الدري.
و�شاعدين  الــذي وجهني  املخرج منري  اإىل  العميق  �شكري  توجيه  اأود  فعاًل، 

كثرياً يف تقدمي هذه ال�شخ�شية التي ل ميكنك فهمها )حيل متلونة((.
وتابعت فوؤاد: )اأما امل�شل�شل الثاين، فهو )بيت الذل(، من تاأليف منى النوفلي 

واإخراج اأحمد الفردان، 
وفيه اأطّل جم�شدة �شخ�شية جنود، وهي فتاة تنحدر من بيئة فقرية تطمح 
اإىل الرثاء باأي و�شيلة كانت، لهذا اختارت باب الزواج من �شاب غني )يج�شد 

دوره فهد با�شم(، 
الــزواج به مل تهناأ بالعي�س  اأرادت من الأمــوال بعد  ورغــم ح�شولها على ما 
معه لأ�شباب عديدة �شتكون لها عواقبها لحقاً و�شتت�شح معاملها مع ت�شاعد 

الأحداث(.
واأردفت: )فعلياً، ما �شدين لقبول جت�شيد هذه ال�شخ�شية كونها املرة الأوىل 

التي اأقدم فيها دور فتاة حمجبة،
 ويف الوقت ذاته م�شكينة وخبيثة. اإىل جانب ذلك �شاغت الكاتبة منى النوفلي 
�شخ�شيتي وق�شمتها اإىل مرحلتني كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، ما 

جعلها مميزة وجميلة(.
اأما على �شعيد امل�شرح، فك�شفت فوؤاد بالقول: )حالياً، اأ�شتعد مع فرقة )امل�شرح 
يف  امل�شرحي(  الدويل  )قرطاج  فعاليات مهرجان  �شمن  للم�شاركة  ال�شعبي( 

تون�س من خالل م�شرحية )املوت الأ�شود(، 
امل�شعود،  عبدالعزيز  جانب  اإىل  بطولتي  ومــن  الفيلكاوي  فلول  تاأليف  من 

جراح مال اهلل، عثمان ال�شطي، 
هيا ال�شعيد، هبة مطيع واأحمد الرفاعي.

باأهل  فتكه  وكيفية  الطاعون  مر�س  عن  عامة  ب�شورة  امل�شرحية  وتتحدث 
امل�شاهد التي حتمل ال�شطراب والفو�شى  البادية من خالل جمموعة من 

واملليئة بالزوائد غري املربرة(.

تقدم خال�صة جتربتها يف احلياة

نيللي كرمي ترد على
 3 �صائعات فنية

يف حوار مطول وغري م�صبوق مع جمهورها،  ردت النجمة نيللي كرمي على 
ثالث �صائعات تخ�ض م�صري اأعمالها املقبلة، وبخا�صة اجلزء الثاين من 
"ب 100 و�ض" واجلزء الثالث من فيلم "الفيل االأزرق" وفيلم "الفار�ض"، 
وحقيقة الغاء م�صل�صلها يف مو�صم رم�صان 2021 كما حتدثت عن االأعمال 

الفنية التي نالت اهتمامها موؤخرا، وك�صفت عن اأكرث �صيء يرعبها.

انتهت املمثلة ال�صابة ُتقى فوؤاد، اأخريًا، من ت�صوير كامل م�صاهدها يف م�صل�صلني دراميني رم�صانيني، 
وها هي اليوم ت�صتعد وتتاأهب للم�صاركة يف عمل م�صرحي من املقرر اأن ي�صارك �صمن فعاليات 

مهرجان )قرطاج الدويل امل�صرحي( بدورته املقبلة.
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اأفكار لتم�صية الوقت مع الأطفال
يت�شع دور الأم ول يتوقف عند احلمل والولدة والر�شاعة، ول يتوقف عند 
اأوقات  بق�شاء  تهتم  اأن  عليها  يجب  بل  ال�شغري،  ونظافة  بطعام  العناية 
النف�شية  �شحته  اأ�شباب  اأهــم  ومــن  حقه   مــن  فهذا  معه،  وممتعة  مفيدة 
واجل�شدية، ولذلك نقدم اأهم الأفكار التي ت�شاعدك على ق�شاء الوقت مع 

اأطفالك

القراءة جتمعك مع اأطفالك
- تعترب القراءة من الهوايات اجلميلة واملمتعة للطفل ولالأم.
- يلعب �شوت الأم دوراً كبريا يف توفري المن والمان للطفل.

اليجابية  الــــروح  الــتــي حتــمــل  الــقــ�ــشــ�ــس  تــخــتــار  اأن  عليها  يــجــب  كــمــا   -
والبناءة.

والبعد عن قراءة ق�ش�س ما قبل النوم املبنية على اخليال والرعب حتى ل 
ي�شاب الطفل بالقلق.

- القراءة فر�شة ملراجعة الكتابة، والنحو بطرق مبتكرة.
توقفي،  فــقــرة  كــل  فــاأمــام  املناق�شة  طفلك  يتعلم  لكي  فر�شة  اأنــهــا  كما   -
العظماء  ق�ش�س  قـــراءة  يجب  بــل  فقط  الق�ش�س  تعتمدي  ول  وا�شاأليه، 

والأبطال على مر التاريخ.
- �شعي جماُل للق�ش�س العلمية وق�شة اخرتاع كل جهاز اأفاد الب�شرية.

األعاب الذكاء تو�صع خياالت الطفل
- يجب اأن ي�شتخدم الطفل عقله يف األعاب ذكاء هادفة ومنا�شبة لعمره.

- من هذه الألعاب لعبة البازل التي تنمي خيال الطفل وتو�شعه.

�صماع املو�صيقى والغناء
ونقاء  نف�شه،  تهذيب  على  تعمل  لكي  للطفل  مفيدة  املو�شيقى  كانت  رمبا 

روحه، ويجب األ نغفل دور القراآن الكرمي كذلك.
وميكن اأن يحفظ الطفل بع�س الأغاين من خالل مواقع النرتنت.

وميكن لالأم اأن ت�شتغل برنامج الكاريوكي لكي يينمي الطفل ح�شه الفني.

حفظ القراآن الكرمي وتدبر معانيه
بالإ�شافة لكونها مهمة املعلمني واملحفظني، فتلعب الأم دوراً فيها وت�شتغلها 

لق�شاء وقت ممتع ومفيد مع اأطفالها.
من املهم البدء باأجزاء �شهلة وق�شار ال�شور، ثم التدرج.

و�شرح معاين القراآن الكرمي من املهمات التي تقوم الأم بتب�شيطها خا�شة 
ق�ش�س الأنبياء املمتعة واملعربة.

ممار�صة الريا�صة
من املمكن اأن يكون �شعباً ممار�شة الريا�شة يف البيت، ولكنها مهمة ل�شحة 

ومنو الطفل.
ميكن اأن ميار�س الطفل لعبة البولينغ يف البيت على النحو الآتي.

البولينغ،  لعبة  غــرار  على  ورتبيها  فارغة،  غازية  مياه  علب   10 اجمعي 
اأكرب كم منها بكرة تن�س من  وامنحي كل طفل ثالث حمــاولت لإ�شقاط 

م�شافة 20 مرتاً.
ميكن لهذه اللعبة اأن تق�شي وقتاً ممتعاً وم�شليا معها.

التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�س المريكي

اآلة  على  ال�صفحات  اإح��دى  يف  �صورة  ت�صغري  مت   •
ت�صوير اإىل %60 من حجمها االأ�صلي ثم مت ت�صغري 
ن�صبة  ه��ي  فما   %  20 بن�صبة  ال��ن��اجت��ة  ال�����ص��ورة 

الت�صغري النهائية من حجم ال�صورة االأ�صلي ؟
48%

الكيميائي؟ امل�صطلح  يف  امل�صتخدمة  الذرة  كلمة  ا�صل  • ما 
يوناين وتعني الغري قابل للق�شمة

؟ اال�صم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�صيد�ض  �صيارة  ا�صم  كان  • ماذا 
جيلينيك

. برتخي�س  اإل  اأوهايو  مدينة  فى  ممنوع  الفئران  �شيد  اأن  تعلم  • هل 
�شنة   116 اإىل  يعمر  اأن  ميكن  فقط  واحد  �شخ�س  هناك  �شخ�س  بليونني  كل  بني  من  اأنه  تعلم  • هل 

اأو اأكرث .
واحد  وقت  وفى  باإ�شتمرار  الأربعة  حوافرة  روؤية  علي  القادر  الوحيد  الكائن  هو  احلمار  اأن  تعرف  • هل 

وذلك ب�شبب و�شعية عيناه .
 3 مبعدل  مرحلة  كل  اأى  مراحل،  ثالثة  علي  فقط  دقائق   9 غري  يومياً  تنام  ل  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 

دقائق فقط .
اأ�شخا�س ي�شعون  241543903 فى خانة بحث جوجل ف�شوف يظهر لك  اإن كتبت رقم  اأنه  • هل تعلم 

راأ�شهم فى الثالجة ..
.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�شي  الفيزيائي  اإكت�شفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

الربت  الفيزيائي  اجلن�شية  والمريكي  الأ�شل  الأملــاين  العامل  اإكت�شفها  الن�شبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •
اآني�شتاين الذي ن�شر هذه النظرية يف العام 1905 م.

.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�شتخدام  اأن  تعلم  • هل 
اأبداً. يبدو  فال  ال�شم�س  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�شوف  اأن  تعلم  • هل 

اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�شيات  بعلومه  ا�شتهر  اخلوارزمي  الإ�شالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ويعطي املعادلت الريا�شية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 

احلرية
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ال�صوفان
من  الـــ�ـــشـــوفـــان  اإن 
الأ�شا�شية  الوجبات 
نــــــظــــــام  اأي  يف 
تخ�شي�س وذلك لأن 
احلرارية  �شعراته 
اإىل  م�شرًيا  قليلة، 
الواحد  الــكــوب  اأن 
ـــــوي  ـــــحـــــت مــــــــنــــــــه ي
�شعًرا   130 عــلــى 

حرارًيا.
كــــــمــــــا اأنـــــــــــــه غـــنـــي 
الغذائية  بالألياف 

والربوتينات مع ن�شبة قليلة من الدهون.
خماطر  وتقليل  الــدم  �شكر  م�شتوى  تنظيم  على  اي�شا  ال�شوفان  وي�شاعد 
ال�شار  الــكــولــيــ�ــشــرتول  مــن  التخّل�س  عــلــى  ي�شاعد  كــمــا  الــ�ــشــكــري  مــر�ــس 

باجل�شم. 
ويعد ال�شوفان خالًيا من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يعانون ح�شا�شية 

اجللوتني.
واأثبتت بع�س الدرا�شات اأن ال�شوفان يحتوي على مواد حتمي من ال�شرطان 
وخا�شة �شرطان الثدي كما يحتوي على م�شادات لالأك�شدة حتمى القلب 

من املواد ال�شارة امل�شببة لالأمرا�س، كما يقوي املناعة.
وميكن تناول ال�شوفان مع حليب خايل الد�شم اأو حليب ال�شويا كما ميكن 

ا�شتخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�شروات. 

كان احد امللوك ظاملا اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً او �شغرياً من بط�شه وكان له مقوله دائماً يرددها ان افراد 
�شعبه ما هم ال كالباً لديه فثار احد �شباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�شرخ يف النا�س يحفزهم على التخل�س 
جياًل  خلفهم  يكون  فلن  امللك  هذا  حكم  حتت  عا�شوا  لو  انهم  لهم  ويقول  والطغيان  الظلم  ومن  الكابو�س  هذا  من 
اآخر لأن امللك �شيبيد ال�شعب كله من اجلوع والعط�س واملر�س.. ثار ال�شعب �شد امللك ثورة عارمة لكن امللك بقواده 
ا�شتطاعوا ان يخر�شوا النا�س ويهددوهم باحلديد والنار واأر�شل امللك قواده للبحث عن ال�شاب الذي حر�شهم لكن 
عابد كان قد هرب حتت احلاح امه اإىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�شحراء حتى كاد يهلك ولول ان احد القوافل 
حلقته ما كان بقي له يوماً اآخر، ترك رئي�س القافلة عابد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني به فقامت على عالجه حتى 
ا�شرتد عافيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندما �شاأله رئي�س القافله عن وجهته قال له اين ل اجته اإىل اية مكان بل كنت 
فاراً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�س القافلة بعابد وا�شت�شافه حتى و�شل اإىل اخته وهناك زاد اكرام الرجل لعابد ثم 
عر�س عليه ان يتزوج ابنته ويعي�س بني اهل قبيلته فوافق عابد على الفور ملا اح�س به من قبول جتاه الفتاه.. ولكن 
�شعادته مل ت�شتمر كثرياً فهناك كان احد �شباب القبيلة يكيد له وقد امتالأ قلبه كرها ب�شبب زواج عابد من ابنة رئي�س 
القبيلة وقد كان ال�شاب يريدها لنف�شه لذلك ا�شتدرك ال�شاب عابد اإىل مبارزة بينهما فلم ي�شتطيع عابد ان يرف�س 
ذلك وال ات�شف باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�شتطاع ان يقتله فزاد مقداره يف القبيلة واأ�شبح له مكانة عظيمة 
فعا�س �شنوات رزق فيها باأولد حني ا�شتطاع احد افراد القبيلة ان يذهب بتجاره اإىل مدينة عابد ويعود باأخبارهم التى 
تثبت ان امللك ما زال يفتك باأهل مدينته، اح�س عابد بقب�شة يف قلبه واأ�شر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود بها 
ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �شاء ربي يل العودة فلن اأتاأخر وان مل ي�شاأ فاأذكري حكايتي لأولدي. ودع عابد 
زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�شلها ليل اليوم الثالث فت�شلل اإىل بيت امه ودق بابها ففتحته والرعب ميالأ 
قلبها وعندما �شاهدته مل ت�شدق عيناها لكنها راحت يف بكاء �شديد وهى تتمتم انها كانت حت�س بعودته وانها �شرتاه 
قبل موتها.. ا�شفق عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�شرخ وهى تقول انه ل مير يوماً دون ان يعرب هذا املكان 
جنود امللك وانها ت�شتحلفه باهلل ان يعود حيثما كان فقال انه لن يرتك املكان حتى تاأتي معه وخوفاً عليه مللمت ا�شياءها 
الب�شيطة وركبت معه جواده وخرجا من املدينة حتت �شتار الليل يحفظهما الذي ل يغفل ول ينام، وو�شل بها �شاملة اإىل 

حيث توجد زوجته واأولده لتعي�س معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية والكرامة.  

الطبية  بــــايــــلــــور  كـــلـــيـــة  عـــلـــمـــاء  تـــو�ـــشـــل 
الأمريكية، اإىل ا�شتنتاج يفيد باأنه ميكن اأن 
القلب  يف  اإيجابي  تاأثري  لل�شوكولتة  يكون 

والأوعية الدموية.
 European Journal وت�شري جملة
 ،of Preventive Cardiology
 300 اأن اخلــرباء حللوا بيانات تخ�س  اإىل 
تناول  بــني  عــالقــة  واكت�شفوا  مري�س  األـــف 
ال�شرايني  باأمرا�س  والإ�شابة  ال�شوكولتة 

التاجية.
اأن الأ�شخا�س الذين  وقد ات�شح للباحثني، 
واحدة  الأقل مرة  ال�شوكولتة على  تناولوا 
اإ�شابتهم  خــطــر  انــخــفــ�ــس  الأ�ــــشــــبــــوع،  يف 

باأمرا�س القلب التاجية بن�شبة %8 مقارنة 
بالآخرين.

اخلا�شية  هـــــــذه  ــــبــــاحــــثــــون،  ال ويــــو�ــــشــــح 
ال�شمع  لل�شوكولتة، باحتوائها على حم�س 
دهني  حم�س  وهو  ال�شتياريك(  )حم�س  اأو 
م�شّبع، ومركبات الفالفونويد والبوليفينول 
- وهـــي عــنــا�ــشــر تــقــوي الــقــلــب وتــزيــد من 

م�شتوى الكولي�شرتول "اجليد".
تناول  �ـــــشـــــرورة  عـــلـــى  الـــعـــلـــمـــاء،  ويـــــوؤكـــــد 
وبــكــمــيــات �شغرية.  بــاعــتــدال  الــ�ــشــوكــولتــة 
زيادة  اإىل  يـــوؤدي  تناولها  يف  الإفــــراط  لأن 
الــثــاين مــن مر�س  الـــوزن وال�شمنة والــنــوع 

ال�شكري.

اكت�صاف خا�صية غري متوقعة لل�صوكولتة

ماريا اإديلما اأغيالر مت�صط �صعرها بينما تقفز قطتها يف منزلها يف بوغوتا. وفقدت اإديلما وظيفتها يف �صالون 
جتميل يف مار�ض 2020 ب�صبب جائحة COVID-19 ، وا�صطرت للعمل كخادمة . ا ف ب


