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�أخبار �إيجابية ..دواء لكورونا يثبت فعالية كبرية
يف تطور جديد على طريق مواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد ،ك�شف
باحثون �أمريكيون� ،أنهم قطعوا �شوطا مهما من �أجل �إنتاج "دواء"
م�ضاد لـ"كوفيد  "19ي�ؤخذ عن طريق الفم.
و�أعلنت �شركة الأدوي��ة العمالقة "مريك" وخمترب �أمريكي� ،إحراز
تقدم يف تطوير عقار ال يزال قيد التجربة ،لكنه �أظهر �آثارا �إيجابية
يف تخفيف خطورة الفريو�س على املر�ضى.
ويحمل الدواء املذكور ا�سم "مولنوبريافري" ،الذي تطوره "مريك"
بال�شراكة مع "ريدجباك بايو" الأمريكية.
وك��ان��ت "مريك" �أوق��ف��ت نهاية يناير عملها على تطوير لقاحني
حمتملني لـ"كوفيد  ،"19لكنها ت��وا���ص��ل �أب��ح��اث��ه��ا ح��ول عالجني
�آخرين للمر�ض� ،أحدهما عقار "مولنوبريافري".
وخ�لال اجتماع ال�سبت مع متخ�ص�صني يف الأم��را���ض املعدية� ،أ�شار
مطورو ال��دواء �إىل �أن��ه قلل �إىل حد كبري من احلمولة الفريو�سية
لدى املر�ضى ،بعد � 5أيام من العالج.
وقالت ويندي بينرت كبرية م�س�ؤويل الأدوية يف "ريدجباك بايو" يف
بيان� ،إن "هناك حاجة للعالجات امل�ضادة لفريو�س كورونا امل�ستجد مل
تتم تلبيتها .هذه النتائج الأولية ت�شجعنا".

خمبز م�صري يحقق �أحالم �أطفال التمثيل الغذائي

يف م�سعى �إىل خدمة مئات الأط��ف��ال من مر�ضى التمثيل الغذائي،
جنحت جامعة ال��زق��ازي��ق ال��ت��ي تبعد  80كيلومرتا ع��ن العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،يف تنفيذ �أكرب و�أول خمبز على م�ستوى اجلامعات
امل�صرية ،لإنتاج ع�شرات الأنواع من الأطعمة املختلفة له�ؤالء ال�صغار.
وبعد �أ�شهر طويلة من العمل ،جاء هذا املخبز لتقدمي الطعام املنا�سب
لدعم �أطفال �أمرا�ض التمثيل الغذائي وح�سا�سية القمح والغلوتني
واحلميات الغذائية املختلفة.
ويعي�ش �أطفال مر�ض التمثيل الغذائي ( )PKUمعاناة كبرية مع
مر�ض ال يتطلب عالجا دوائيا ،لكنه يحتاج لرعاية وغ��ذاء �صحي،
فال ي�ستطيع ه�ؤالء الأطفال تناول �أى نوع من الطعام ويعتمدون يف
طعامهم على نظام م�صنوع بطريقة معينة و�ألبان خم�ص�صة لهم.
"ننقذ الأط��ف��ال م��ن امل��وت واحلرمان" ،بهذه الكلمات ب��د�أ رئي�س
جامعة الزقازيق عثمان �شعالن حديثه ملوقع "�سكاي نيوز عربية"
حول الهدف من �إن�شاء هذا املخبز ،م�ؤكدا �أن مر�ض التمثيل الغذائي
من الأمرا�ض الوراثية اجلينية ،الذي ينتقل �إىل الأطفال عادة من
الأبوين .وي�سبب املر�ض عدة �أعرا�ض خطرية ،من بينها الت�شنجات
وال��ق��يء امل�ستمر واحل��م��ى و�صعوبة التنف�س وا���ص��ف��رار ل��ون اجللد
وارت��خ��اء الع�ضالت وت�ضخم الكبد والطحال ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص
امل��ن��اع��ة ال��ن��اجت ع��ن ع��دم قابلية اجل�سم للربوتينات �أو ال��ده��ون �أو
الفيتامينات املوجودة يف الأغذية املختلفة.

يف حديقة حيوان � ..أغرب فعلة بكلب �أليف
يف واقعة �أث���ارت موجة انتقادات على مواقع التوا�صل االجتماعي،
ح��اول م�س�ؤولو حديقة حيوان �صينية التحايل على عدم امتالكها
ذئبا بطريقة بدت �ساذجة ،و�سرعان ما انك�شفت "اخلديعة" ب�سهولة.
فقد اكت�شف الزوار �أن الكائن الذي يعي�ش يف قف�ص الذئب لي�س �سوى
كلب �أليف ،حاولت �إدارة حديقة حيوان "�شيانغو�شان" يف �شيانينغ
مبقاطعة خوبي و�سط ال�صني� ،سد العجز من خالله.
ويف مقطع فيديو ق�صري ،ي�صور �أح��د زوار احلديقة قف�ص الذئب،
حيث يجل�س كلب ي�شبه ف�صيلة "روتويلر" ،ثم يت�ساءل م�ستغربا:
"هل �أنت ذئب؟".
وق��ال �صاحب الفيديو ل�صحيفة "بكني نيوز" الر�سمية� ،إن��ه �س�أل
العاملني يف احلديقة عن �سبب وجود كلب يف قف�ص الذئب ،فجاءه
الرد" :كان هناك ذئب لكنه نفق ب�سبب ال�شيخوخة".
وق����ال م��وظ��ف ب��احل��دي��ق��ة ل��و���س��ائ��ل �إع��ل��ام حم��ل��ي��ة� ،إن ال��ك��ل��ب "مت
االحتفاظ به م�ؤقتا".
وخلفت الواقعة موجة انتقادات و�سخرية على الإنرتنت من حديقة
احليوان ،التي بدا �أنها تعاين ماديا ب�سبب قلة الزوار.
وقال �أحد املعلقني" :على الأقل �ضعوا كلبا من ف�صيلة ها�سكي" ،يف
�إ�شارة �إىل الت�شابه بني كالب هذه الف�صيلة والذئاب ،بل �أبدى �آخرون،
ب�سخرية� ،سعادتهم لأن الكلب مل يكن ع�شاء الذئب.

هبوط طائرة ب�سبب
�سلوك راكب
ق��ال م�س�ؤولون بلغار �إن طائرة ل�شركة
اخل����ط����وط اجل����وي����ة ال��ف��رن�����س��ي��ة (�أي�����ر
ف��ران�����س) ك��ان��ت يف طريقها م��ن باري�س
�إىل نيودلهي هبطت ا�ضطراريا يف مطار
�صوفيا ي��وم اجلمعة ب�سبب �سلوك �أحد
الركاب .
وقال �إيفيلو �أجنيلوف امل�س�ؤول يف وكالة
التحقيقات الوطنية �إن راكبا هنديا بد�أ
يت�صرف ب�شكل عدواين بعد وقت ق�صري
م���ن الإق���ل��اع ح��ي��ث ت�����ش��اج��ر م���ع رك���اب
�آخرين واعتدى على م�ضيفة طريان .
ودفع �سلوكه العدواين قائد الرحلة �إىل
ال�سعي للهبوط ا�ضطراريا يف �صوفيا.
و ُن��ق��ل ال��رج��ل م��ن ال��ط��ائ��رة ووج��ه��ت له
تهمة تعري�ض �سالمة الطريان للخطر.
و�سيواجه يف حالة �إدان��ت��ه عقوبة ت�صل
�إىل ال�سجن ع�شر �سنوات.
وا�ست�أنفت الطائرة رحلتها �إىل نيودلهي.
وق��ال �أجنيلوف لل�صحفيني "نحقق يف
ت�صرفاته ودواف���ع���ه "ال ي��وج��د تف�سري
معقول ل�سلوكه".
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هل تزيل بيكربونات
ال�صوديوم بقع املالب�س؟

ك�شفت درا����س���ة ح��دي��ث��ة �أج��رت��ه��ا �شركة
� ،Microsoftأن حوايل  % 42من املراهقني
لديهم م�شكلة تتعلق مب�شاركة �أولياء
الأم��ور من�شورات عنهم على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،و�أكد  % 11من
املراهقني امل�شاركني يف الدرا�سة �أنها
م�شكلة كبرية ،بينما ق��ال 14%
�إنها لي�ست بهذه الأهمية ،و17%
و�صفوها ب�أنها م�شكلة �صغرية.
وق��ال  66%من املراهقني الذين
ت��ن��اول��ت��ه��م ال��درا���س��ة ،التي
ن�شرها م��وق��ع «���س��ي �إن �إن»
الأم��ري��ك��ي� ،إن��ه��م تعر�ضوا
خلطر واحد على الأقل عرب
الإن�ترن��ت يف مرحلة م��ا ،ولهذا يحذر
اخل�براء من �أن ن�شر معلومات عن املراهقني
عرب الإنرتنت ،ميكن �أن يعر�ض خ�صو�صيتهم
و�سالمتهم البدنية للخطر.

كيف يكون �أولياء الأمور خطر ًا على �أبنائهم املراهقني؟
على �سبيل املثال ،ف���إن م�شاركة من�شور عن اليوم الأول �أن ن�شر والديهم من�شورات عنهم متثل م�شكلة ،ويعرب
للطفل �أم��ام املدر�سة ،قد يبدو �أن��ه غري �ضار ،ولكنه قد بع�ضهم عن هذه التخوفات للوالدين.
يحتوي على معلومات مثل ا���س��م امل��در���س��ة يف ح��ال كان درا���س��ة حديثة �أج��رت��ه��ا �شركة  ،Microsoftتك�شف
مرئياً يف ال�صورة ،وبالتايل �سيتمكن �أي �شخ�ص من ر�ؤية �أن ح���وايل  42%م��ن امل��راه��ق�ين لديهم م�شكلة تتعلق
ه��ذا املن�شور ،و�سيعرف بال�ضبط �أي��ن يكون ه��ذا الطفل مب�����ش��ارك��ة �أول���ي���اء الأم����ور م��ن�����ش��ورات عنهم ع��ل��ى و�سائل
طوال خم�سة �أيام يف الأ�سبوع� ،أي حوايل ت�سعة �أ�شهر من ال��ت��وا���ص��ل االج���ت���م���اع���ي ،و�أك������د  11%م���ن املراهقني
امل�����ش��ارك�ين يف ال��درا���س��ة �أن��ه��ا م�شكلة ك��ب�يرة ،بينما قال
ال�سنة.
� 14%إنها لي�ست بهذه الأهمية ،و 17%و�صفوها ب�أنها
م�شكلة �صغرية.
خطر ن�شر املعلومات على و�سائل التوا�صل
وال تتوقف خطورة م�شاركة املعلومات ال�شخ�صية للأبناء
ع��ل��ى و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ع��ن��د ت��ه��دي��د �أمنهم و�سائل التوا�صل ونف�سية املراهقني
ال�شخ�صي ،بل الأم��ر ميتد لتهديد الأم��ن الإلكرتوين ،يكرث ا�ستخدام املراهقني لو�سائل التوا�صل االجتماعي؛
خا�صة تلك التطبيقات املعتمدة على م�شاركة ال�صور
وكذلك مدخرات ال�صغار� ،أو ما ميلكونه من �أموال.
وت�أتي عمليات االحتيال الإلكرتوين يف كثري من الأحيان؛ ومقاطع الفيديو مثل تطبيق «�إن�ستجرام» ،والتي قد تبدو
ب�سبب م�شاركة �أولياء الأمور لأ�سماء �أوالدهم و�أعمارهم كت�سلية لأوقات فراغ ال�شباب والفتيات ،من خالل مطالعة
وعناوين املنزل وال�صور ال�شخ�صية ،هذه املعلومات ت�ساعد من�شورات الآخ��ري��ن وم�شاركة املن�شورات ال�شخ�صية مع
الأ�صدقاء واملعجبني ،ولكن الأمر ال يبدو بهذه الب�ساطة.
على اخرتاق كلمة ال�سر للبطاقات االئتمانية.
وقالت مايكرو�سوفت يف �ضوء �أحدث ما تو�صلت �إليه�« :إن منذ ظ��ه��ور م��ا ي��ع��رف ب��امل���ؤث��ري��ن على �شبكات التوا�صل
امل�شاركة �أو عدم امل�شاركة هي قرار فردي من �أحد �أفراد االجتماعي� ،أ�صبح هناك ع��دد من الآث���ار ال�سلبية التي
الأ�سرة ،ولكن �إذا كان اخليار هو امل�شاركة يجب �أن يكون ي�سببها التوا�صل االجتماعي يف نف�سية امل��راه��ق ح�سب
نْ
متيقظي ،و�أال يك�شفا عن غري ق�صد عن كثري موقع «�سيدين هارولد».
الوالدان
ما الأثر الذي حتدثه م�شاركات الأ�شخا�ص امل�ؤثرين على
من املعلومات اخلا�صة ب�أبنائهم».
خالل الدرا�سة املو�سعة التي ا�ستغرقت �أربع �سنوات ،بدءاً و�سائل التوا�صل االجتماعي؟
من عام  2016وحتى العام احلايل ،جرى ا�ستطالع �آراء
جمموعة كبرية من املراهقني ما يقرب من � 44000أثر و�سائل التوا�صل االجتماعي
���ش��خ�����ص ،خ�ل�ال درا����س���ات �أج���ري���ت يف م��ن��اط��ق جغرافية ع��ن��د م��ت��اب��ع��ة �أح����د الأ���ش��خ��ا���ص امل����ؤث���ري���ن ع��ل��ى و�سائل
خمتلفة خالل �أربع �سنوات ،ويعتقد العديد من املراهقني التوا�صل االجتماعي؛ ف�إن املراهقني قد ي�شعرون بالغرية

من ه�ؤالء «امل�ؤثرين»؛ لأنهم عادة ما يكونون يف املرحلة
العمرية نف�سها وال��ظ��روف املحيطة بال�شاب �أو الفتاة
نف�سها ؛ ف��ه���ؤالء ال ميلكون �أي��ة م��واه��ب خا�صة ت�صنع
منهم جنوماً مثل م�شاهري الغناء �أو التمثيل ،وغالباً ما
يكون امل���ؤث��رون ه��م الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ي�شعر متابعوهم
باالرتباط بهم لأنهم �أ�شخا�ص عاديون ،ولكن ت�صادف مع
بع�ضهم �أنهم �أ�صبحوا م�شهورين ،كما �أنهم ح�صلوا على
ثروة جيدة ب�سبب كرثة متابعيهم على مواقع التوا�صل،
وبالتايل ف���إن متابعة حياة امل���ؤث��ر لها ال��ق��درة على جعل
املراهقني ي�شعرون بال�سوء حيال �أنف�سهم.
وللح�صول على ع��دد كبري م��ن الإع��ج��اب��ات واملتابعني،
الي���زال امل��راه��ق��ون يطلبون م��ن �أ�صدقائهم «الإعجاب»
ب�آخر من�شوراتهم على تطبيقات التوا�صل االجتماعي،
هذا يعك�س القلق امل�ستمر الذي ي�صيب املراهقني.
ورغم �أن املقارنة االجتماعية هي �أمر طبيعي ،تزداد مع
ك�ثرة ا�ستخدام و���س��ائ��ل التوا�صل االج��ت��م��اع��ي ،ومب��ا �أن
هذه التطبيقات �أ�صبحت جزءاً من حياة املراهقني؛ ف�إنه
م��ن ال�صعب التخلي عنها ،ول��ه��ذا م��ن املهم تقليل عقد
املقارنات االجتماعية ،من خالل جتهيز النف�س عاطفياً
لوجود �أ�شخا�ص �أف�ضل� ،أو �أنهم يعي�شون حياة �أ�سعد �أو
حقيقي.
هكذا يبدو الأمر ،وقد يكون غري
ٍ
ويرتبط تقليل املقارنات االجتماعية مبزيد من الثقة
ب��ال��ن��ف�����س ،وك��ذل��ك م�����س��ت��وي��ات �أق����ل م��ن ال��ت��وت��ر والقلق
وال�ضغط النف�سي ال���ذي ت�سببه تلك امل��ق��ارن��ات ،كذلك
ال�����ش��ع��ور ال��دائ��م ب��الإح��ب��اط ق��د يختفي ع��ن��د ع���دم عقد
املراهقني مزيداً من املقارنات بينهم وبني امل�ؤثرين على
مواقع التوا�صل االجتماعي.

تناول الن�ساء الربوتينات
النباتية يقيهن من املوت املبكر
�أظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة ُن�شر البحث يف جملة
جمعية القلب الأمريكية� ،أن الن�ساء بعد �سن
الي�أ�س اللواتي يتناولن م�ستويات عالية من
ال��ب�روت��ي�ن ال���ن���ب���ات���ي� ،أق���ل

عر�ضة للوفاة املبكرة ،و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،وال��وف��اة املرتبطة ب��اخل��رف ،مقارنة
بالن�ساء اللواتي يتناولن بروتينات نباتية �أقل.
خالل الدرا�سة ،قام الباحثون بتحليل البيانات
ل���دى �أك�ث�ر م��ن  100000ام����ر�أة ب��ع��د �سن
الي�أ�س (ت�تراوح �أعمارهن بني  50و )79
�شاركن يف درا�سة املبادرة الوطنية ل�صحة
املر�أة بني عامي  1993و  ،1998حيث
متت متابعتهن حتى فرباير .2017
و�أكملت امل�شاركات يف الدرا�سة ا�ستبيانات حول
نظامهن الغذائي ،تو�ضح بالتف�صيل عدد املرات
التي يتناولن فيها البي�ض ومنتجات الألبان
وال����دواج����ن وال���ل���ح���وم احل���م���راء والأ����س���م���اك،
والربوتينات النباتية مثل املك�سرات والفا�صوليا
وال����ب����ازالء .خ�ل�ال ف�ت�رة ال���درا����س���ة ،ح���دث ما
جمموعه  25976حالة وفاة ( 6993حالة
وفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،و
 7516حالة وفاة ب�سبب ال�سرطان ،و 2734
حالة وفاة ب�سبب اخلرف).

مي���ك���ن ا�����س����ت����خ����دام بيكربونات
ال�����ص��ودي��وم امل��ع��روف��ة �أي���ً��ض��ا با�سم
�صودا اخلبز يف و�صفات املعجنات
واحل���ل���وي���ات ،وامل�����س��اع��دة يف �إزال����ة
الروائح الكريهة وتنظيف الأ�سطح
املختلفة.
وي�����س��ت��خ��دم ال��ب��ع�����ض �أي���� ً���ض���ا هذا
امل�سحوق املعجزة لتبيي�ض الأ�سنان
وعالج حرقة املعدة وحتى تخفيف
ح����ك����ة اجل�����ل�����د ،ل����ك����ن ه�����ل تزيل
بيكربونات ال�صوديوم البقع؟
ب����ي����ك����رب����ون����ات ال�����������ص�����ودي�����وم هي
م����رك����ب ك���ي���م���ي���ائ���ي ل����ه ال�صيغة
 ،NaHCO₃وه��ن��اك العديد
من ن�صائح التنظيف عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،م��ع و�صف
�صودا اخلبز كمنتج �شامل لإزالة
الروائح الكريهة وتنظيف الأ�سطح
املت�سخة.
�إذا كانت ربة املنزل جتد �صعوبة يف
�إزال���ة البقع� ،سواء ك��ان ذل��ك على
املالب�س �أو على الأ�سطح املختلفة،
ف���إن بيكربونات ال�صوديوم ميكن
�أن ت��ك��ون احل���ل امل��ث��ايل .وميكنك
�صنع عجينة با�ستخدام مزيج من
بيكربونات ال�صوديوم واملاء ،ميكن
�أن ت�ساعد يف التخل�ص من �أ�صعب
البقع .ول�صنع العجينة ،اخلطي
ن�سبة � 2إىل  1م��ن ���ص��ودا اخلبز
م��ع امل���اء ال��داف��ئ يف وع���اء �صغري،
و اف���رك���ي امل��ع��ج��ون��ة ع��ل��ى البقعة
واتركيها لبع�ض الوقت لتتغلغل
داخل القما�ش ،ثم اغ�سلي املالب�س
كاملعتاد يف الغ�سالة.

بطارية ت�شحن ال�سيارات
الكهربائية يف  5دقائق
ط���ورت �شركة �إ�سرائيلية نا�شئة
يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بطارية
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ميكن
�شحنها يف غ�ضون خم�س دقائق،
يف خ��ط��وة ت��رم��ي للت�شجيع على
ا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��ي��ارات ال�صديقة
للبيئة وتبديد خماوف امل�ستهلكني
على �صعيد اال�ستقاللية املحدودة
لهذه املركبات.
فقد �صنعت �شركة "�ستور دوت"
املتخ�ص�صة يف �إعادة ال�شحن فائق
ال�سرعة ،بطارية �أي���ون الليثيوم
م��ن اجل��ي��ل الأول ميكنها �شحن
���س��ي��ارة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب�����س��رع��ة تفوق
ت��ل��ك امل��ط��ل��وب��ة مل���لء خ���زان �سيارة
عادية بالوقود.
وي���ق���ول م���ؤ���س�����س "�ستور دوت"
دورون م�ير���س��دورف "نعمل على
تغيري جتربة القيادة" من خالل
ّ
حل م�شكلة "انقطاع �شحن املركبة
(ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة) ع���ل���ى الطريق
ال�سريع".

 % 41من الأملان يرون املر�أة
اخلا�سر الأكرب خالل �أزمة كورونا

م���اذا ف��ع��ل ك��ورون��ا بتق�سيم ال��ع��م��ل ب�ين ال��ن�����س��اء وال���رج���ال يف �أمل��ان��ي��ا؟ ك�شف
ا�ستطالع حديث للر�أي �أن  41%من الأملان يرون �أن الن�ساء تعر�ضن لأعباء
خالل اجلائحة تزيد عما كانت قبل اجلائحة .و�شمل اال�ستطالع الذي �أجراه
معهد "يوجوف" لأبحاث ال��ر�أي� 2051 ،أمل��اين خالل يومي  1و  2مار�س
"�آذار" اجل��اري ،مبنا�سة اليوم العاملي للمر�أة املوافق اليوم االثنني .و�أظهر
اال�ستطالع �أن  21%م��ن الأمل����ان ي���رون �أن ال�ضغوط ال��ت��ي ت�سببها �أزمة
كورونا �أُلقيت "ب�شدة" على عاتق املر�أة .ويعتقد  20%من الأملان �أن �ضغوط
العمل والأ�سرة والأطفال واملهام املنزلية وزعت بالت�ساوي �أو على الأقل على
نحو �أكرث م�ساواة بني اجلن�سني خالل الإغالق الأول والثاين لكورونا .ويف
املقابل يرى  2%فقط ممن �شملهم اال�ستطالع �أن تراكم الأعباء تزايد �أكرث
على الرجال ،بينما مل تر�صد ن�سبة � 23%أي تغيريات يف الأعباء مقارنة
بفرتة ما قبل كورونا .عند �س�ؤالهم عن هذا ،قال ما يقرب من ثلثي الذين
�شملهم اال�ستطالع �إنهم يرون �أن الرجال �أكرث ا�ستفادة من الن�ساء من حيث
فر�ص التعليم والعمل يف �أملانيا .ويعرتف  48%من امل�شاركني الذكور فى
اال�ستطالع بذلك ،بينما ترى  77%من الن�ساء �أن الرجال مميزين عنهن يف
هذه الفر�ص .ويرى  24%من الذين �شملهم اال�ستطالع �أن الرجال والن�ساء
عموما يتمتعون بحقوق مت�ساوية يف احلياة املهنية ،بينما يرى  6%فقط �أن
الن�ساء يتمتعن بحقوق �أك�ثر .وبح�سب ا�ستطالع �آخر �أج��ري بتكليف جملة
"بريجيته" الأملانية ،ف�إن نحو  40%من الرجال يرون �أنهم يتقا�سمون
�أعباء املهام املنزلية ورعاية الأطفال بالت�ساوي مع �شريكات حياتهن ،بينما
ر�أى ذلك  20%فقط من الن�ساء .وذك��ر ح��وايل ثالثة �أرب��اع ممن �شملهم
اال�ستطالع �أنهم يتحملون العبء الأكرب من املهام مبفردهم.
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رحلة افرتا�ضية من مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف �إىل م�شروع وللإبداع بيت يف دبي
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مدير عام نادي �سيدات ال�شارقة

يوم املر�أة العاملي احتفاء بالتقدم الذي �أحرزته
الن�ساء من جميع �أنحاء العامل يف جماالت احلياة كافة

•• ال�شارقة-الفجر

قالت خولة ال�سركال مدير عام ن��ادي �سيدات ال�شارقة �إن اليوم العاملي
للمر�أة هو احتفاء بالتقدم املبهر ال��ذي �أحرزته الن�ساء من جميع �أنحاء
ال��ع��امل يف جم���االت احل��ي��اة ك��اف��ة  .ل ُت�سلَط
الأ�����ض����واء ع��ل��ى �إجن���ازات���ه���ن ،وتوحدهن
يف ال��غ��اي��ات واجل��ه��ود ال��ت��ي ق��ادت��ه��ن نحو
الريادة والنه�ضة والتمكني.
وب������دوره ي��ع��م��ل ن�����ادي ���س��ي��دات ال�شارقة
كداعم للتنمية امل�ستدامة التي ت�ستهدف
امل��ر�أة وتعزز م�شاركتها يف احلياة .عاك�ساً
ب�أعماله تطلعات قرينة �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة��� ،س��م��و ال�����ش��ي��خ��ة جواهر
بنت حممد القا�سمي ،رئي�س نادي �سيدات
ال�شارقة ،التي حر�صت على ب��ذل �أق�صى
اجلهود ل�ضمان ح�صول املر�أة على فر�صها
كاملة ،والإ�سهام يف م�سرية النه�ضة .وقد ج�سد النادي دوراً هاماً يف كونه
وجهة حتفز الإب��داع وتلهم امل��ر�أة منذ بداية ت�أ�سي�سه .وكانت له ب�صماته
الوا�ضحة يف اح��ت��واء التحديات التي تواجهها .فامتدت م�ساهماته من
برامج متكني امل��ر�أة �إىل تهيئة بيئة عمل داعمة ملوظفاته ،منتهجاً �أف�ضل
املمار�سات يف التدريب والتطوير املهني وخلق الفر�ص الوظيفية التي
تنه�ض بالقيادات الن�سائية وتعزز تواجدها يف ال�ساحة.

•• العني  -الفجر

تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للمر�أة
وال��ذي يوافق الثامن من مار�س �سنويا،
ن���ظ���م م���رك���ز ال�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن خالد
�آل ن��ه��ي��ان ال��ث��ق��ايف رح��ل��ة اف�ترا���ض��ي��ة �إىل
م�����ش��روع ل�ل��إب���داع ب��ي��ت ب��رع��اي��ة وح�ضور
ال�����ش��ي��خ��ة ح��م��دة ب��ن��ت حم��م��د ب��ن خليفة
�آل نهيان وال�شيخة د� .شما بنت حممد
ب��ن خ��ال��د �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
م���ؤ���س�����س��ات ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ال��د �آل
نهيان الثقافية والتعليمية ،و ال�شيخة
�سالمة بنت طحنون �آل نهيان و ب�صحبة
"د .رفيعة غبا�ش" ع�بر �سحر الألوان
امل�شرقة للتعرف على م�شروعها اجلديد
"للإبداع بيت"
�أدارت احل�����وار �أ���س��م��اء ���ص��دي��ق يف �أوىل
ف��ع��ال��ي��ات ال��ل��ج��ان ال��ت��ط��وع��ي��ة يف مركز
ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف
�ضمن حم��ور رك��ائ��ز املثقف الإم���ارات���ي و
ي��ع��د ه���ذا احل���دث ال�سبق الأول الفتتاح
ال�شيخة ال��دك��ت��ورة �شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان للم�شروع الإبداعي الثقايف

وال��ف��ن��ي امل��رت��ب��ط ب��ذاك��رة ال��زم��ان واملكان
م�شرية يف ذل��ك عرب الكلمة التي �ألقتها
وجاء خاللها  :اليوم نقف بكل اعتزاز �أمام
جت��رب��ة �إن�سانية ن�سائية �إم��ارات��ي��ة رائدة
يف مزيج �إب��داع��ي وعلمي ومعريف ،فنحن
نقف �أم���ام جتربة د .رفيعة التي قدمت
فيها ك��ل طاقاتها م��ن �أج��ل ه��ذه الأر�ض
الغالية دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة،
ال��وط��ن وال��ت��اري��خ واحل��ي��اة  .ث��م �أ�شارت
بقولها منذ عرفتها وهي دائما م�سكونة
بتاريخ هذا الوطن و تراثنا املمتد لعمق
تاريخي بعيد؛ فقدمت لنا جتربة رائدة
وغري م�سبوقة بت�أ�سي�سها ملتحف امل��ر�أة يف
دب���ي؛ ل��ت���أت��ي ال��ي��وم و ُت��خ��رج م��ن خمزون
�أف��ك��اره��ا الإب���داع���ي���ة مب��ت��ح ٍ��ف "للإبداع
بيت" لتمثل لنا من��وذج��ا رائ��ع��ا للحفاظ
على ذاك��رة الوطن ،فتلك ال��ذاك��رة �أمانة
يف عنق كل �إن�سان تن�سم احلياة على هذه
الأر�ض الطيبة.
و�أك����دت بقولها� :إن م��وروث��ن��ا ه��و عالقة
تفاعلية خا�صة م��ا ب�ين الإن�����س��ان واملكان
ف��ك��ان اخ��ت��ي��ار بيت وال��دت��ه��ا ليكون مقرا
للإبداعات املا�ضية و احلا�ضرة هو ر�سالة

لكل الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ب����أن امل��ا���ض��ي يظل
م���رب���وط���ا ك��ح��ب��ل وري�����د ب���احل���ا����ض���ر ،فلو
ان��ق��ط��ع ت�لا���ش��ى احل��ا���ض��ر وم���ا ع���اد قادرا
على ال��و���ص��ول �إىل ال�ضفة الأخ����رى من
امل�ستقبل.
ه���ذا وق���د ب�����د�أت ال��رح��ل��ة ب�ترح��ي��ب من
�أ����س���م���اء ���ص�� ّدي��ق م�����س��ت��ه��ل��ة ذل����ك بتقدمي
ال�شكر اجل��زي��ل لل�شيخة ال��دك��ت��ورة �شما
ب��ن��ت حم��م��د ب���ن خ���ال���د �آل ن��ه��ي��ان على
االه��ت��م��ام ال��ب��ال��غ ال����ذي ت��ول��ي��ه للثقافة
والأدب وال��ف��ن��ون �إمي���ان���ا م��ن��ه��ا ب�أهمية
الثقافة يف حفظ الهوية وتر�سيخ االنتماء
للوطن.
م�شرية �إىل �أننا ن�ستبق يوم املر�أة برحلتنا
الثقافية توثيقا لتجربة الإمارات الفنية
يف جم���االت ال��ف��ن الت�شكيلي والت�صوير
واخلط واملعمار ،ثم بد�أت د .رفيعة غبا�ش
بجولة يف �أرك���ان " بيت الإب���داع " والذي
قطنته �أم��ه��ا و�أ�سرتها منذ ع��ام 1970
وارتكزت يف عودتها له من جديد لتقدم
ر���س��ائ��ل ت���أك��ي��د ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ذاكرة
الأم����اك����ن وح��ق��ق��ت ب��ذل��ك �أه����داف����ا منها
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ف��ن��ان�ين ج���دد حت���ت �سقف

واح��د فبد�أتُ بر�سم خطط ليكون البيت
�أكرث �شموال وي�ضفي روح الألفة ويربز ما
لديهم من عطاء فكري وفني .
فيما جاءت اجلولة يف قاعات البيت الذي
ي�ضم بع�ضا م��ن �أث���اث �أ���س��رت��ه��ا ولوحات
مهداة من الفنانني بكافة �أن���واع الفنون
و�ألوانه ولوحات للخط العربي ولوحات
ل�صور ال��ق��ادة ،كما حت��دث��ت ع��ن البوابة
الرئي�سة للبيت وم��ا حتملها من زخارف
ع����دة ث��م �أج���اب���ت ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة احل�ضور

وم���داخ�ل�ات���ه���م وال���ت���ي ك����ان م���ن �أب���رزه���ا
مداخلة �سمو ال�شيخة �سالمة بنت طحنون
�آل ن��ه��ي��ان ح��ي��ث �أع����رب����ت ع���ن �سعادتها
وفخرها مبا و�صلت له امل���ر�أة الإماراتية
و�أ�شادت بامل�شروع وتنوع اللوحات و�إعادة
ر�سم الطوابع الربيدية ب���إب��داع متمنية
�أن يتحول البيت ملتحف �أمام زوار الدولة
و���ش��ارك يف احل���وار الكثري م��ن احل�ضور
الذين ع�بروا عن �إعجابهم وثنائهم مبا
�شاهدوه و�سعادتهم بنجاح الرحلة .

مب�شاركة قيادات ن�سائية جامعية

جامعة الإمارات حتتفل بيوم املر�أة العاملي
•• العني  -الفجر

طريان �شرطة �أبوظبي ينقل م�صا ًبا
�إىل مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية

•• �أبوظبي  -الفجر

نقلت ط��ائ��رة الإ���س��ع��اف اجل���وي يف �إدارة ط�ي�ران �شرطة �أب��وظ��ب��ي بقطاع
العمليات املركزية م�صا ًبا �إىل مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية يف �أبوظبي.
وكانت طريان �شرطة �أبوظبي تلقت ً
بالغا من مركز القيادة والتحكم يف
�إدارة العمليات ،يفيد بتعر�ض �شخ�صني لإ�صابات متعددة �إث��ر تعر�ضهما
حل���ادث ت��ده��ور دراج���ة ن��اري��ة يف منطقة رملية ب�سويحان ،حيث مت نقل
امل�صاب ب�إ�صابات بليغة بوا�سطة طائرة الإ�سعاف اجل��وي ،ونقل امل�صاب
ب�إ�صابات ب�سيطة بوا�سطة �سيارة الإ�سعاف.
ووف��رت طواقم طائرة الإ�سعاف اجل��وي الرعاية الطبية الالزمة �ضمن
حر�صها امل�ستمر على االهتمام بامل�صابني واملر�ضى وتوفري �أحدث املعدات
والأجهزة للعناية بهم خالل عمليات نقلهم بالطائرة املروحية.

�أك����دت ال��دك��ت��ورة عائ�شة ���س��امل الظاهري،
ال��ن��ائ��ب امل�����ش��ارك ل�����ش���ؤون الطلبة بجامعة
الإمارات� ،أن االحتفال بيوم املر�أة العاملي هذا
العام ي�أتي ونحن على �أعتاب مرحلة نوعية
لالحتفال باليوبيل الذهبي وباخلم�سني
ع����ام����اً ال���ق���ادم���ة م����ن ع���م���ر دول���ت���ن���ا ،حيث
ا�ستطاعت امل���ر�أة الإم��ارات��ي��ة خ�لال ال��ـ 50
ع��ام��اً م��ن عمر ال��دول��ة� ،أن تثبت جدارتها
وحت��ق��ق ح�����ض��وراً ن��وع��ي��اً م��ت��م��ي��زاً يف كافة
املجاالت ومفا�صل احلياة .كما �أنها �ساهمت
ب�شكل مبا�شر يف م�سرية التنمية الوطنية
ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
ج��ن��ب م��ع �أب��ن��اء وط��ن��ه��ا م��ن ال���رج���ال ،وهي
و�أ�ضافت " لقد تبو�أت املر�أة يف العامل مراكز تتقدم بخطوات مت�سارعة ،بف�ضل الدعم
القيادة وال��ري��ادة بعد �أن امتلكت اخلربات الذي تلقته من خالل القرارات التي نظمت
وامل��ه��ارات العلمية والأك��ادمي��ي��ة و�أ �صبحت م�س�ألة تعزيز ومتكني دور املر�أة"
يف �أع��ل��ى امل��رات��ب كرئي�سة ووزي���رة و�سفرية وقالت "املر�أة يف دول��ة الإم���ارات حمظوظة
وقا�ضية ،وغ�يره��ا ،لتحقق ذاتها جنباً �إىل بدعم قيادتنا الر�شيدة وخا�ص ًة من خالل

متابعة ورع��اي��ة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك ،حفظها اهلل ،رئي�سة االحتاد الن�سائي
ال��ع��ام-رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى للأمومة
والطفولة-الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ���س��ري��ة ،والتي ت�سعى دائ��م��اً �إىل �أن تكون
املر�أة االماراتية رائدة يف حياتها االجتماعية
واملهنية .حيث وفرت كل �سبل الدعم للمر�أة
الإماراتية وعلى خمتلف امل�ستويات ،فكانت
عند ح�سن قيادتها ،فبادلتها احلب والوفاء
والعطاء.
من جهتها �أ�شارت الدكتورة حبيبة ال�شام�سي،
م�ساعد عميد كلية القانون ل�ش�ؤون الطلبة،
�إىل �أن م�������س�ي�رة دول������ة الإم����������ارات حافلة
ب��ال��ع��ط��اءات ،يف كافة الأ���ص��ع��دة ،فقد �أولت م�����س�يرة ال��ب��ن��اء واالزده�������ار ،ال��ت��ي �شهدتها
حكومتنا الر�شيدة اهتماماً خا�صاً يف رعاية ال����دول����ة .وق���ال���ت " ل��ق��د واك���ب���ت امل������ر�أة كل
�أبنائها وبناتها ،حيث كان للمر�أة الن�صيب معطيات الع�صر ،بعد �أن امتلكت املقومات
الوافر من الدعم والرعاية ،ووفرت الدولة والتح�صيل العلمي املتميز ،ف�ساهمت يف بناء
كل مقومات الت�شجيع لها ،من �أجل تعزيز املجتمع انطالقاً م��ن �أ�سرتها وجمتمعها،
ومت���ك�ي�ن دوره�����ا ال��وط��ن��ي يف امل�����س��اه��م��ة يف واعتالء مواقع ال��ري��ادة والقيادة يف العمل

حديقة احليوانات بالعني حتقق  % 93من ن�سبة الوعي يف حملة الت�سل�سل الهرمي لإدارة النفايات
•• العني  -الفجر

طلبة جامعة �أبوظبي يبتكرون روبوت ًا يوظف الذكاء
اال�صطناعي يف م�ساعدة �أ�صحاب الهمم على الت�سوق

•• �أبوظبي  -الفجر

بدعم من مكتب البحوث والربامج املمولة يف جامعة �أبوظبي ومركز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض (�أدنيك) ،قام طلبة الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب يف
اجلامعة بت�صميم وتطوير نظام �شامل �أطلق عليه ا�سم "،"D1Cart
والذي يعد مبثابة روبوت يوظف الذكاء اال�صطناعي يف م�ساعدة �أ�صحاب
الهمم على الت�سوق ب�سهولة وي�سر وراحة .وتتكون " "D1Cartمن ذراع
روبوتي و�آلية رفع يتم التحكم بها من خالل ع�صا حتكم عن بُعد مل�ساعدة
�أ�صحاب الهمم على الو�صول �إىل املنتجات املوجودة على الرفوف العالية
والتقاطها دون عناء .ومت تطوير نظام التحكم وفقاً لعدة عوامل دقيقة مبا
يف ذلك ال�سرعة واحل�سا�سية واملوثوقية ،وكذلك الرتكيز على توفري م�ساحة
كافية للم�ستخدم متكنه من التحكم بالأداة يدوياً ب�شكل �سهل وب�سيط .ومت
دعم الأداة �أي�ضاً بنظام م�سح �آيل للباركود يهدف �إىل توفري الراحة وال�سرعة
لأ�صحاب الهمم نظراً لعدم حاجتهم �إىل االنتظار يف طوابري الدفع .وي�ساعد
هذا النظام املتكامل على احلد من تفاعل �أ�صحاب الهمم مع العاملني يف
مراكز الت�سوق واملت�سوقني مما ي�ساهم يف تعزيز التدابري الوقائية و�إجراءات
ال�سالمة املتخذة للحفاظ على ال�صحة ومواجهة خطر الإ�صابة بكوفيد-
 .19وقام بت�صميم " "D1Cartطلبة الهند�سة الكهربائية وهند�سة
احلا�سوب يف جامعة �أبوظبي :عبداهلل �سعيد ج��اد ،وعبداهلل �إ�سالم را�شد،
و�سعيد دروي�ش اخلمريي ،وق�سم الباري حممد ،ب�إ�شراف الدكتور حممد
غزال� ،أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب ،والدكتور حممد
اخل�ضر ،الأ�ستاذ امل�شارك ورئي�س ق�سم الهند�سة امليكانيكية يف اجلامعة.
ومتكن الطلبة من ت�صميم وتطوير " "D1Cartعلى مدى عدة �أ�شهر
من العمل الد�ؤوب موا�صلني توظيف مهاراتهم العلمية والعملية للخروج
ب�أفكار مبتكرة لتطوير الأداة وتوفريها خلدمة ومنفعة املجتمع.

الوطني ،حيث �أثبتت جدارتها مما عزز فيها
الثقة ال��ك��ب�يرة لفتح �آف���اق العمل الوطني
واملهني على �أو���س��ع �أب��واب��ه ،وا�ستطاعت �أن
ت��ك��ون على ر�أ����س منظومة العمل الوطني
،كرئي�سة للمجل�س الوطني ووزيرة و�سفرية
وق��ا���ض��ي��ة وحم��ام��ي��ة وم��دي��ر ع���ام و�أ�ستاذة
�أكادميية يف جماالت البحث العلمي".
و�أ�ضافت " �إن جلامعة االم��ارات دوراً كبرياً
يف �إعداد وت�أهيل املر�أة ،من خالل فتح �آفاق
التعليم الأك��ادمي��ي يف ك��اف��ة التخ�ص�صات،
ف���أ���ص��ب��ح��ت ط��ب��ي��ب��ة وم��ه��ن��د���س��ة وحمامية
و�إعالمية و�أ�ستاذه جامعية ،مما �ساهم يف
ت�����س��ري��ع وت�ي�رة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ،ج��ن��ب��اً اىل
جنب م��ع �أب��ن��اء ال��وط��ن  ".وق��ال��ت " �أثبتت
امل������ر�أة ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��واج��ه��ة التحديات
وال�صعاب ،فكانت �صانعة للمجد والقرار
،وم�����س��اه��م��اً رئ��ي�����س��ي��اً يف م�����ش��اري��ع التنمية
الوطنية املت�سارعة التي ت�شهدها املنطقة
على كافة الأ�صعدة ".

ح��ق��ق��ت ح��م��ل��ة ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك ال��ت��وع��وي��ة التي
�أجرتها حديقة احليوانات بالعني خالل الربع الأخري
م��ن ال��ع��ام املا�ضي ارت��ف��اع��اً بن�سبة  93%م�ستهدفة
ف��ئ��ات متنوعة م��ن املجتمع �ضمت ال����زوار وموظفي
احلديقة وال�شركاء.
وقالت �آمنة مانع العتيبة مدير �إدارة البيئة وال�صحة
وال�����س�لام��ة يف ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات ب��ال��ع�ين "اعتمدنا
يف حملة تر�شيد اال�ستهالك على منظور الت�سل�سل
الهرمي للنفايات  3Rsالقائم على ثالثة عنا�صر
�أ�سا�سية ه��ي التقليل و�إع����ادة اال���س��ت��خ��دام والتدوير،
وه��و م��ا يخدم ر�سالة امل�ؤ�س�سة يف تعزيز اال�ستدامة
وحماية البيئة ،م�ستهدفني ف��ئ��ات متنوعة لنتمكن
م��ن ن�شر ال��وع��ي على ن��ط��اق �أو���س��ع و�أك�ث�ر دق���ة ،وقد
كانت املخرجات �إيجابية حني �أظهرت احلملة فارقاً يف
الوعي بلغت ن�سبته ".28%
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م����رمي ح��م��د ال���را����ش���دي �ضابط
�أول ب��ي��ئ��ة يف ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع�ين و�صاحبة
فكرة احلملة "ا�ستمرت احلملة مل��دة �شهر ا�ستهدفنا
خاللها � 331شخ�صاً وجهنا �إليهم ر�سائل توعوية

متنوعة ركزنا فيها على �أهمية �ضبط �سلوكياتنا يف
ا���س��ت��خ��دام امل����وارد الطبيعية وت���أث�ير ه��ذا الأم���ر على
الأجيال القادمة وم�ستقبل احلياة على كوكب الأر�ض،
بالإ�ضافة لتعاليم ديننا احلنيف يف ع��دم الإ�سراف،
وتعزيز موروثنا البيئي الذي تدعمه وتنتهجه قيادتنا
احلكيمة يف الدولة ،وما �أو�صانا به املغفور له ب�إذن اهلل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -من

احلفاظ على البيئة وال�ثروات الغنية التي وهبنا اهلل
�إياها".
و�أردف���ت "ويف ا�ستطالعني �أجريناهما ك��ان �أحدهما
ق��ب��ل احل��م��ل��ة؛ مل ت��ت��ج��اوز ن�سبة ال��وع��ي  65%بني
امل�����س��ت��ه��دف�ين ،ب��ي��ن��م��ا ارت���ف���ع ال���وع���ي ب�����ش��ك��ل ملحوظ
حتى و�صل �إىل  93%يف اال�ستطالع الثاين لنهاية
احل��م��ل��ة� ،أي ب��ف��ارق ب��ل��غ  ،28%وق���د ح��ر���ص��ن��ا على

اختيار العينات امل�ؤثرة يف تر�شيد ا�ستهالك الرثوات،
وهم ثالث عينات متثلت يف الزوار الذين غالبا ميثلون
الفئة املهتمة ب�ش�ؤون البيئة وحمايتها ،وفئة موظفي
امل�ؤ�س�سة الذين ميثل �صون الطبيعة الهدف الأ�سا�سي
من عملهم ،والفئة الثالثة كانت من موظفي العقود
العاملني يف جم��ال النظافة والتخل�ص من النفايات
والذين حققوا الن�صيب الأكرب من زيادة الوعي بن�سبة
".42%
وعن نظام الت�سل�سل الهرمي �أ�ضافت الرا�شدي " �إن
ه��ذا النظام قائم ب�شكل �أ�سا�سي على و�ضع �أولويات
لإدارة ال��ن��ف��اي��ات م���ن ح��ي��ث الأه���م���ي���ة  ،ت�����ض��م عدة
م��راح��ل ت��ب��د�أ بتقليل ال��ن��ف��اي��ات ال��ن��اجت��ة م��ن خالل
ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك و����ش���راء م���واد ذات تغليف �أقل،
ثم املرحلة الثانية �إع���ادة اال�ستخدام املتمثلة ب�شراء
وا�ستعمال املواد التي ميكن ا�ستخدامها ب�شكل متكرر
مثل ا�ستبدال الأكيا�س البال�ستيكية ذات اال�ستخدام
الواحد بالأكيا�س القابلة لإعادة اال�ستخدام �أوالتربع
باملواد ال�صاحلة لال�ستخدام للمحتاجني� ،أو تدويرها
وحتويلها �إىل منتجات جديدة ميكن اال�ستفادة منها
واملتمثلة يف النفايات القابلة للتدوير مثل البال�ستيك
�أو الزجاج �أو الورق �أو الأملنيوم وغريها".
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التفاح ب�ألوانه املختلفة ذو فائدة �صحية عظيمة؛ نظر ًا
لغناه بالعنا�صر الغذائية وفقره بال�سعرات احلرارية،
فهو يحتوي على الكثري من الفيتامينات املهمة؛ مثل
جمموعة الفيتامني بي  ،Bوالفيتامني �سي ،C
والكثري من امل��ع��ادن؛ مثل البوتا�سيوم ،املنغنيز،
احلديد ،والنحا�س ،وغريها� ...إ�ضافة �إىل غناه
بالألياف واملاء.
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يحتوي على الكثري من الفيتامينات املهمة

التفاح الأخ�ضر يقوي املناعة ويخف�ض الوزن
ولعل ما مي ّيز التفاح الأخ�ضر احتوا�ؤه على كمية �أقل
من ال�سكر مقارنة مع �أل��وان التفاح الأخ��رى ،وب�شكل
عام ف�إ َّن الفواكه اخل�ضراء ت�ساعد على خف�ض خطر
الإ�صابة ببع�ض �أنواع
ال�سرطان ،واحل ّد
م���������ن خم�����اط�����ر
�أمرا�ض القلب،
واحل��ف��اظ على
�صحة الب�صر،
واحل��م��اي��ة من
العيوب اخللق ّية
ال��ت��ي ق���د تتع ّر�ض
لها الأج ّنة ،بالإ�ضافة
�إىل احل������ف������اظ على
ق��وة ال��دم وق��وة العظام
واملفا�صل.
ت���اب���ع���ي ف�����وائ�����د التفاح
الأخ���������ض����ر ل���ل���ن�������س���اء مع
الدكتورة يف علم التغذية
وال��غ��ذاء �سينتيا احل���اج ،يف
املو�ضوع الآتي:
فوائد التفاح الأخ�ضر يف
�إنقا�ص الوزن
ب���داي���ة ت���ق���ول ال���دك���ت���ورة �سينتيا
احل���اج � ّإن "التفاح الأخ�����ض��ر كغريه
من الفواكه واخل�ضراوات ذو قيمة غذائية
عالية ،وميكن �إدراجه �ضمن برنامج الغذاء
ال���ي���وم���ي؛ ب���إ���ض��اف��ت��ه �إىل وج���ب���ة الإف���ط���ار
كتحلية ،كما ميكن اعتماده كوجبة �سناك
خ�لال ال��ي��وم ،وت��ن��اول��ه ب�أ�شكاله املختلفة؛
ك��ال��ت��ف��اح الأخ�����ض��ر ال���ط���ازج �أو امل��ج�� ّف��ف �أو
ح�صة
ع�صري .ولكن يجب االنتباه �إىل � ّأن ّ
ال��ف��واك��ه �إذا ّ
مت ا�ستهالكها على �شكل
ع�صري؛ ف����إ َّن حجمها ي�ساوي 110
م��ل��ل��ي��ل�ترات� ،أو م���ا ي���ع���ادل ن�صف

كوب.
هذا وال يوجد غذاء خارق ي�ساعد على تخفي�ض الوزن،
�إال �أن هناك �أغذية �إذا ما َّ
مت �إدراج��ه��ا �ضمن النظام
الغذائي اليومي؛ ت�ساهم يف امل�ساعدة على حتقيق هذا
الهدف ،كما هو احل��ال مع التفاح ،خا�صة �أن تناوله
متخ�ص�ص �سيزيد من
باعتدال و�ضمن نظام غذائي
ّ
فعالية �إنقا�ص ال���وزن ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد التي
�سيمدُّ بها اجل�سم .يف حني � ّأن ا�ستبدال وجبة غنية
بال�سعرات بثمرة تفاح خ�ضراء؛ �سي�ساعد على خف�ض
ال����وزن .علماً � ّأن ت��ن��اول الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على
الأل��ي��اف ق��د ي�ساعد على احل��� ّد م��ن خطر التع ّر�ض
لل�سمنة ،خ�صو�صاً �أنها حتتاج �إىل فرتة �أطول للم�ضغ،
الأم��ر ال��ذي يزيد من �إن��ت��اج اللعاب ال��ذي ميتزج مع
ال��غ��ذاء ،مما ي�ساهم يف امتالء املعدة وزي���ادة ال�شعور
بال�شبع ،وق��د �أظ��ه��رت بع�ض ال��درا���س��ات العلمية � ّأن
البوليفينول املوجود يف التفاح ب�شكل خا�ص قد ي�ساهم
يف هبوط الوزن ويق ّلل من الدهون يف اجل�سم ،لذلك
يُن�صح بتناول التفاح قبل وجبة الطعام بنحو 15
دقيقة".
فوائد التفاح الأخ�ضر للحوامل
وت�ؤكد الدكتورة �سينتيا احلاج � ّأن "خالل فرتة احلمل
ع���ادة م��ا تو�صى احل��ام��ل باتخاذ احل���ذر جت��اه ك��ل ما
ت�أكل؛ حر�صاً على �سالمتها و�سالمة جنينها ،وعادة
ما يتم تو�صيتها للرتكيز على بع�ض الأغذية ب�شكل
احل�سا�سة ،والتي من بينها
خا�ص خالل هذه املرحلة ّ
ال��ت��ف��اح الأخ�����ض��ر ال���ذي يحمل ال��ع��دي��د م��ن الفوائد
للأم واجلنني .وقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أ َّن اتباع
احلامل لنظام غذائي �صحي ي�شمل التفاح ،ي�ساهم يف
وقاية املولود من نوبات الربو يف املراحل الأوىل من
الطفولة ،وتعزيز �صحة العظام واملفا�صل لدى الأم
واجلنني خا�صة؛ كونه م�صدراً للكال�سيوم والبوتا�سيوم
والنحا�س واملنغنيز ،بالإ�ضافة �إىل الوقاية من �أنيميا
ال���دم ،حيث يعترب ال��ت��ف��اح م�����ص��دراً للحديد ،ي�سهّل
اله�ضم وي��زي��ل ال�سموم م��ن اجل�����س��م ،وي��ق��ي احلامل
م��ن الإ���ص��اب��ة م��ن اال���ض��ط��راب��ات املعوية والإم�ساك؛

ب�سبب حمتواه العايل من الألياف ،وكذلك ال�سيطرة
على م�ستويات ال�سكر يف الدم وم�ستويات �ضغط الدم،
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ان��ت��ظ��ام دق���ات ال��ق��ل��ب ل���دى احلامل،
وتعزيز جهاز املناعة لدى الأم واجلنني ،كون التفاح
م�صدراً مل�ضادات الأك�سدة املهمة يف حماربة اجلذور
احل ّرة امل�سببة للأمرا�ض".
فوائد التفاح الأخ�ضر للن�ساء "خارقة"
وتتابع الدكتورة �سينتيا احلاج" :هذا وتوجد العديد
م���ن الأ����س���ب���اب ال��ت��ي ت��دف��ع امل�����ر�أة �إىل ت���ن���اول التفاح
الأخ�ضر على الريق فور اال�ستيقاظ من النوم ،مثل
تعزيز املناعة وتقويتها ،حيث من املفيد �أن تبد�أ نهارها
مب�صدر ق��وي من م�ضادات الأك�سدة واملر ّكبات التي
حتمي ج�سمها وخالياه من ال�سموم وامللوّثات ،كون
التفاح يحتوي �أي�ضاً على فيتامني  Cوالفالفونويدات
التي حتمي اخلاليا وتكافح اجلذور احل ّرة.
وي�ساعد تناول التفاح الأخ�ضر على الريق يف ا�ستقرار
م�ستويات ال�سكر يف الدم؛ بف�ضل حمتواه العايل من
الألياف الغذائية القابلة للذوبان ،والتي تبطئ من
امت�صا�ص ال�سكر يف الأم��ع��اء ،وه��ذا الأمر
ي���ع��� ّزز ع��م��ل��ي��ة ال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي يف
اجل�سم ،ما يجعل التفاح مثالياً يف
ال�صباح ،خا�صة ملر�ضى ال�سكري.
واجل����دي����ر ذك�����ره � ّأن ال���درا����س���ات
العلمية ب�� ّي��ن��ت �أن ت��ن��اول الن�ساء
للتفاح الأخ�ضر على الريق جعلهن
�أق���ل خ��ط��راً ل�ل�إ���ص��اب��ة بال�سكري من
النوع الثاين بن�سبة ت�صل �إىل .30%
ومن فوائد التفاح الأخ�ضر �أنه يحارب
اجل����وع ال�����ص��ب��اح��ي م���ع اخ��ت��ي��ار وجبة
خفيفة �سريعة ومتكاملة �إىل جانب
�أنه يحافظ على الوزن.
كما �أن ت��ن��اول تفاحة على الريق؛
ي�������س���اع���د ب��ف�����ض��ل حم���ت���واه���ا من
الألياف يف زي��ادة �إف��راز اللعاب يف
الفم ،وبالتايل التقليل من كمية

البكترييا يف الفم ،مما مينع حدوث ت�سوّ�س الأ�سنان
والرائحة الكريهة للفم والتهابات الل ّثة".
فوائد التفاح الأخ�ضر ل�صحة القلب
وتختم الدكتورة �سينتيا احلاج م�شرية �إىل � ّأن "التفاح
الأخ�ضر يحتوي على معدن البوتا�سيوم املهم جداً
لعمل الأوعية الدموية والقلب ،وتنظيم �ضغط الدم
يف اجل�سم ،فالإن�سان يحتاج �إىل تناول  4700مللغم
من البوتا�سيوم يومياً ،و�أكل تفاحة خ�ضراء ميكن �أن
يوفر ما يقارب  115مللغم من ذلك ،مما ي�ساعد يف
احلفاظ على �ضغط الدم
وان����ت����ظ����ام دق����ات
القلب".

يتم ّيز بالعديد من اخل�صائ�ص العالجية

ملدة �أ�سبوع  ..فوائد مذهلة مل�شروب الكركم على الريق

يعترب الكركم من التوابل "ال�سحرية" بف�ضل منافعه ال�صحية العديدة واملن ّوعة يف حال ّ
متت �إ�ضافته �إىل النظام الغذائي .بد�أ ا�ستخدام الكركم منذ القدم لأغرا�ض الطهي و�أغرا�ض
طبية ب�سبب احتوائه على عن�صر الكركمني الرئي�سي الن�شط يف هذا التابل.
يتم ّيز الكركم بالعديد من اخل�صائ�ص العالجية منها امل�ساهمة يف خف�ض الوزن ،الوقاية من ال�سرطان ،تعزيز املناعة و�صحة الأجهزة املختلفة يف اجل�سم؛ كما ويعتقد �أن �شرب �شاي
الكركم �أو ماء الكركم الدافئ على معدة فارغة ميكن �أن ي�ساعد اجل�سم يف حرق الدهون الزائدة ومينحه العديد من الفوائد ال�صحية الأخرى.
اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى على فوائد �شرب الكركم على الريق ل�صحة اجل�سم ،يف املو�ضوع الآتي:
�شرب الكركم على الريق ...فوائد باجلملة
إنّ
بداية تقول اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى�" � :شرب
ال��ك��رك��م ع��ل��ى ال���ري���ق ي�����س��اه��م يف خ��ف�����ض ال��ت��ه��اب املفا�صل
وال�����س��ي��ت��وك�ين يف ال�����دم؛ وب���دوره���ا ت�����ش�ير م��ن��ظ��م��ة التهاب
املفا�صل الأمريكية �إىل �أن تناول كب�سوالت الكركم بجرعة
ترتاوح من � 400إىل  600مليغرام  3م ّرات يومياً ي�ساعد
يف التخفيف من الأمل الذي تخلفه االلتهابات ،وهو ممتاز
جداً لعالج الروماتيزم ،بالإ�ضافة �إىل �أنه �إذا ما َّ
مت تناوله
مع �شرحة حام�ض ي�ساهم يف خف�ض حالة الك�آبة عرب رفع
هرمون ال�سريوتونني.
يلعب الكركم دوراً رئي�سياً يف تخفيف �آالم ونفخة البطن،

ويبعد خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�سرطان لغناه مب�ضادات
الأك�������س���دة ،وي�����س��اه��م يف حت�����س�ين وظ��ائ��ف ال��ك��ب��د املختلفة،
وي�ساعد على تقوية ال��ذاك��رة وح��م��اي��ة خ�لاي��ا ال��دم��اغ من
التلف وال�ضمور واحل�� ّد من الإ�صابة بالزهامير واخلرف
وال�سكتات الدماغية كونه م�ضاداً طبيعياً ،ولكن يف حال
ّ
مت ت��ن��اول م�ستويات مرتفعة م��ن��ه ،ف��ه��ذا الأم����ر ق��د يو ّلد
حالة نزيف داخل املعدة ،كما قد يت�س ّبب هذا الأمر بحدوث
ت�ش ّنجات داخل الرحم".
�شرب الكركم على الريق حلماية املفا�صل
وتتابع االخت�صا�صية مرينا الفتى قائلة" :ميكن احل�صول

على مزيد من الفوائد ال�صحية للكركم �إذا ّ
مت تناوله كل
�صباح على م��ع��دة ف��ارغ��ة؛ لأن���ه ي�ساعد يف �إن��ق��ا���ص الوزن،
يح�سن عملية اله�ضم والتمثيل ال��غ��ذائ��ي ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
�أنه يخ ّفف من �أعرا�ض التهاب املفا�صل ويحمي اجل�سم من
االلتهابات .وال �شك �أنه يُبطئ ال�شيخوخة.
وم��ن ف��وائ��ده ال�صحية ال��ت��ي ال ت��ع�� ّد وال حت�صى �أن���ه يع ّزز
جهاز املناعة ،يق ّلل من م�ضاعفات �أمرا�ض القلب والأوعية
ال��دم��وي��ة ،ي�ساعد يف ع�لاج ال�سرطان وال��ق��ول��ون الع�صبي
ومر�ض الزهامير ،يحمي من تلف الكبد وح�صوات املرارة،
يعالج م��ر���ض ال�سكري و�أم���را����ض ال��رئ��ة .وق��د ي��ك��ون �شاي
الكركم ه��و الطريقة الأك�ث�ر فعالية لتناول الكركم على
ال��ري��ق ،وه���و يُح�ضر ب��ا���س��ت��خ��دام ج���ذر ال��ك��رك��م امل��ب�����ش��ور �أو
م�سحوق الكركم النقي".
�شرب الكركم يخفف �أعرا�ض االكتئاب
وت�شري االخت�صا�صية مرينا الفتى �إىل �أنّ �شرب الكركم على
التح�س�سي ب�سبب
الريق يخ ّفف من �أعرا�ض التهاب الأن��ف
ّ
احتوائه على مادة الكركمني ،وهي من الكيميائيات النباتية
التي متتلك خ�صائ�ص م�ضادّة لاللتهاب ،والتي قد تخ ّفف
التح�س�سي وذل��ك من
ب��دوره��ا م��ن �أع��را���ض التهاب الأن���ف
ّ
خالل التخفيف من الأعرا�ض الظاهرة واملتم ّثلة بالعط�س
و�سيالن الأن���ف ب��الإ���ض��اف�� ِة �إىل اح��ت��ق��انِ الأن���ف ،وذل���ك من
خالل تقليل مقاومة تد ُّفق الهواء عرب الأنف.
وحت�سن م��ادة الكركمني من اال�ستجاب ِة املناعية لدى
هذا
ّ
املر�ضى امل�صابني بح�سا�سية الأنف ،بالإ�ضافة �إىل التخفيف
من �أعرا�ض مر�ض االكتئاب؛ لأ َّن هذه املادة ت�ؤثر يف العديد
من �أنظمة اجل�سم املرتبطة ب�أ�سباب االكتئاب.
وي�ساعد م�شروب الكركم يف حماية القلب والأوعية الدموية
م��ن خ�لال تقليل م�ستويات الكول�سرتول ،بالإ�ضافة �إىل
تثبيط جت ّمع ال�صفائح الدموية وتقليل ت�أك�سد الربوتني

م��ن��خ��ف�����ض ال��ك��ث��اف��ة ،وق����د ي��ع��ود ه����ذا خل��ف�����ض امت�صا�ص
الكول�سرتول يف الأمعاء ،وزيادة حتويله �إىل �أحما�ض �صفرا َء
يف الكبد".
�شرب الكركم على الريق خلف�ض الكول�سرتول
وت�ضيف االخت�صا�صية مرينا الفتى" :هذا وت�شمل فوائد
م�شروب الكركم على الريق ما ي�أتي :خف�ض خطر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري ،التقليل من �أمل متالزمة ما قبل احلي�ض،
خ��ف�����ض م�����س��ت��وي��ات ال��ك��ول�����س�ترول امل��رت��ف��ع��ة ،ال��ت��ق��ل��ي��ل من
الأعرا�ض املرافقة للإ�صابة مبتالزمة القولون الع�صبي،
امل�����س��اع��دة يف ع�ل�اج ال�����ص��داع ،وامل�����س��اع��دة يف ع�ل�اج م�شكلة

حب ال�شباب.ي�ساعد م�شروب الكركم على اله�ضم ال�سليم
ّ
وال�صحي والتخ ّل�ص من بقايا الطعام غري ال�صحية ،كما
ي�ساعد على تعديل م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ويعالج كمية
ال�سكريات ال��زائ��دة امل��وج��ودة يف العديد من امل���أك��والت التي
يتم تناولها خا�صة عند مر�ضى ال�سكري.
مل�����ش��روب ال��ك��رك��م ف��وائ��د جمالية؛ حيث يعمل على تنقية
ال��ب�����ش��رة وي��زي��ل ال�����س��م��وم م��ن ال����دم ،ك��م��ا �أن���ه ي��ح��ت��وي على
م�ضادات الأك�سدة التي تفتح الب�شرة وتزيدها بيا�ضاً.
و�أخرياً ي�ساهم م�شروب الكركم يف تخفيف �أعرا�ض التهاب
املفا�صل التن ّك�سي ،بالإ�ضافة �إىل تخفيف �أعرا�ض �أمرا�ض
الكلى".
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001151جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000544مدين (جزئي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  FUCEXCICOMS2019 / 0000781جتاري

�إىل املدعي عليه  :فار�س حممد عبداهلل الفار�سي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة دبي اخلليج التجاري �شارع االبراج مكتب رقم  2108هاتف 042440307
فاك�س  042440343متحرك  0556134671بريد الكرتوين info@ishaaruaw nassir@ :
 ishaaruae.netرقم �صندوق الربيد 20313
الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  267.367.32درهم مائتان و�سبعة و�ستون الف وثالثمائة
و�سبعة و�ستون درهم واثنان وثالثون فل�سا بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ رفع الدعوى
وحتى متام ال�سداد - .الزام املدعي عليه بامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/3/15امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :ا�صف امتياز امتياز احمد
جمهول حمل الإقامة  :دبي النهدة خلف م�ست�شفى زليخة �شارع رقم  2هاتف 0555933342
نعلمكم بان املدعي  /الوان لل�سياحة قد رفع الدعوى املذكورة �أعاله يطالب فيها :
 )1الزام املدعي عليه مببلغ ( )23771درهم
 )2الزام املدعي عليه لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
 )3اعالن املدعي عليهم باجلل�سة والئحة االدعاء.
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة  5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف بالرد بجل�سة  2021/3/17امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )11شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .عرب الوات�ساب على الرقم 065024274
حرر بتاريخ  2021/3/3م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

�إجتماع خربة
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
حمكمة دبي الإبتدائية
الدعوى رقم  2021/282جتاري جزئي

دعوة حل�ضور �إجتماع اخلربة احل�سابية
اىل  :املدعي عليهما  )1 :اتالنت�س لل�صرافة و � )2شركة �سي لنك للتجارة العامة
بناء على تكليفنا للقيام ب�أعمال اخلربة احل�سابية بالدعوى �أعاله  ،املقامة من ( :املدعي
الأول)  /ادم مري غني حممد احمد  ،و (املدعية الثانية) � /شركة امل�شارق للتجارة
العامة � -ش ذ م م  ،ملطالبتكم ب�سداد مبلغ ( )1.090.929.50درهم ..ندعوكم
الجتماع خربة عن بعد وذلك يف متام ال�ساعة ( )2ظهرا من يوم اخلمي�س  ،املوافق
 - 2021/3/11هاتف  ، 06-5736924 :فاك�س  ، 06-5736925 :وهاتف
 ، 050-4820532وذلك لتقدمي دفاعكم وم�ستنداتكم يف الدعوى.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
�شمة احمد را�شد ال�سلمان

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2064/2021

الكاتب العدل

ا�شعار ت�صفية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شركة � /أ�س تي �أيه  -منطقة حرة (�ش.ذ.م.م) (رخ�صة رقم  )20258والكائنة ب ـ ـ دبي � ،ص ب
 ، 503001دبي دولة االمارات العربية املتحدة  ،واملرخ�صة لدى �سلطة دبى للتطوير  ،ترغب
هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف
�إجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/2/8ب�ش�أن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االع�لان عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد � :أ�س تي �أيه  -منطقة حرة (�ش ذ م م)
ا�سم ال�شركة :
�ص ب 503001 :
دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 04-3636752 :
الربيد االلكرتوين manager@sta.ae :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0000403مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0000241أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :مكتب ال�سفري لتوريد االيدي العاملة
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد الكعبي  -اجلن�سية � :إماراتي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 9317.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
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املدعي  /فااليت اليكرتيك � -ش م ح
اىل املحكوم عليه � /شركة القنديل للتعهدات الكهربائية وال�صحية ذ م م حممود عبد الرحمن
�سعدا 9213757 9213756
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله بالتايل
 :ن�ص احلكم �أنه بتاريخ  2021/1/12وبعد الإطالع على االوراق ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤديا
للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا وقدره  197650درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار � %5سنويا
من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي  /علي املهلبي
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية
النواة للتجارة ذ م م رخ�صة جتارية رقم  504680ال�شارقة
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2020 /0001490أمر �أداء

�إىل املحكوم عليه  :النواة للتجارة  -ذ م م رخ�صة جتارية رقم  504680ال�شارقة
�إمارة ال�شارقة املجاز �شارع كورني�ش البحرية برج كري�ستال بالزا طابق امليزانني هاتف رقم  065509503فاك�س
� 065509502ص ب رقم  98026موبيل رقم 0566903192 0508531000
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ املجد ملقاوالت اخلر�سانة امل�سبقة الأجهاد املجد  -وميثلها �سامر خطاب ال�سليمان الظاهر يف الق�ضية امل�شار
اليها �أعاله .ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  83680درهم .لذلك انت مكلف
بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا
الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /احمد طلعت عبدال�صادق حممد
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

دعوة حل�ضور
�إجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

املنذر  :م�صرف الهالل � -ش م ع
املنذر اليهما � -1 :شركة �سرو لل�سفر وال�سياحة  -ذ م م
 -2احمد ر�ضا حممد ح�سني عليان  -ايراين اجلن�سية
املو�ضوع  :ينذر املنذر  /املنذر اليهما ب�سداد مبلغ ( )310.187.02دره��م وذلك
خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمهم الإنذار  ،و�إال �سوف ي�ضطر
املنذر التخاذ كافة الإج����راءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها �إقامة
الدعوى الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�ضافة �إىل الفوائد
القانونية مع حتميله بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

القا�ضي  /ع�صام عطوه الع�سيلي
حممد الفجرية  /حمكمة التنفيذ املدنية

اىل املدعى عليهم  -1 /ال�سيد ها�شم حممد يحيى ال�ساري  -بحريني اجلن�سية  )2 ،عثمان حممد ابراهيم يحيى
اجل�سمي � -إماراتي اجلن�سية  )3 ،ح�سني حاج علي يحيى � -إماراتي اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي /حم�سن حممد مهدي �صادق � -إماراتي اجلن�سية يف الدعوى رقم  2021/409مدين جزئي قد
رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها � :أوال  :الت�صريح بقبول الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها و�إعالن
املدعي عليهم بها .ثانيا  :احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 500.000
درهم (خم�سمائة الف درهم) �أ�صل الدين (ال�شيك) مع التعوي�ض اجلابر عن الك�سب الفائت مببلغ وقدره ()20.000
درهم (ع�شرون الف درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق  2018/7/15وحتى متام ال�سداد.
ثالثا  :الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �إدارة
الدعوى مبحكمة ال�شارقة  -الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية االوىل  -مكتب رقم  12مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات  ،وذلك
يوم اخلمي�س املوافق  ، 2021/3/11ال�ساعة � 8.30صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها �أعاله  -بو�صفك
مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا.

االمارات العربية املتحدة

اخلبري احل�سابي املنتدب
وليد �إبراهيم ال�صايغ

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إىل املدعي عليه  :جمبو للديزل
نعلمكم بان املدعي ريليبيل للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة � -ش ذ م م
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله  ،لذا يجب عليكم احل�ضور �أمام حمكمة الفجرية ،
حمكمة التنفيذ املدنية املوافق ال�ساعة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف
حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات
القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/3/2 :
�أحمد يو�سف املغربي
مركز �سعادة املتعاملني
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2021/409

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

يف الدعوى رقم  2021/36نزاع تعيني خربة جتاري
املعلن اليه  /املتنازع �ضده الأول � :شركة �أرابتك القاب�ضة � -ش م ع
املتنازع �ضده الثاين � :شركة �أرابتك للإن�شاءات � -ش ذ م م
املتنازع �ضده الثالث � :شركة �أرابتك بريكا�ست  -ذ م م
بناء على تكليفنا من قبل مركز الت�سوية الودية للمنازعات املوقر لأعمال اخلربة املحا�سبية يف
الدعوى �أعاله فقد حددنا يوم الأحد املوافق  2021/3/14وذلك يف متام الرابعة ع�صرا موعدا
لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�سبية عن بعد وذلك عن طريق تطبيق ( )zoomلذا يرجى
تثبيت الربنامج ويطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الإجتماع املذكور مع �إرفاق كافة
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى  ،للتوا�صل على هاتف رقم  04/5821333و فاك�س رقم ، 04/5705773
�ص ب  - 91153دبي  ،بريد �إلكرتوين expert@mazca.ae :

ا�سم امل�صفي  :ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت
العنوان  :مكتب رقم  910ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد  -هاتف
 04-2947002 :فاك�س  04-2947003 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية بلو اكوا مارين
لتجارة االك�س�سوارات وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/2/25وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان
املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :بلو اكوا مارين لتجارة االك�س�سوارات
العنوان  :ك�شك رق��م  LG-RMU-01ملك �إع��م��ار مولز  -ب��ردب��ي  -ب��رج خليفة
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  680477 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1163319 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2021/2/25واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/2/25وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ايزي�س لتدقيق احل�سابات وتنظيم ال�سجالت العنوان  :مكتب رقم 910
ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار  -بور�سعيد  -هاتف  04-2947002 :فاك�س :
 04-2947003م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1879
مقدمة من املنذرة � :شركة ال�سيب للعقارات  -وميثلها  /جامنو بريمال كلواين
�ضد املنذر اليها � :شركة �سيمبلك�س انفرا�سرتاك�شرز املحدودة  -فرع دبي
املو�ضوع
حيث ان املنذرة ترغب يف �إخالئكم قطعة الأر���ض رقم ( )3460150مبنطقة اخلليج
التجاري  -دبي  ،التي ظللتم ت�شغلونها  ،دون ت�سديد قيمتها الإيجارية  ،مع منحكم
م��دة ( )30ي��وم  ،م��ع ���س��داد امل��ت���أخ��رات وه��ي مبلغ  90.000دره���م ل��ف�ترة منذ تاريخ
 2017/1/10م وحتى  2017/9/10م ومنذ  2017/9/11م وحتى االن وكذلك الغرامات
الت�أخريية بواقع  3.000درهم يوميا  ،من تاريخ ف�شلكم يف ال�سداد وحتى تاريخ التخلية
الفعلي  ،مع احتفاظ املنذرة بكافة حقوقها القانونية االخرى.
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1/2093
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1/2092

املنذر  :زعبيل لت�أجري ال�سيارات (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ب�صفتها
وكيل دولر لت�أجري ال�سيارات
املنذر اليهم  :بليتز اك�سبري�س كورير �سريفي�سز � -ش ذ م م
تنذر املنذر املنذر اليهما ب�سداد مبلغ  662482.38درهم �إماراتي (�ستمائة
واثنان و�ستون الف واربعمائة واثنان وثمانون درهم وثمانية وثالثون
فل�سا) حتت طائلة اتخاذ كافة الإج���راءات القانونية ال�لازم��ة بحقكم
والكفيلة حلفظ حقوق املنذرة جلهة حت�صيل املبلغ امل�شار اليه مع فوائدة
القانونية وذلك �ضمن مهلة خم�سة �أيام بعد اعالن الإنذار املاثل.

املنذر � :شركة موارد للخدمات  -ذ م م
املنذر اليها � :أداكوم لإدارة جمعيات املالك � -ش ذ م م
تنذر املنذر املنذر اليهما ب�سداد مبلغ  6735740.41درهم �إماراتي (�ستة
ماليني و�سبعمائة وخم�سة وث�لاث��ون الفا و�سبعمائة وارب��ع��ون درهم
وواح��د وارب��ع��ون فل�سا) حتت طائلة اتخاذ كافة الإج����راءات القانونية
ال�لازم��ة بحقكم والكفيلة حلفظ حقوق امل��ن��ذرة جلهة حت�صيل املبلغ
امل�شار اليه م��ع ف��وائ��دة القانونية وذل��ك �ضمن مهلة خم�سة �أي���ام بعد
اعالن الإنذار املاثل.

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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�إعالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة� /شركة روبرت ليون انرتنا�شيونال ليمتد (اجلن�سية :
جزر كاميان) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي (العنوان  :اخلبي�صي
ملك بنك ابوظبي التجاري  -مكتب ملك حممد عبداللطيف املال  -اخلبي�صي � -ص ب
 4492دبي � ،ص ب  )4492 :واملقيدة حتت رقم ( )342يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون االحت���ادي رق��م ( )2ل�سنة  2015يف ���ش���أن ال�شركات التجارية
وتعديالته وال��ق��رار ال����وزاري رق��م ( )377ل�سنة 2010م يف ���ش��ان اعتماد دل��ي��ل �إج���راءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ب��اخل��ارج واملناطق احل��رة بالدولة .يرجى
من ال�سادة �أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )3625دبي

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات  -خورفكان  :ال�سيد/
حممد باي�س مياه حممد روي�س علي  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش وطلب الت�صديق على
حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري بقالة الكويد
 ،ن�شاط الرخ�صة بقالة واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان
جتارية رقم  538894ال�صادرة بتاريخ  2005/10/11يف دائرة التنمية الإقت�صادية
ب��خ��ورف��ك��ان .اىل ال�سيد /ع��ب��داهلل را���ش��د حممد اخل���وري النقبي  ،اجلن�سية :
الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -خورفكان

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

اخلبري املحا�سبي
�سعيد وليد الب�ستكي

دائرة التنمية االقت�صادية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا ح�سابات
العنوان  :مكتب رقم  608ملك عبداهلل �سعيد عبداهلل باحلب  -اخلليج التجاري
 هاتف  04-2272828 :فاك�س  04-2274080 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنميةاالقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية هوليفايد
 �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15واملوثق لدىكاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :هوليفايد � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  3ملك �شركة م�سايف  -القوز  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية
حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  784449 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1290694 :مبوجب
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها
ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/15
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سامل ال�سيابي حما�سبون قانونيون ومدققوا
ح�سابات ال��ع��ن��وان  :مكتب رق��م  608ملك ع��ب��داهلل �سعيد ع��ب��داهلل ب��احل��ب  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-2272828 :فاك�س  04-2274080 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 267 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد � /أحمد عبداهلل الزرعوين املازمي  -الإمارات اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /بيجو متوما�س
 ،الهند اجلن�سية يف الرخ�صة امل�سماة (خدمات اك�سربي�س لتنظيف املباين) ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )29722ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص
املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل
 .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املرجع 266 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبدالعزيز عادل عبيد خلفان املطرو�شي  ،اجلن�سية :
الإمارات ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد/
مانع �سيف عبيد �سلطان املطرو�شي  -اجلن�سية  :الإمارات  ،يف الرخ�صة امل�سماة (البحر
لت�أجري ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )784172ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى :
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املرجع 269 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ح�سن حممد عمريه  -اجلن�سية  :االردن
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك اىل ال�سيد /ماليل
حبيب الرحمن  -اجلن�سية  :افغان�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (�صالون الفخر
للحالقة) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )763002ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

املرجع 268 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سيد يو�سف عبداهلل �سيد �سيد عبداهلل  -اجلن�سية
 :الهند  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100اىل ال�سيد /علي
حممد عبداهلل  -اجلن�سية  :الهند .يف الرخ�صة امل�سماة (مطعم الوادي) ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )609790تعديالت اخرى :
ال يوجد �أي تعديالت اخرى .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية.
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�سجلت منو ًا بن�سبة % 40

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

�أعلنت �شركة الوطنية للتكافل” وطنية” حتقيق
�أرب����اح �صافية بلغت  18,4مليون دره���م يف العام
 2020م��ق��اب��ل �أرب����اح بلغت  13,1م��ل��ي��ون درهم
يف العام  2019بن�سبة بنمو بلغت  ،40%بينما
ارتفع العائد على حقوق امل�ساهمني للعام 2020
بن�سبة  20%الأمر الذي يعترب من �أعلى املعدالت
يف �سوق الت�أمني يف دولة االم��ارات العربية املتحدة،
مع الإ�شارة �إىل �أن �أكرث من  75%من الأرب��اح قد
جاءت من عمليات التكافل.
وقد جاء هذا النمو يف الأرب��اح نتيجة تركيز �شركة
وطنية للتكافل على مبد�أ “العودة �إىل الأ�سا�سيات”
ال��ذي ي�شمل املنتجات املتنوعة ،والأ���س��ع��ار املنا�سبة
املدعومة بخدمة عمالء قوية من خالل فريق من
املوظفني املحرتفني ،كما �أن ا�ستثمار �شركة وطنية
للتكافل يف التكنولوجيا �ساهم يف ع��دم ح��دوث �أي
انقطاع يف خدماتها عند االنتقال �إىل العمل عن
بعد ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل حت�سني م�ستوى اخلدمة
و�أ�صبح تقدمي بع�ض اخلدمات الرئي�سية للعمالء
طوال �ساعات اليوم على مدار الأ�سبوع.
وبهذه املنا�سبة قال الدكتور :علي �سعيد بن حرمل
ال���ظ���اه���ري ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة ���ش��رك��ة وطنية

للتكافل” وطنية” ”:ك���ان �أداء ال�����ش��رك��ة يف عام
 2020مميزاً ،فقد حققت ال�شركة �أدا ًء قوياً يف عام
 2019وك��ان يفرت�ض �أن ن�شهد يف العام 2020
ت�سريعاً يف منو �شركة وطنية للتكافل وربحيتها بناءاً
على زخ��م الأع����وام الثالثة املا�ضية م��ع اال�ستفادة
من معر�ض �إك�سبو  2020وغ�يره من التطورات
االقت�صادية التي كانت مرتقبة يف الإمارات».
و�أ�ضافالظاهري� ”:إال �أن جائحة كورونا غيرّ ت كل
�شيء وات�ضح �أن عام  2020هو عام املرونة بحيث
�أثبتت �شركة “وطنية” قدرتها على التعامل مع
التحديات بفعالية دون الت�أثري يف التزامها بخدمة
عمالئها ،كما �أن اال�ستثمارات التي قامت بها ال�شركة
يف جمال التكنولوجيا ،وتب�سيط �إجراءاتها التجارية
وحتليالت البيانات وال��ت��دري��ب �ساعدت يف انتقال
�سل�س للعمل عن بعد ،وبذلك ،متكنت ال�شركة من
احلفاظ على حجم �أعمالها وحت�سني هوام�شها من
خالل �إدارة �أف�ضل للتكلفة».
و�أ�شار الظاهري� :إىل �أن جائحة كوفيد � 19ش ّكلت
حت���دي���اً ح��ق��ي��ق��ي��اً .ف��ب��ع��د االن��ت��ق��ال �إىل ال��ع��م��ل عن
بعد� ،أ�صبح التوا�صل وامل�شاركة �أمرين �ضروريني
للحفاظ ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات امل��وظ��ف�ين وت��ق��دمي نف�س
م�ستوى اخلدمة دون �أن ي�شعر العميل ب�أي خلل �أو
تراجع.

و�أو�ضح �أن�شركة “وطنية” �ساعدت موظفيها بكل
الإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة جلعل العمل م��ن امل��ن��زل فعا ًال،
و�شمل ذل��ك ا���س�تراح��ات يوغا يومية مل��دة � 15إىل
 30دقيقة للحفاظ على ال�صحة العقلية والبدنية
للموظفني ،منوهاً �أن الراحة النف�سية للموظفني
عززت م�ستوى خدمة العمالء وال�شركاء يف العمل.
وذكر الظاهري �أن التقدم الذي ح�صل عام 2020
رغم البيئة ال�صعبة ناجم عن اال�ستثمار يف الأنظمة

والأدوات ال��ت��ي �ست�ستمر يف دع���م ال��ن��م��و بطريقة
ت�ضمن االم��ت��ث��ال امل��ط��ل��وب ،واحل��وك��م��ة الر�شيدة،
ور�ضا العمالء.
و�أب������دىد .ال��ظ��اه��ري ت��ف��ا�ؤل��ه بامل�ستقبل وحتقيق
م�ستوى �أكرب من الن�شاط واالبتكار يف الت�أمني على
احلياة والتكافل العائلي ،لأن جائحة كورونا �أدت �إىل
زي��ادة م�ستوى الوعي بني النا�س حول احلاجة �إىل
الت�أمني حلماية الأمن املايل للفرد.

رئ��ي�����س��ة االحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام رئ��ي�����س��ة املجل�س
الأع���ل���ى ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��رئ��ي�����س��ة الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية “�أم الإمارات” لتمكني
املجتمع من خ�لال متكني امل��ر�أة وتعزيز امل�سـ ــاواة
بني اجلن�سني وحتفيز بيئـ ــة تناف�س ــية تقـ ــوم على
الكفـ ــاءة وال��ت��م��ي��ز وت��ق��دي��ر ال��ك��ف��اءات والقدرات
وال��ت��ف��اين يف ال��ع��م��ل وف���ق �أف�����ض��ل امل��ع��اي�ير املحلية
والعاملية” و�أك���د يف ت�صريح مبنا�سبة ي��وم املر�أة
العاملي � ..أن الهيئة تعد واحدة من �أبرز امل�ؤ�س�سات
الوطنية الداعمة للمر�أة يف قطاع الطاقة ال �سيما
الطاق ـ ــة امل��ت��ج��ددة والنظيفة واال���س��ت��دام��ة حيث
توفر فر�صاً متكافئة للرجل وامل���ر�أة وتركـ ــز على

متكني املـ ــر�أة بداي ًة من املنا�صب القيادية و�ص ـ ـ ــو ًال
�إىل الوظائ ـ ــف الفنية مما جعله ــا قدوة و�أمنوذجاً
للم�ؤ�س�سات واجل��ه��ات احلكومي ـ ـ ــة واخلا�صـ ــة يف
داخـ ــل الدولة وخارجها.
و�أ����ض���اف معاليه “ ت�ضم الهيئة ح��ال��ي��اً 1949
موظفة �ضمن جميع �إدارات��ه��ا وي�شمل ه��ذا العدد
 671موظفة يف القطاع الهند�سي والفني وت�شكل
الن�ساء الإم��ارات��ي��ات ن�سبة  80.5%من �إجمايل
القوى الن�سائية العاملة يف الهيئة..
ك��م��ا ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة ال��ن�����س��اء الإم���ارات���ي���ات يف مركز
ال���ب���ح���وث وال���ت���ط���وي���ر  32%م���ن ب��ي��ن��ه��ن ن�ساء
حا�صالت على م�ؤهالت تعليمية عالية يف املجاالت

العلمية والهند�سية وتوا�صل اللجنة الن�سائية يف
الهيئة جهودها احلثيثة لتحفيز امل��وظ��ف��ات على
ال��ن��ج��اح وحت��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات �إىل ف��ر���ص ومواكبة
ج��م��ي��ع امل��ت��غ�يرات مب���ا ي�����ض��م��ن حم��اف��ظ��ت��ه��ن على
ال��ت��وازن بني حياتهن ال�شخ�صية واملهنية يف كافة
الظروف وتثبت موظفات الهيئة يومياً كفاءتهن
وقدرتهن على تر�سيخ �إجن���ازات الهيئة ومكانتها
العاملية الرائدة كما ي�شاركن يف العديد من الأعمال
التطوعية داخ��ل وخ��ارج الدولة حيث بلغ �إجمايل
ال�ساعات التطوعية ملوظفات الهيئة خ�لال العام
� 2020أك�ث�ر من� 7,999ساعة يف  22مبادرة
�إن�سانية وجمتمعية».
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الطاير  :كهرباء ومياه دبي تركز على متكني املر�أة من املنا�صب القيادية �إىل الوظائف الفنية

•• دبي  -وام:

ق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب
الرئي�س التنفيذي لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي �إن
هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي ت�سري وف��ق النهج الذي
�أر���س��اه املغفور ل��ه ال��وال��د امل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن
���س��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان “طيب اهلل ثراه” وتدعمه
ر�ؤي����ة ���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي���د �آل
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “حفظه اهلل” و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل” و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

مبنا�سبة اليوم العاملي للمر�أة وبالتعاون مع «لينكد �إن»

«بادري الإلكرتونية» تعلم ال�شابات مهارات تطوير �سريهن املهنية
•• ال�شارقة-الفجر:
تنظم �أكادميية ب��ادري للمعرفة وبناء القدرات ،ال��ذراع التعليمي مل�ؤ�س�سة
من��اء لالرتقاء ب��امل��ر�أة ،بالتعاون م��ع “لينكد �إن” يف التا�سع م��ن مار�س
اجل��اري ور�شة عمل عن بعد بعنوان “طوري ملفك ال�شخ�صي” ،وذلك
احتفاء باليوم العاملي للمر�أة الذي انطلقت حملته لهذا العام حتت �شعار
“اختاري التحدي».
وت�ستهدف الور�شة ،التي تنعقد بني ال�ساعة  1:00و 2:00ظهراً عرب
تطبيق االت�صال املرئي “زووم”  ،طالبات اجلامعات واخلريجات اجلدد
واملوظفات اجلدد والباحثات عن عمل.
وت��رك��ز ال��ور���ش��ة ،ال��ت��ي تقدمها امل��درب��ة م��ه��اك خم��ي��ج��اين ،م��دي��ر حلول
العمالء يف “لينكد �إن” ،على تطوير معارف ومهارات امل�شاركات لتمكينهن
من تن�سيق ملفهن ال�شخ�صي الذي يتيح لهن �إيجاد فر�صة عمل منا�سبة
وتعزيز ح�ضورهن يف احلياة العملية.
وت��ت��ي��ح الأك���ادمي���ي���ة ل��ل��راغ��ب�ين ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ور�����ش العمل
االفرتا�ضية ع�بر ال��دخ��ول على ال��راب��ط ال��ت��ايل على موقعها الر�سمي:
.https://www.badiri.ae

هيئة االت�صاالت واحلكومة الرقمية ت�صدر � 230شهادة
عدم ممانعة ملزاولة التجارة الإلكرتونية خالل 2020
�شهدت التجارة االلكرتونية يف دولة
الإم�����ارات ت��ط��ورا ك��ب�يرا ع�بر مواقع
ال�شبكة العنكبوتية وقنوات التوا�صل
االج���ت���م���اع���ي خ��ل�ال ال���ع���ام 2020
،مم��ا ع��زز الن�شاط يف ه��ذا النوع من
ال��ت��ج��ارة ال��ت��ي ب��ات��ت ت�����س��ت��ح��وذ على
ال��ن�����س��ب��ة الأك��ب��ر م���ن م��ب��ي��ع��ات كافة
ال��ق��ط��اع��ات ال�سلعية واخل��دم��ي��ة يف
اال�سواق العاملية.
وت��ظ��ه��ر اح�����ص��ائ��ي��ات ه��ي��ئ��ة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية �أن عدد
�شهادات ع��دم املمانعة ملزاولة ن�شاط
ال��ك�تروين ال��ت��ي ا�صدرتها بالتعاون
م��ع دوائ����ر ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة يف
الدولة و�صل اىل � 230شهادة خالل
عام . 2020
و�أك���دت هيئة االت�����ص��االت واحلكومة
الرقمية �أن تقدمي هذه اخلدمة يتم
بالتن�سيق مع الدوائر االقت�صادية ملن
يرغب من رواد الأع��م��ال وال�شركات
والأ����ش���خ���ا����ص وذل����ك ال���س��ت��ك��م��ال اي
اج�����راءات حكومية اخ���رى م��ن �أجل
�إط�لاق خدمات الكرتونية او مواقع
او ت��ط��ب��ي��ق��ات .ح��ي��ث ي��ت��م تو�ضيح
جميع اال�شرتاطات الواجب توافرها
لإ�صدار هذه ال�شهادة ،دون مقابل.

و�أو���ض��ح��ت يف ت�صريح خا�ص لوكالة
ان����ب����اء الإم�����������ارات “وام” �أن هذه
االج�������راءات ���س��اه��م��ت خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية يف تعزز التحول الرقمي يف
الإم�������ارات وذل����ك م���ن خ�ل�ال تقدمي
خ���دم���ات ال���ك�ت�رون���ي���ة م��ت��واف��ق��ة مع
ال��ت�����ش��ري��ع��ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات يف الدولة
ب�������ش���ك���ل ا����س���ت���ب���اق���ي مم�����ا ي���ق���ل���ل من
التكاليف واملخاطر التي ق��د تواجه
مثل هذا النوع من اخلدمات.
وتعمل �إدارة التجارة الإلكرتونية يف
هيئة تنظيم االت�����ص��االت واحلكومة
ال����رق����م����ي����ة ع����ل����ى ت�����وف��ي��ر البيئة
التنظيمية اجلاذبة وتطوير مبادرات
�إل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي مت�� ّك��ن م���ن ت�أمني
املعامالت وال��ت��ج��ارة الإل��ك�ترون��ي��ة يف

دولة الإمارات.
وتتنوع ان�شطة التجارة االلكرتونية
ال���ت���ي ح�����ص��ل��ت ع���ل���ى ����ش���ه���ادات عدم
ممانعة ملمار�سة االع��م��ال يف الدولة
وت�����س��ت��ن��د ب��اال���س��ا���س ع��ل��ى الأن�شطة
املعتمدة يف دوائر التنمية االقت�صادية
املعنية يف جميع لإمارات الدولة.
وكانت جميع ام���ارات ال��دول��ة �شهدت
خالل الفرتة املا�ضية اطالق العديد
م��ن امل��ب��ادرات املبتكرة لت�شجيع هذه
النوع من التجارة حيث اطلقت دائرة
التنمية االقت�صادية يف ابوظبي رخ�صة
املتاجرة االلكرتونية “تاجر ابوظبي
“ واملخ�ص�صة لرواد االعمال ملمار�سة
ن�شاطهم ع�بر امل���واق���ع االلكرتونية
وقنوات التوا�صل االجتماعي.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا اط��ل��ق��ت دائ����رة التنمية
االقت�صادية يف دب��ي برنامج رخ�صة
ت��اج��ر م���ن دب����ي ال��ت��ي ت��ت��ي��ح مزاولة
االع��م��ال احل��رة وال��ت��ج��ارة م��ن املنزل
وع�ب�ر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
وفق ت�سهيالت ت�ساهم يف ت�شجيع هذا
النوع من التجارة.
ووفرت دائرة التنمية االقت�صادية يف
ال�شارقة “رخ�صة اعتماد” لأ�صحاب
امل�����ش��اري��ع امل��ن��زل��ي��ة والإل��ك�ترون��ي��ة يف
الإم��ارة يف حني وف��رت دائ��رة التنمية
االقت�صادية يف ر�أ���س اخليمة مبادرة
“التاجر االفرتا�ضي” وذل��ك لدعم
�أ����ص���ح���اب امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ت����دار عرب
قنوات التوا�صل االجتماعي ،واملواقع
الإلكرتونية ،والتطبيقات الذكية.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و  /ب���راف�ي�ن
ك��ري�����ش��ن��ان ���س��ا���س��ي  ،الهند
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق����م ()1593555H
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0508834602

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و /ن����ي��ت�را
ب���ه���ادور م��ي��ده��ون  ،نيبال
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق�����م ()05584550
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0565494289

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و ��� /ش��اك��ر اهلل
ر����س���ت���م خ������ان  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رقم ()5163591BQ
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0525190296

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل����دع����و /ن������وره جمال
حم��م��د ام�ي�ن اح��م��د  ،م�صر
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( - )A07739549يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة امل�صرية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�������ق�������د امل�������������دع�������������و /ام���ب���ر
ل����ن����وت ،اي���رل���ن���دا اجلن�سية
ج��������������������واز ���������س��������ف��������ره رق��������م
( )PW7699624يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
ب�����س��ف��ارة االي��رل��ن��دا او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف��ق��د امل���دع���و����/ش�ي�رب���ات خان
م�ي�ر ع����امل خ����ان  ،باك�ستان
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )4118492يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق���رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف��ق��د امل���دع���و /االن �شري�ست
ب��ول��وران اي�ستبان  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )EC8407965يرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

•• �أبوظبي-وام:

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
لدى الكاتب العدل بدبي  ،،،املوقر
�إخطار عديل بالوفاء على يد حم�ضر
املخطران  )1 :اراداجولي�سيل  -تركي اجلن�سية
 )2حممد هارون نعيم  -افغاين اجلن�سية
عنوانهما املختار � :إم��ارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج �سعيد  -2ملك �سعيد �سهيل �سعيد
ب��ن دل��ي��وي الكتبي  -ال��ط��اب��ق  - 9مكتب رق���م ( )905ه��ات��ف  04-8873880ه��ات��ف متحرك
 050-3232960 :ال��ب�ري����د الإل�����ك��ت��روين info@zaroonilawyers.com :
ب���وك���ال���ة امل��ح��ام��ي��ة الأ�����س����ت����اذة ��� /س��م�يره �إ���س��م��اع��ي��ل حم��م��د �أح���م���د ال����زرع����وين ب���رق���م ال���وك���ال���ة :
 2021/1/16825وميثلها ال�سيد /حممد نو�شاد فيلوتا بارامبيل  -مبوجب الوكالة رقم
2020/1/164810
املخطر اليهما  )1 :تي ات�ش او �إي للتطوير العقاري � -ش ذ م م  -عنوانها � :إمارة دبي  -تالل الإمارات
 �شارع ال�شيخ زايد  -رقم هاتف +97144549700 ، +97144542310 : )2ذا �سيهور�س لتجارة القوارب �ش ذ م م  -عنوانها � :إم��ارة دبي  -تالل الإم��ارات � -شارع ال�شيخ
زايد  -رقم هاتف +97148181481 ، +97144542310 :
املو�ضوع  /املطالبة ب�سداد مبلغا وقدره  528.000درهم (خم�سمائة وثمانية وع�شرون الف درهم)
مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة.
�أوال  :يف الوقائع  )1 :حيث ان املخطر �ضدهم مدينان للمخطران مببلغ وقدره  176.000درهم
(مائة و�ستة و�سبعون الف درهم) وذلك مبوجب �شيكني م�سلمني بيد املخطران وامل�سحوبني على بنك
الإمارات دبي الوطني امل�ؤرخني  2020/12/1مببلغ  88.000درهم لل�شيك الأول رقم 000064
والثاين برقم  000065وذلك عن املبلغ امل�ستحق ل�صاحلهما نتيجة تعامالت ا�ستثمارية فيما بينهما
عن اتفاقية البيع وال�شراء املربمة بال�شروط والبنود املبينة بها ومالحقها بني �أطراف �أمر الأداء املاثل
 ،ف�ضال عن متبقي �شيك ثالث ورابع مببلغ وقدره  176.000درهم (مائة و�ستة و�سبعون الف درهم)
لكل �شيك على حدة قد حل �أجل �سدادهما للمخطران منذ الأول من دي�سمرب ل�سنة  2020ح�سبما
هو مبنيا بامللحق رقم (� )1إال انه مل يحررا ومل ي�سلما ليما حتى تاريخه مما يكون �إجمايل املبالغ
امل�ستحقة للمخطران مبلغا وقدره  528.000درهم (خم�سمائة وثمانية وع�شرون الف درهم)
 )2وبتاريخ ا�ستحقاق ال�شكيات امل�ستحقة قام املخطران بتقدمي ال�شيكات للبنك امل�سحوب عليه (بنك
الإمارات دبي الوطني) ولكنها اعيدت دون �صرف لعدم وجود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب (احل�ساب مغلق)
 )3وحيث ان املخطران �سبق لهما ان طالبا املخطر اليهم م��رارا وتكرارا بالطرق الودية ل�سداد
املبلغ امل��ايل املرت�صد بذمتهم �سواء عن طريق املكاملات الهاتفية واملرا�سالت الربيدية املتبادلة فيما
بينهما والتي لها حجيتها القانونية يف الإثبات �إال ان املخطر اليهم حتى تاريخه ممتنعني عن �سداد
املبلغ بذمتهم بدون وجه حق او م�سوغ قانوين او �شرعي يبيح لهم ذلك.
بناء عليه  ،يلتم�س املخطران من الكاتب العدل املوقر التكرم بتوجيه ه��ذا الإخ��ط��ار العديل على
يد حم�ضر للمخطر اليهم ل�سداد املبالغ املالية التي ما زال��ت ذمتهم م�شغولة بها والبالغ قدرها
( 528.000درهم) (خم�سمائة وثمانية وع�شرون الف درهم) وذلك خالل خم�سة ايام عمل من تاريخ
ا�ستالمهم لالعالن ويف حالة رف�ض ا�ستالم الإخطار العديل يعلنوا بالل�صق على العناوين املبنية
ب�صدر �أمر الأداء �أعاله طبقا للإجراءات املقررة قانونا بهذا اخل�صو�ص .ويف حالة عدم ال�سداد ف�إن
املخطران �سيلجان لل�سلطات الق�ضائية املخت�صة لإجباركم على �سداد كامل املبلغ مو�ضوع ال�شيكات
املرجتعة  ،مع ال�شيك الثالث والرابع امل�ستحقني الذين حان �أجل ا�ستحقاقهما منذ 2020/12/1
ح�سبما هو مبنيا بامللحق رقم ( )1من اتفاقية البيع وال�شراء و�صرفهما مببلغ  176.000درهم
(مائة و�ستة و�سبعون الف درهم) لكل �شيك على حدة الذي مل حترراه او ت�سلمانه للمخطران او دفع
قيمتهما نقدا لهما مع حتميلكم لكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
بالوكالة عن املخطر املحامية � /سمرية �إ�سماعيل حممد �أحمد الزرعوين
برقم الوكالة  2021/1/16825 :وميثلها ال�سيد /حممد نو�شاد فيلوتا بارامبيل  -مبوجب
الوكالة رقم 2020/1/164810

 3مليارات درهم �أرباح ال�شركة
العاملية القاب�ضة خالل 2020

•• �أبوظبي -وام:

حققت ال�شركة العاملية القاب�ضة �صايف �أرباح بقيمة  3مليارات درهم خالل
العام  2020بزيادة �ستة �أ�ضعاف مقارنة بالعام املا�ضي مدفوعة ب�سل�سلة
�صفقات اال�ستحواذ التي نف ّذتها ال�شركة �إىل جانب من�� ّو �أن�شطتها عرب
حمفظة �أعمالها املتنوعة .وقد �أظهرت النتائج املالية املُدققة بالكامل عن
ال�سنة املالية  2020التي �أعلنت عنها ال�شركة ارتفاع �إيراداتها ال�سنوية
�إىل  7مليار درهم مقارن ًة بـ  1.26مليار درهم خالل العام .2019
و�شهدت ال�شركة العاملية القاب�ضة منواً وتو�سعاً مت�سارعني عرب قطاعات
�أع��م��ال��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة ،مب��ا ف��ي��ه��ا ال��رع��اي��ة ال�صحية وامل��ن��ت��ج��ات الغذائية
وال��ع��ق��ارات وال��زراع��ة والتقنيات الرقمية .وق��د ج��اء ه��ذا النمو مدفوعاً
ب�صفقات اال�ستحواذ املدرو�سة جيداً ب��ر�ؤي��ة ثاقبة التي ن ّفذتها ال�شركة
وت�ض ّمنت اال���س��ت��ث��م��ار ع�بر ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة ،م��ن خ�ل�ال دم���ج الأعمال
وال�سيطرة امل�شرتكة ،مما �ساهم يف رفع قيمتها وتعزيز من ّوها على الأجل
الطويل .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ا�ستثمرت ال�شركة يف ح�ص�ص �أقلية مهمة �ضمن
عدد من ال�شركات الواعدة .وكانت ال�شركة العاملية القاب�ضة قد ا�ستحوذت
على ح�ص�ص يف كل من �شركة الف�ضاء “�سبي�س �إك�س” ،ومقرها كاليفورنيا،
من خالل �صندوق ا�ستثماري خا�ص ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمارات �أخ��رى يف
�شركة “�أك�سفورد نانوبور تكنولوجيز” ،ال�شركة الربيطانية املتخ�ص�صة
يف تكنولوجيا ت�سل�سل احلم�ض النووي� ،إىل جانب ال�شركة املتخ�ص�صة يف
الت�سويق الرقمي “ييلدمو” ،ومقرها نيويورك ،و�شركة برتول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك» .وق��ال �سيد ب�صر �شعيب الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب لل�شركة العاملية القاب�ضة �إن ال�شركة العاملية القاب�ضة حققت
جن��اح��اً ك��ب�يراً وجن��ح��ت يف تر�سيخ مكانتها كم�ؤ�س�سة ا�ستثمارية رائدة
تتمتع بقدرة ر�أ�سمالية عالية ومتتلك حمفظة �أعمال متنوعة تغطي �ستة
قطاعات رئي�سية.
ً
و�أ���ض��اف �أن���ه على ال��رغ��م �أن النمو ج��اء م��دف��وع��ا ب�شكل ج��زئ��ي ب�صفقات
�سجلت ال�شركات التابعة
اال�ستحواذ واال�ستثمارات اال�سرتاتيجية ،فقد ّ
كذلك من ّواً قوياً عرب �أعمالها الأ�سا�سية حمقق ًة �إيرادات بن�سبة 165%
مما يُظهر املرونة الكبرية يف مواجهة حتديات وتداعيات بيئة االقت�صاد
الكلي العاملي .كما ارتفعت القيمة الإجمالية لأ���ص��ول ال�شركة العاملية
القاب�ضة �إىل  14مليار دره��م حتى  31دي�سمرب  ،2020مقارن ًة بـ 4
مليارات درهم خالل العام املا�ضي وبلغت الأر�صدة النقدية لل�شركة وما
يعادلها  3.7مليار درهم بنهاية العام .2020
ّ
وتتب ّنى ال�شركة العاملية القاب�ضة ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل يتمثل هدفها
يف تعزيز من ّو حمفظة �أعمالها عرب تنفيذ �سل�سلة من �صفقات اال�ستحواذ
و�ضخ اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية و�إعادة الهيكلة ودمج الأعمال وتنويعها
والتخارج من اال�ستثمارات ،وت�ضم حمفظتها �أكرث من � 25شركة عرب �ستة
قطاعات رئي�سية ،وهي :القطاع ال�صناعي ور�أ�س املال والتقنيات الرقمية
تتو�سع �أعمال ال�شركة خالل العام
والأغذية واملرافق والعقارات ،و�سوف ّ
اجل��اري لت�شمل قطاعات جديدة مثل قطاع التعليم والرتفيه والتجزئة
والزراعة والرعاية ال�صحية .و�ستوا�صل ال�شركة العاملية القاب�ضة جهودها
املبذولة يف تقييم الفر�ص اال�ستثمارية� ،سوا ًء من خالل امللكية املبا�شرة �أو
الدخول يف �شراكات يف ال�سوق املحلية والدولية.

Notification
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
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 38.38مليار درهم بيعا و�شراء قيمة �صفقات
الأجانب يف الأ�سواق املالية منذ بداية العام 2020

•• �أبوظبي-وام:

قفزت قيمة ت��داوالت امل�ستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم يف �أ�سواق املال
املحلية اىل نحو  38.38مليار درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام 2021
وحتى تاريخ  4مار�س اجلاري ،مما يعك�س �ضخامة ال�سيولة الأجنبية التي
جرى �ضخها يف قاعات التداول خالل فرتة الر�صد التي توثقها الأرقام
ال�صادرة عن �سوقي �أبوظبي ودبي املاليني.
وتظهر الأرق����ام ذات��ه��ا �أن ت���داوالت امل�ستثمرين الأجانب” اخلليجيون،
ال���ع���رب ،الأج���ان���ب م���ن غ�ي�ر العرب” ���ش��ك��ل��ت ن��ح��و  43%م���ن اجمايل
ال�صفقات امل�سجلة يف الأ�سواق املالية والتي بلغت قيمتها  89.35مليار
درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام وحتى تاريخ  4مار�س اجلاري.
وكان الن�شاط الكبري للم�ستثمرين الأجانب �ساهم منذ �شهر يناير املا�ضي
يف ارتفاع �أ�سعار �شريحة كبرية من الأ�سهم بن�سب عالية ،الأمر الذي �شجع
على دخول املزيد من امل�ستثمرين االف��راد اىل الأ�سواق �سعيا وراء حتقيق
�أكرب قدر ممكن من املكا�سب .ويت�ضح من خالل الأرقام �أن اجلزء الأكرب
من �سيولة الأجانب مت �ضخها يف �سوق ابوظبي للأوراق املالية حيث بلغت
قيمة ال�صفقات املربمة  27.522مليار درهم بيعا و�شراء يف فرتة الر�صد
�،شكت نحو  42.3%من اجمايل ال��ت��داوالت امل�سجلة يف ال�سوق والبالغ
قيمتها  65.045مليار دره���م بيعا و���ش��راء .وم��ن امل�لاح��ظ ان الن�سبة
الأكرب من اال�ستثمارات التي مت �ضخها يف �سوق العا�صمة �سجلت ل�صالح
امل�ستثمرين الأجانب من غري العرب وبقيمة و�صلت اىل  25.18مليار
درهم بيعا و�شراء منذ بداية العام اجلاري وحتى تاريخ  4مار�س اجلاري.
�أم��ا يف �سوق دبي امل��ايل فقد بلغت قيمة ت��داوالت االجانب بجميع فئاتهم
 10.86مليار دره���م بيعا و���ش��راء �،شكلت نحو  % 44.7م��ن اجمايل
ال�صفقات املربمة يف ال�سوق منذ بداية العام وحتى تاريخ  4مار�س اجلاري
والبالغ قيمتها  24.31مليار درهم بيعا و�شراء.

 21.929مليون ا�شرتاك يف خدمات
قطاع االت�صاالت خالل 2020

•• �أبوظبي-وام:

بلغ اجمايل عدد امل�شرتكني يف خدمات قطاع االت�صاالت يف دولة الإمارات
“هاتف متحرك ،هاتف ثابت ،انرتنت”  21.929مليون م�شرتك خالل
العام  2020وذل��ك بح�سب �أح��دث الإح�����ص��اءات هيئة تنظيم االت�صاالت
واحلكومة الرقمية .وتظهر االح�صائيات التي �أ�صدرتها الهيئة ام�س �أن
عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف املتحرك و�صل اىل نحو  16.820مليون
م�شرتك مع نهاية �شهر دي�سمرب 2020تقريبا مقارنة مع  16.707مليون
م�شرتك يف �شهر نوفمرب من العام ذاته،وارتفعت ن�سبة انت�شار اخلدمة من
 185خطا اىل  186.1خط لكل  100ن�سمة خالل فرتة الر�صد .وا�ستنادا
اىل هذه الأرقام فقد �شكل عدد اال�شرتاكات يف خدمة الهاتف املتحرك نحو
 % 76.2من اجمايل عدد امل�شرتكني يف جميع خدمات قطاع االت�صاالت
يف الدولة .وعلى م�ستوى عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف املتحرك بنظام
الدفع امل�سبق فقد بلغ مع نهاية �شهر دي�سمرب من العام املا�ضي 13.178
مليون م�شرتك يف نهاية �شهر فيما و�صل عدد امل�شرتكني يف خدمة الهاتف
املتحرك بنظام الفاتورة  3.641مليون يف ال�شهر ذاته .وعلى �صعيد خدمة
االنرتنت فقد بلغ اجمايل عدد اال�شرتاكات  2.98مليون ا�شرتاك تقريبا
يف �شهر دي�سمرب امل��ا���ض��ي .يف ح�ين و�صل ال��ع��دد يف خدمة الهاتف الثابت
 2.128مليون م�شرتك .وبح�سب املعايري املعتمدة من قبل هيئة تنظيم
االت�صاالت ف�إن الأرقام اخلا�صة بن�شاط الهاتف املتحرك ت�شمل اال�شرتاكات
الفعلية امل�شرتك فقط وحتديدا �أي م�شرتك �أجرى �أو تلقى مكاملة �صوتية
�أو مكاملة فيديو خالل الـ  90يوماً املا�ضية �أو �أر�سل ر�سالة ن�صية ق�صرية �أو
ر�سالة متعددة الو�سائط خالل تلك املدة .ويف خدمة االنرتنت يقت�صر على
ا�شرتاك الإنرتنت عرب الهاتف “الفعلي” وهو �أي م�شرتك قام با�ستخدام
ح�سابه للو�صول للإنرتنت خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية.

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

•• بلجراد-وام:

بحث �سعادة مبارك �سعيد الظاهري �سفري الدولة ل��دى �صربيا العالقات
الثنائية وم��ا ت�شهده من تطور م�ستمر يف خمتلف امل��ج��االت ،وذل��ك بف�ضل
الدعم والرعاية الكرمية من قيادتي البلدين ال�صديقني .كما جرى بحث
ع��دد م��ن املوا�ضيع ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك وخا�صة ق��ط��اع البنية التحتية
والنقل .جاء ذلك خالل لقاء �سعادته كال على حدة مبعايل �آن��ا برنابيت�ش
رئي�سة وزراء جمهورية �صربيا ومعايل تومي�سالف مومريوفيت�ش ،وزير
امل��وا���ص�لات وال��ب��ن��اء وال��ب��ن��ي��ة التحتية ال�����ص��رب��ي .و�أك����د ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى عمق
العالقات املتميزة بني البلدين ال�صديقني واحلر�ص امل�ستمر على تعزيزها
وتطوير �أوجه التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة .وقد �شارك يف اللقاءين وفد
من �شركة موانئ دبي العاملية برئا�سة �سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دب��ي العاملية ،حيث مت
بحث موا�صلة تعزيز التعاون والفر�ص املتاحة لل�شركة يف املوانئ ال�صربية.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 8/ 3/ 2021 Issue No : 13183
Notification of a Defendant via Publication
before the Case Management Office of
Ajman Federal Civil Court of First Instance
)with regard to the case no.AJCFIREA2021/0000417 Civil (Summary
To the defendant: Badr ahmed Mohamed elzayer
Address: unknown. To be notified at his selected domicile: Abbas Al
Hawai and Co. Advocates and Legal Consultants, address: Dubai, Sheikh
Zayed st., Al Hawai tower, 12th floor, office no. 1203.
You are required, as a defendant, to attend the hearing dated 17/03/2021
before the Case Management Office of Ajman Federal Civil Court of First
Instance - Office no. (Case Management Office no.6) in person or by an
authorized attorney, and to submit a rejoinder with regard to the case with
all relevant documents attached therewith, not later than 10 days from the
date of publication, in order to consider the above-mentioned case.
Judicial Service Office
Eman Ahmad Al Awadi

خالل ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من قن�صلية �إندوني�سيا يف دبي والإمارات ال�شمالية

غرفة ال�شارقة تبحث �سبل تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية مع �إندوني�سيا
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة ال�شارقة
م����ع ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة ال���ع���ام���ة جلمهورية
�إندوني�سيا يف دب ـ ـ ــي واملناطـق ال�شمالية،
���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال���ع�ل�اق���ات االقت�صادية
وتعزيز التبادل التجاري واال�ستثماري
واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك التي
تخدم م�صالح جمتمعي الأع��م��ال لدى
اجلانبني.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال ���س��ع��ادة عبد
اهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س ،رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�شارقة
مب���ق���ر ال���غ���رف���ة م������ؤخ�����راً ،ل���وف���د رفيع
امل�ستوى برئا�سة �سـ ـ ـ ــعادة كانـدرا نيغرا
ق��ن�����ص��ل ع����ام ج��م��ه��وري��ـ��ـ��ـ��ـ��ة �إندوني�سيا
يف دب���ي وامل��ن��اط��ق ال�����ش��م��ال��ي��ة ،و�سعادة
ب�����ودي ب���ري���ان���ت���ورو م�����س��اع��د القن�صل
لل�ش�ؤون االقت�صادية وعـدد من ممثلي
القطاع ــات االقت�صادية يف القن�صلية
الإندوني�سية ،كما كان يف ا�ستقبال الوفد
�سعادة رغ��ده ت��رمي ع�ضو جمل�س �إدارة
ال��غ��رف��ة ،و���س��ع��ادة حم��م��د �أح���م���د �أمني
العو�ضي مدير ع��ام غرفة ال�ش ـ ـ ــارقة،
و�سارة اليحيى تنفيذي التعاون الدويل
يف الغرفة.
ون��اق�����ش اجل��ان��ب��ان ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر �آف���اق
التعاون االقت�صادي والتجاري ،وتعزيز
ال�شراكات بني جمتمعي الأعمال يف �إمارة
ال�شارقة و�إندوني�سيا ،مبا يخدم م�صالح
ال��ط��رف�ين وي�����س��ه��م يف مت��ك�ين القطاع
اخلا�ص يف البلدين من اال�ستفادة من
فر�ص اال�ستثمار املتاحة.

توطيد ال�شراكات االقت�صادية
ورح���������ب �����س����ع����ادة ع����ب����د اهلل �سلطان
العوي�س بالوفد ال��زائ��ر ،منوها ً �إىل �أن
م��ت��ان��ة وع��م��ق ال��ع�لاق��ات ب�ين الإم����ارات
و�إندوني�سيا على خمتلف ال�صعد ت�شكل
عامال �إيجابياً م�ساعداً نحو بناء مزيد
م��ن ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك ع��ل��ى ال�صعيدين
االقت�صادي وال��ت��ج��اري ،م���ؤك��داً حر�ص
غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة على
تعزيز التعاون والتن�سيق مع القن�صلية
الأندوني�سية لدى الإم���ارات مبا ي�سهم
يف ت���وط���ي���د ال����ت����ع����اون ع���ل���ى امل�ستوى
االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري ب�ين ال�شارقة
و�إندوني�سيا وتطويرها نحو �آفاق �أو�سع
و�أرح����ب لتحقيق �أف�����ض��ل ا���س��ت��ف��ادة من
الفر�ص اال�ستثمارية ال��وف�يرة املتاحة
ل���دى اجل��ان��ب�ين وال��ت��ي ت��دع��و �إىل بذل
م��زي��د م��ن اجل��ه��د وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك يف
�سبيل تعزيز العالقات القائمة وم�شاريع
التعاون ورفع ن�سب املبادالت التجارية.

يف ظ���ل ح���رك���ة ال��ن��م��و ال�����ش��ام��ل��ة التي
ت�شهدها الإم����ارة على خمتلف ال�صعد
االقت�صادية يف �ضوء اتباعها �سيا�سية
التنويع االقت�صادي وتوفريها خدمات
لوج�ستية متقدمة ونظام م�صريف رائد
وت�����ش��ري��ع��ات وق���وان�ي�ن م�����ش��ج��ع��ة وبنية
حتتية متطورة.

دعم امل�ستثمرين
وا�ستعر�ض �سعادة العوي�س �أهم الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف �إم���ارة ال�شارقة
وجهود الغرفة املبذولة لتمثيل م�صالح
جم��ت��م��ع الأع����م����ال امل��ح��ل��ي �إىل جانب
حر�صها ع��ل��ى دع���م امل�ستثمرين بكافة
ال�سبل ،داعياً الوفد الزائر على ت�شجيع
رجال الأعمال الإندوني�سيني �إىل �إقامة
معر�ض للمنتجاتهم يف م��رك��ز �إك�سبو
ال�����ش��ارق��ة ،ف�����ض�لا ع���ن اال���س��ت��ف��ادة من
املوقع احليوي لإم��ارة ال�شارقة كمركز
اقت�صادي متميز على امل�ستوى الإقليمي

تنمية العمل امل�شرتك
م��ن ج��ان��ب��ه �أث��ن��ى ���س��ع��ادة ك��ان��درا نيغرا
قن�صل ع��ام جمهورية �إندوني�سيا ،على
ح�سن وم��ت��ان��ة ال��ع�لاق��ات ال��ق��ائ��م��ة بني
�إندوني�سيا والإم��ارات عموما وال�شارقة
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص ،م���ؤك��دا �أن هذا
اللقاء ي�أتي موا�صلة للم�ساعي احلثيثة
يف ت��ن��م��ي��ة �أط�����ر ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي مع

الإ���ض��اف��ي��ة ال�صديقة لأ���ص��ح��اب الهمم
مثل التقنيات امل�ساعدة .وت�أتي اجلهود
التي يبذلها البنك ان�سجاماً مع �أهداف
التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة و�أي�ضاً
م��ع م��ب��ادرة “ر�ؤية الإم����ارات ”2030
التي تهدف �إىل بناء جمتمع متما�سك.
ويف ���س��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز ق����درة ال��ع��م�لاء من
�أ�صحاب الهمم على التنقل ،مت تزويد
ال���ف���روع مب��ن��ح��درات م���ع ���س��ي��اج �أم����ان؛
وجم���م���وع���ة م��ن��خ��ف�����ض��ة االرت����ف����اع من
�أجهزة ال�صراف الآيل ومكاتب ال�ص ّراف
وطاوالت كتابة ال�شيكات ، .ومت تركيب
م���ؤ���ش��رات �أر���ض��ي��ة والف���ت���ات تالم�سية
مكتوبة بلغة “بريل” لت�سهيل التع ّرف
ع��ل��ى وج��ه��ت��ه��م داخ����ل ال���ف���روع .ومتنح
ال���ف���روع الأول����وي����ة يف ���ص��ف��وف انتظار
ال��دور لأ�صحاب الهمم وت�ضم منطقة
ان��ت��ظ��ار منف�صلة ،ل��ت��وف��ر ل��ه��م جتربة
م�صرفية �أكرث راحة و�سهولة.
وع�ل�اوة على التغيريات الفعلية التي
�أدخ��ل��ه��ا ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��راف��ق��ه لتمكني
�أ����ص���ح���اب ال��ه��م��م م���ن ال���و����ص���ول �إليها
وال��ت��ن��ق��ل ف��ي��ه��ا ب�����س��ه��ول��ة ،ق����ام البنك
ب��ت��دري��ب �أك�ث�ر م��ن  1800م��وظ��ف يف

فروعه على �آداب التعامل مع �أ�صحاب
ال��ه��م��م وف���ه���م ل��غ��ة الإ������ش�����ارة .ويطبق
ال��ب��ن��ك �أي�������ض���اً ت��ق��ن��ي��ة “كني تران�س”
ال��ت��ي ت��ع��زز ت��وا���ص��ل �أ���ص��ح��اب الإعاقة
ال�سمعية وم�ستخدمي لغة الإ�شارة مع
موظفي البنك .ويعترب بنك الإمارات
دب��ي الوطني �أول بنك يف العامل يبادر
�إىل اختبار هذه التقنية الرائدة يف عام
 .2017ويف �سبيل االرتقاء باخلدمات

اليوم حول املعاملة ال�ضريبية للتوريدات
امل��ق��دم��ة م��ن ال��ف��ن��ان�ين وم����ؤث���ري مواقع
التوا�صل االجتماعي.
و�أو�ضحت الن�شرة �أن��ه �إذا ق��ام الفنان �أو
امل���ؤث��ر بتكبد �أي��ة نفقات للقيام بتوريد،
وقام با�سرتداد هذه النفقات من عميله،
ف�����إن ه���ذا ال��ت��ع��وي�����ض ل��ل��م�����ص��روف��ات يقع
�ضمن نطاق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف
الدولة.
ووفقا للن�شرة ،ف�إنه يجب على الفنانني
وامل�����ؤث����ري����ن امل��ق��ي��م�ين ال���ذي���ن يقومون
ب���ت���وري���دات خ��ا���ض��ع��ة ل��ل�����ض��ري��ب��ة “والتي
ت�����ش��م��ل ال����ت����وري����دات اخل��ا���ض��ع��ة لن�سبة
ال�صفر” ال��ت�����س��ج��ي��ل ل�����ض��ري��ب��ة القيمة
امل�����ض��اف��ة �إذا ج�����اوزت ق��ي��م��ة توريداتهم
اخل��ا���ض��ع��ة لل�ضريبة وواردات���ه���م خالل
الـ � 12شهرا ال�سابقة� ،أو من املتوقع �أن
جت���اوز خ�لال الـ 30ي��وم��ا ال��ق��ادم��ة ،حد
الت�سجيل الإل��زام��ي البالغ 375,000
دره�������م ،وي����ج����وز ل��ل��ف��ن��ان�ين وامل����ؤث���ري���ن
ال��ت�����س��ج��ي��ل اخ��ت��ي��اري��ا ل�����ض��ري��ب��ة القيمة
امل�����ض��اف��ة �إذا ج�����اوزت ق��ي��م��ة توريداتهم
اخلا�ضعة لل�ضريبة ووارداتهم �أو نفقاتهم
اخلا�ضعة لل�ضريبة خ�لال الـ� 12شهرا

ال�سابقة� ،أو ك��ان م��ن امل��ت��وق��ع �أن جتاوز
خالل الـ 30يوما القادمة ،حد الت�سجيل
االخ��ت��ي��اري ال��ب��ال��غ  187,500درهم،
ويتعني عليهم �إ���ص��دار ف��وات�ير �ضريبية
جل��م��ي��ع ال���ت���وري���دات اخل��ا���ض��ع��ة للن�سبة
الأ�سا�سية .5%
و�أكدت الن�شرة �أنه لأغرا�ض احت�ساب حد
الت�سجيل ،يجب على الفنانني وامل�ؤثرين
اح��ت�����س��اب ج��م��ي��ع ال���ت���وري���دات اخلا�ضعة
ل��ل�����ض��ري��ب��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ون��ه��ا ،ح��ت��ى و�إن

تنامي العمل االقت�صادي والتجاري �إىل
م�ستويات عالية من التن�سيق وال�شراكة
وتدفق اال�ستثمارات بني البلدين ،م�شيداً
مب�سرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها
ال�شارقة وما حققته من تطور اقت�صادي
ومكانة مرموقة كمركز اقت�صادي ن�شط
على امل�ستوى الإقليمي ،ومبا توفره من
ت�سهيالت لرجال الأعمال الإندوني�سيني
العاملني فيها.

ميكنهما حتقيق تلك ال�شراكة ،داعياً �إىل
ت�شجيع توافد �أ�صحاب الأعمال وممثلي
خمتلف القطاعات التجارية وال�صناعية
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ب��ه��دف ب��ح��ث امل��زي��د من
فر�ص اال�ستثمار املتاحة وتنميتها.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ج���ال ال��وف��د الزائر
يف �أروق�����ة امل��ع��ر���ض ال���دائ���م للمنتجات
ال�صناعية املحلية ال��واق��ع �ضمن مقر
الغرفة ،حيث اطلعوا على املنتجات التي
تعر�ضها �أكرث من  180من�ش�أة تعمل يف
ال�شارقة يف نحو  191من�صة عر�ض،
و�أ����ش���ادوا باملنتجات ال�صناعية املحلية
م��ع��ت�بري��ن �أن امل��ع��ر���ض ي�����ش��ك��ل من�صة
م��وات��ي��ة ل��ل�تروي��ج ل��ل��م��ن��ت��ج��ات و�إيجاد
ف��ر���ص ال��ت��ع��اون ب�ين ال�����ش��رك��ات وال���زوار
من ممثلي الوفود التجارية.

امل��ق��دم��ة للعمالء ال��ذي��ن ي�ستخدمون
�أجهزة امل�ساعدة ال�سمعية ،توفر فروع
خم���ت���ارة �أن��ظ��م��ة امل�����س��اع��دة ال�سمعية،
وال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م�لاء ال��ت��وا���ص��ل عند
�شباك ال�صراف �أو مع مندوبي خدمة
العمالء �أو عند ح�ضور االجتماعات.
وي����ق����وم اجل����ه����از ب��ت�����ض��خ��ي��م (تقوية)
ال�صوت حتى م�ستوى �أع��ل��ى ب��ـ 50%
من القدرات ال�سمعية االعتيادية ف�ض ً
ال
عن �إزال��ة الأ���ص��وات غري املرغوب فيها
املتواجدة يف اجلوار ،مما يجعل م�ستوى
�صوت التوا�صل �أكرث و�ضوحاً.
وع�لاوة على ذل��ك ،يتيح بنك الإمارات
دب����ي ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��م�لاء م���ن �أ�صحاب
الإع�����اق�����ات ال��ب�����ص��ري��ة �إم���ك���ان���ي���ة فتح
احل�������س���اب���ات ب���ا����س���ت���خ���دام م�ستندات
م��ط��ب��وع��ة ب��ل��غ��ة “برايل” ،ك��م��ا يوفر
�أجهزة القراءة عالية الو�ضوح “ترافلر
�إت�����ش دي» ( )Traveller HDالتي
تتيح للعمالء الذين يعانون من �ضعف
الب�صر �أو عمى الأل��وان �إمكانية قراءة
النماذج وال�شيكات وامل�ستندات ب�سهولة
وراح���ة .وانطالقاً من التزامه بتكاف�ؤ
ال���ف���ر����ص ،ي��ع��م��ل ب��ن��ك الإم��������ارات دبي

ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع والدمج
يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ع�ب�ر “برنامج �شبكة
التوظيف” ال��ت��اب��ع ل���ه ب��ال��ت��ع��اون مع
“هيئة تنمية املجتمع”؛ و”منزل” و
 ،Sustainable Squareوذل��ك عرب
ت��وظ��ي��ف ك�����وادر م��ن��ه��ا ل��دي��ه��م �إعاقات
معرفية �أو ج�سدية بهدف بناء بيئات
عمل �شاملة ت�شجع النا�س م��ن جميع
فئات املجتمع على النجاح.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال �أحمد املرزوقي،
نائب رئي�س تنفيذي �أول واملدير العام
للخدمات امل�صرفية ل�ل�أف��راد يف بنك
الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي“ :ن�أخذ على
عاتقنا التزاماً را�سخاً بتب�سيط وت�سهيل
العمليات امل�صرفية للجميع ،وه��ذا ما
يتجلى بو�ضوح من خالل ا�ستثماراتنا
يف تطوير البنية التحتية والتقنيات
امل�����س��اع��دة .وع��ل��اوة ع��ل��ى �أن انتمائنا
امل��ج��ت��م��ع��ي ي����ؤك���د ���ص��ح��ة ه���ذه اجلهود
و�أهميتها ،ن�ؤمن �أي�ضاً �أن دمج �أ�صحاب
ال��ه��م��م ي�����ش��ك��ل خ��ط��وة ب��ال��غ��ة الأهمية
على ال�صعيد االق��ت�����ص��ادي ،تلعب دوراً
�إيجابياً على �صعيد ا�ستقطاب املهارات
وامل�س�ؤولية االجتماعية».

مل ت��ق��ع ت��ل��ك ال���ت���وري���دات ���ض��م��ن �صميم
�أعمالهم الفنية �أو الت�أثريية.
ومي����ك����ن ل���ل���ف���ن���ان�ي�ن وم�������ؤث������ري م���واق���ع
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ذي��ن يقومون
ب��ت��وري��دات خا�ضعة لل�ضريبة ا�سرتداد
�ضريبة املدخالت ماعدا عن التوريدات
امل�ستثناة مثل بع�ض اخلدمات الرتفيهية،
وامل��رك��ب��ات التي مت ���ش��را�ؤه��ا �أو ت�أجريها
�أو ا���س��ت��ئ��ج��اره��ا وال����ت����ي ت���ك���ون متاحة
لال�ستخدام ال�شخ�صي.
وت����ن����اول����ت ال���ن�������ش���رة �أم���ث���ل���ة ل����ع����دد من
امل���ع���ام�ل�ات ال�����ض��ري��ب��ي��ة اخل���ا����ص���ة بهذا
ال��ق��ط��اع �أو����ض���ح���ت م���ن خ�لال��ه��ا �أن�����ه يف
ح���ال ك���ان ال��ف��ن��ان �أو امل����ؤث���ر غ�ير املقيم
يقدم خدماته تعاقديا �إىل متلق م�سجل
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة يف الدولة ،فال
يلزم الفنان �أو امل�ؤثر بالت�سجيل ل�ضريبة
القيمة امل�����ض��اف��ة يف ال���دول���ة ،ح��ي��ث يلزم
املتلقي باحت�ساب �ضريبة القيمة امل�ضافة
مبوجب �آلية االحت�ساب العك�سي .و�إذا كان
الفنان �أو امل�ؤثر يقدم خدمات �إىل �أفراد
�أو �أعمال مقيمة يف الدولة وغري م�سجلة
ل�����ض��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة ف��ي��ه��ا ،وكان
مكان التوريد يف الدولة ،فلي�س هناك حد

للت�سجيل .وعليه� ،إذا كان الفنان �أو امل�ؤثر
يقدم �أية خدمات �إىل متلق غري م�سجل،
فعليه القيام بالت�سجيل ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة يف الدولة على الفور واحت�ساب
ال�ضريبة عن التوريد.
ووف��ق��ا للن�شرة ف���إن��ه �إذا تلقى الفنان �أو
امل�ؤثر �سلعا “كهاتف مثال” لقاء خدماته،
فمن ثم تعامل هذه ال�سلع كمقابل لهذه
اخلدمات .ف�إذا كان كامل املقابل �أو جزء
م��ن��ه غ�ي�ر ن���ق���دي ،ف������إن ق��ي��م��ة التوريد
متثل اجل��زء النقدي م�ضافا �إل��ي��ه �سعر
ال�سوق للجزء غ�ير ال��ن��ق��دي ،خم�صوما
منه مبلغ ال�ضريبة .ويف الوقت ذاته� ،إذا
كان ال�شخ�ص ال��ذي يقوم بتوريد ال�سلع
للفنان �أو امل�ؤثر مقابل اخلدمات م�سجال
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة ،ف�سيكون عليه
�أي�ضا احت�ساب �ضريبة القيمة امل�ضافة
عن توريد ال�سلع.
و�أك�����دت ال��ن�����ش��رة �أن����ه ن��ظ��را لأن مفهوم
ت���رت���ي���ب���ات امل��ق��اي�����ض��ة “ل�سلع �أو حتى
خلدمات” م��ع��ق��د ،ف��ي��ج��ب ت��ق��ي��ي��م �آث���ار
���ض��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة امل�ترت��ب��ة على
ه��ذه ال��ت��وري��دات على �أ�سا�س كل معاملة
على حدة.

تعزيز العالقات التجارية
م��ن ج��ه��ت��ه �أ����ش���ار ���س��ع��ادة حم��م��د �أحمد
�أمني العو�ضي �إىل �أهمية تعزيز ال�شراكة
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب�ين البلدين
ال�����ص��دي��ق�ين ،خ��ا���ص��ة و�أن��ه��م��ا ميتلكان
كافة املقومات والفر�ص اال�ستثمارية ما

بنك الإمارات دبي الوطني :ثالثة من كل خم�سة فروع �أ�صبحت �صديقة لأ�صحاب الهمم
•• دبي-الفجر:

يف �إط���ار ال��ت��زام��ه ال��را���س��خ بتعزيز دمج
�أ���ص��ح��اب الهمم يف املجتمع� ،أك��� ّد بنك
الإم���������ارات دب����ي ال���وط���ن���ي ،املجموعة
امل�صرفية ال��رائ��دة يف منطقة ال�شرق
الأو�����س����ط و����ش���م���ال �أف���ري���ق���ي���ا وتركيا،
حر�صه على موا�صلة حتديث وتطوير
�شبكة فروعه وعملياته �ضماناً لتوفري
ال��ت��ج��ارب ال�سل�سة وامل��ري��ح��ة لعمالئه
م��ن �أ���ص��ح��اب الهمم .فقد ب���ادر البنك
�إىل دم��ج التقنيات والأج��ه��زة امل�ساعدة
على امتداد �شبكة فروعه ،وذلك عم ً
ال
بالتزامه جتاه تعزيز الدمج املايل حتت
م��ظ��ل��ة ب���رن���اجم���ه “معاً ب�ل�ا حدود”
املخ�ص�ص لدعم �أ�صحاب الهمم.
ويف ه��ذا الإط����ار� ،أ�صبحت ن�سبة تزيد
ع���ن  60%م���ن ���ش��ب��ك��ة ف�����روع البنك
امل���وزع���ة ع��ل��ى �أن���ح���اء دول�����ة الإم������ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ص��دي��ق��ة لأ�صحاب
ال��ه��م��م .وتنت�شر ه���ذه ال���ف���روع البالغ
ع���دده���ا  43ف���رع���اً يف دب���ي و�أبوظبي
والعني وال�شارقة والإم��ارات ال�شمالية،
وي�����ض��م ن�صفها جم��م��وع��ة م���ن املزايا

االحتادية لل�ضرائب :اخلدمات املقدمة من الفنانني وم�ؤثري التوا�صل االجتماعي مبقابل تخ�ضع لل�ضريبة

•• �أبوظبي -وام:

�أك�������دت ال��ه��ي��ئ��ة االحت�����ادي�����ة لل�ضرائب
�أن ال��ت��وري��دات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا الفنانون
وم����ؤث���رو م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
مبقابل تخ�ضع ل�ضريبة القيمة امل�ضافة.
و�أو���ض��ح��ت �أن ال���ت���وري���دات امل��ق��دم��ة من
ال��ف��ن��ان�ين وم�����ؤث����ري م���واق���ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ت��خ�����ض��ع ل�����ض��ري��ب��ة القيمة
امل�����ض��اف��ة وت�����ش��م��ل ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال
احل�������ص���ر �أي �أن�������ش���ط���ة ت���روي���ج���ي���ة عرب
الإنرتنت التي يقوم بها امل�ؤثر نيابة عن
�أعمال �أخ��رى لقاء مقابل ،مثل الرتويج
مل��ن��ت��ج يف م���دون���ة �أو م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و� ،أو
ال�تروي��ج لأع��م��ال مبن�شور ع�بر و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،و�أي ظهور فعلي
�أو �أن�شطة متعلقة بالت�سويق والإعالن،
وم��ن��ح ح��ق ال��دخ��ول �إىل �شبكة امل�ؤثرين
على و�سائل التوا�صل االجتماعي وغري
ذلك ،وكذلك �أية خدمات �أخرى يقدمها
امل�ؤثرون لقاء مقابل.
ج���اء ذل���ك يف ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن ن�شرة
“معلومات ���ض��ري��ب��ي��ة �أ�سا�سية” الذي
�أ���ص��درت��ه ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة لل�ضرائب
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نظمت منتدى افرتا�ضي ًا �ضمن �سل�سلة ال�شراكات العاملية ح�ضره  130م�شارك ًا

غرفة دبي تعزز ال�شراكات اال�ستثمارية مع كازاخ�ستان يف جماالت الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا
•• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة دبي
م�ؤخراً بالتعاون مع �سفارة كازاخ�ستان
يف الدولة منتدى افرتا�ضياً حول تعزيز
ال��ع�لاق��ات االقت�صادية واال�ستثمارية
بني الإمارات وكازاخ�ستان ،وذلك �ضمن
ف��ع��ال��ي��ات �سل�سلة ال�����ش��راك��ات العاملية
التي �أطلقتها غرفة دب��ي لبحث �آفاق
اال�ستثمار والتعاون التجاري مع عدد
من الأ�سواق العاملية الواعدة واملجزية.
و����ش���ك���ل امل���ن���ت���دى االف��ت�را�����ض����ي ال����ذي
ح�ضره  130م�شاركاً ،و�ضم م�س�ؤولني
حكوميني و���ص��ن��اع ق���رار وم�ستثمرين
م���ن ك��ازاخ�����س��ت��ان والإم���������ارات ،فر�صة
مهمة �أتاحت للجانبني مناق�شة العديد
م��ن ال��ف��ر���ص ال��ت��ج��اري��ة ال���واع���دة بني
اجل��ان��ب�ين وخ��ا���ص��ة يف الأم���ن الغذائي
وال�����زراع�����ة وال���رق���م���ن���ة يف القطاعات
االقت�صادية.
و�شملت قائمة املتحدثني يف اللقاء ك ً
ال
من �سعادة ماجد �سيف الغرير ،رئي�س
جم��ل�����س �إدارة غ��رف��ة جت����ارة و�صناعة
دب�����ي ،و����س���ع���ادة م����ادي����ار مينيليكوف،
�سفري دول��ة كازاخ�ستان ل��دى الدولة،

و���س��ع��ادة �أل��ي�����ش��ر ع���ب���دق���ادي���روف ،نائب
وزير االقت�صاد الوطني يف كازاخ�ستان،
و�سعادة فهد القرقاوي ،املدير التنفيذي
مل����ؤ����س�������س���ة دب������ي ل��ت��ن��م��ي��ة اال�ستثمار،
و�أ���س��ي��ل��ب��ي��ك ج��اك��ي��ي��ف ،امل��م��ث��ل الر�سمي
مل�شغلي النفط والغاز وتطوير خدمات
حقول النفط يف الغرفة الوطنية لرواد
الأع����م����ال ،و�أزم�������ات ك����وزان����وف ،املدير
العام لوكالة اال�ستثمار الكازاخ�ستانية،
وع��م��ر خ���ان ،م��دي��ر امل��ك��ات��ب اخلارجية
يف غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة دب������ي .ويف
كلمته االفتتاحية ،و�صف �سعادة ماديار
مينيليكوف� ،سفري دول���ة كازاخ�ستان
ل��دى ال��دول��ة ،دول��ة الإم���ارات بال�شريك
االقت�صادي الرئي�سي لبالده باملنطقة،
م�ضيفاً �أن العالقات الثنائية قد تعززت
خالل ال�سنوات املا�ضية بف�ضل امل�شاريع
واملبادرات امل�شرتكة املفيدة ،م�شرياً �إىل
ان زيارة فخامة الرئي�س الكازاخ�ستاين
قا�سم جومارت توكاييف ،وزيارة معايل
رئ��ي�����س ال�������وزراء ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين �أ�سكا
رم��ام�ين �إىل ال���دول���ة ���س��اه��م��ت��ا بتعزيز
�أجندة التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني اجلانبني.
و�أ�ضاف �سعادته �أن التبادل التجاري بني

«�إمباور» حتتفي بيوم املر�أة العاملي

بلدية دبي حت�صل على جائزة الأفكار
العربية الدولية عن فئة اال�ستدامة

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

•• دبي -وام:

ح�صلت بلدية دبي على جائزة الأفكار
ال���ع���رب���ي���ة ال����دول����ي����ة وال����ت����ي تنظمها
جم���م���وع���ة دب�����ي ل���ل���ج���ودة وذل������ك عن
فئة “اال�ستدامة” م��ن خ�لال مبادرة
تطبيق ن��ظ��ام ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
املراقبة والتحكم يف عمليات معاجلة
مياه ال�صرف ال�صحي يف حمطة جبل
ع��ل��ي .وق����ال امل��ه��ن��د���س حم��م��د الري�س
م��دي��ر �إدارة �شبكة وحم��ط��ات معاجلة
م��ي��اه ال�����ص��رف ال�صحي يف بلدية دبي
�إن املبادرة تهدف �إىل تطبيق نظام ذكي
ومبتكر يتيح التحكم وال�ضبط مل�ستوى
ت��ه��وي��ة م��ي��اه ال�����ص��رف امل��ع��اجل��ة ب�شكل
ذات��ي و�أوتوماتيكي الأم��ر ال��ذي ي�سهم
يف حت�����س�ين ج����ودة امل���ي���اه ال��ن��اجت��ة بعد
املعاجلة مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
رفع ن�سبة ر�ضا املتعاملني وامل�ستفيدين
حيث ت�أتي هذه املبادرة تلبية للأهداف
اال�سرتاتيجية لبلدية دبي واملتمثلة يف
توفري خدمات وحلول ذكية ومتكاملة
وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وا���س��ت��دام��ة مواردها
الطبيعية وتطبيق �أن��ظ��م��ة ا�ستدامة
رائدة.

البلدين و�صل �إىل ح��وايل ن�صف مليار
دوالر يف ال��ع��ام  ،2020يف ح�ين بلغت
اال���س��ت��ث��م��ارات الإم���ارات���ي���ة امل��ب��ا���ش��رة يف
كازاخ�ستان ح��وايل  130مليون دوالر
خ�لال الت�سعة �أ�شهر الأوىل م��ن العام
املا�ضي ،يف حني تعمل �أك�ثر من 350
هيئة قانونية وف���روع وممثلي �شركات
من الإمارات يف كازاخ�ستان.
وبدوره قال �سعادة �ألي�شر عبدقاديروف،
ن����ائ����ب وزي�������ر االق���ت�������ص���اد ال���وط���ن���ي يف
كازاخ�ستان �إن حكومته تركز جهودها
ع��ل��ى ت��روي��ج ال��ت��ع��اون اال���س��ت��ث��م��اري مع

الإم���������ارات ال���س��ت��ق��ط��اب اال�ستثمارات
الأج���ن���ب���ي���ة ،وذل������ك يف �أع����ق����اب توقيع
اتفاقية ثنائية لإي��ج��اد خ��ارط��ة طريق
للتعاون التجاري واال�ستثماري مبنية
على م�شاريع ملمو�سة .و�أ���ض��اف قائ ً
ال
�أن������ه مب���وج���ب ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة ،متت
املوافقة على  30م�شروعاً يف جماالت
ال��زراع��ة وال��ت��ع��دي��ن والبرتوكيماويات
وال�����ص��ن��اع��ات ال�����ص��ي��دالن��ي��ة ،م����ؤك���داً ان
تطبيق ه���ذه امل�����ش��اري��ع ���س��ي��ع��ود بالنفع
امل�شرتك على اجلانبني.
و���س��ل��ط ����س���ع���ادة م���اج���د ���س��ي��ف الغرير
ال�ضوء على ال��رواب��ط االقت�صادية بني
كازاخ�ستان ودب��ي ،التي �أ�صبحت وجهة
مثالية لل�شركات الكازاخ�ستانية الراغبة
بتو�سيع تواجدها يف �أ�سواق دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي وال�����ش��رق الأو�سط،
م�شرياً �إىل ان جتارة دبي غري النفطية
م��ع ك��ازاخ�����س��ت��ان ت�����ض��اع��ف��ت م��ن 163
مليون دوالر يف العام � 2016إىل 327
مليون دوالر �أمريكي يف العام .2019
و�أ���ض��اف الغرير قائ ً
ال ”:هناك جمال
وا�سع لتعزيز التبادل التجاري والتعاون
االق��ت�����ص��ادي يف ق��ط��اع��ات م��ث��ل الطاقة
وال�����ص��ن��اع��ات ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ة والنقل

واخل���دم���ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال�صناعات
ال���غ���ذائ���ي���ة وال���ف�������ض���اء� .إن م���وق���ع دبي
اال���س�ترات��ي��ج��ي يجعلها وج��ه��ة مثالية
مل���م���ار����س���ة الأع�����م�����ال م����ع دول جمل�س
التعاون اخلليجي والأ���س��واق الرئي�سية
يف �أف��ري��ق��ي��ا و�آ����س���ي���ا ،ح��ي��ث ت���وف���ر دبي
و�صو ًال �سه ً
ال و�سريعاً �إىل �أك�ثر من 2
مليار م�ستهلك وميكنها بالت�أكيد �أن
ت��ك��ون م��ق��راً لل�شركات الكازاخ�ستانية
يف املنطقة ».ولفت �سعادته �إىل اجلهود
ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا غ����رف����ة دب�����ي للرتويج
للإمارة وتعزيز جتارتها غري النفطية
م���ع الأ�����س����واق ال��ن��ا���ش��ئ��ة ح����ول العامل،
م�شرياً �إىل �أن مكتب الغرفة التمثيلي
يف �أذربيجان يعمل با�ستمرار للتعريف
بالفر�ص اال�ستثمارية يف كازاخ�ستان
املتاحة �أمام �أع�ضاء الغرفة.
واخ��ت��ت��م ال��ل��ق��اء بجل�سة نقا�شية حتت
عنوان” �إي��ج��اد ط��رق ج��دي��دة للتعاون
الثنائي” والتي �شارك فيها املتحدثون
ال���ذي���ن ���س��ل��ط��وا ال�����ض��وء ع��ل��ى الفر�ص
اال�ستثمارية امل�شرتكة ،و�آف���اق التعاون
وال�������ش���راك���ات وك��ي��ف��ي��ة اال����س���ت���ف���ادة من
ال��ع�لاق��ات ال��وط��ي��دة ال��ث��ن��ائ��ي��ة لتعزيز
اال�ستفادة من فر�ص الأعمال امل�شرتكة.

•• دبي -الفجر:

حت��ت��ف��ل م���ؤ���س�����س��ة الإم��������ارات لأنظمة
ال��ت�بري��د امل���رك���زي “�إمباور” ،باليوم
ال���ع���امل���ي ل���ل���م���ر�أة ،م�����س��ت��ذك��رة م�سرية
النه�ضة الن�سائية الإماراتية انطالقا
م��ن ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،وما
مثلته ت��ل��ك االن��ط�لاق��ة م��ن �إجن����ازات
ا�ستثنائية م��ك��ن��ت امل�����ر�أة يف �أن ت�سمو
ب��ف��ك��ره��ا وع��ل��م��ه��ا وع��م��ل��ه��ا ومكانتها
ودوره������ا احل���ي���وي يف م��ا���ض��ي وحا�ضر
وم�ستقبل الوطن .وقالت امل�ؤ�س�سة بهذه
املنا�سبة �أن املر�أة الإمارتية تعي�ش نه�ضة
ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأ����ص���ع���دة ،حيث
���ش��ه��دت حت����والت ن��وع��ي��ة يف م�سريتها
يف �شتى امل��ج��االت ،وتوا�صل اليوم تلك
امل�سرية املعطاء بخطوات واثقة لتحقيق
املزيد من الرقي والتقدم يف ظل قيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

وت�شغل املر�أة حالياً  24%من الوظائف
الإداراي����ة يف امل�ؤ�س�سة ،وت�شكل الن�ساء
الإماراتيات ن�سبة  62%من �إجمايل
القوى الن�سائية العاملة يف امل�ؤ�س�سة.
و�أك���دت امل�ؤ�س�سة على �أن متكني املر�أة
الإماراتية هو �أحد �أهم مالمح م�سرية
التنمية يف الدولة ،فمن خالله �أ�صبحت
ت�شغل �أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع
ات��خ��اذ ال���ق���رارات امل��ه��م��ة ،الأم����ر الذي
�شجعها على امل�شاركة الكاملة يف خدمة
وطنها وجمتمعها.
واخ��ت��ارت حملة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمر�أة
لهذا ال��ع��ام �شعار (اخ��ت��اري التحدّي)،
ففكرة التحدي ه��ذه متثل تنبيها لنا
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ردي وال��ع��امل��ي ب�أننا
جميعاً م�س�ؤولون عن �أفكارنا و�أفعالنا.
وت�����ش�ير ف��ك��رة احل��م��ل��ة �إىل �أن���ه ميكننا
جميعاً دع��م �إجن���ازات امل��ر�أة واالحتفال
ب��ه��ا ب�����ش��ك��ل ج��م��اع��ي .واح��ت��ف��ل باليوم
العاملي لأول مرة عام  ،1911وجاءت
ذكراه املئوية عام  - 2011لذا فنحن

نحتفل هذا العام باليوم العاملي للمر�أة
رقم .110
وق������ال �أح����م����د ب����ن ����ش���ع���ف���ار ،الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإم�����ارات لأنظمة
التربيد املركزي “�إمباور” ،لقد ر�سخ
دعم القيادة احلكيمة للمر�أة يف تعزيز
وع���ي امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي ح���ول امل����ر�أة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

ودوره����ا الأ���س��ا���س��ي يف �شتى القطاعات
كذلك .مو�ضحا �أن الإمارات منذ املراحل
الأوىل لت�أ�سي�س االحتاد مل تغفل الدور
املهم الذي �ستلعبه امل��ر�أة وقدرتها على
العمل �إىل جنب �أخيها الرجل لإر�ساء
دعائم دولة قوية� ،شعارها امل�ساواة بني
الرجل وامل���ر�أة يف احلقوق والواجبات.
و�أ�شار اىل �أن امل�ؤ�س�سة فخورة مب�شاركة
امل��ر�أة يف �أدق تفا�صيل عمل “ �إمباور”
مل�ساندة �إخ��وان��ه��ن ال��رج��ال ،مب��ا يحقق
التوازن بني اجلن�سيني يف بيئة العمل،
وا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات الوطنية
النا�شئة ،للعمل يف قطاع تربيد املناطق
ال��رائ��د واحل��ي��وي باملنطقة ،وت�أهيلها
ل��ق��ي��ادة عجلة ال��ت��ط��وي��ر االقت�صادي.
م�شريا اىل احلر�ص القيادة الر�شيدة
على �إعطاء املر�أة الإماراتية املكانة التي
ت�ستحقها و�إيالئها الرعاية واالهتمام
واالح��ت�رام ال���ذي ت�ستحقه ،ومتكينها
من ولوج كل املجاالت الت�شريعية منها
والتنفيذية والقيادية �أي�ضاً.

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3950

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3952

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليها  :ب�سمه احمد بن �سعود .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )56,613.46دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( /52144الفئة / Qخ�صو�صي /دبي ) من نوع ( فورد ايدج _
ا�ستي�شن ) _ موديل (  ) 2012لون ( ابي�ض )_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه  :بول البريت راجاين .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )143,552.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( /69436الفئة / 16خ�صو�صي /ابوظبي ) من نوع ( دودج رام
_ بيك اب كابينه مزدوجه ) _ موديل (  ) 2016لون ( ا�سود)_ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3951

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3953

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3846

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه  :هريناندو جر باملاري�س فالينزويال .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )30,041.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( /34769الفئة / Sخ�صو�صي /دبي ) من نوع ( هوندا �سيتي _
�صالون ) _ موديل (  ) 2017لون ( احمر )_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه  :طارق احمد انطاكلي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )171,877.73دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( /2048الفئة / Eخ�صو�صي /دبي ) من نوع ( MERCEDES
 _ C300كوبيه ) _ موديل (  ) 2018لون ( ابي�ض )_ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليها  :خوله حممود حممد حمديه
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( ) 57,731.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( / 31382خ�صو�صي  /الفئة  /Qدبي ) من نوع ( �سوزوكي جراند
فيتارا _ ا�ستي�شن) موديل (_ ) 2016لون ( اخ�ضر) _ واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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�أبوظبي الإ�سالمي يطلق
مركز حتليل البيانات

•• �أبوظبي  -وام:

من�صة
�أطلق م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي مركز حتليل البيانات الذي يعد ّ
متكاملة لتحليل البيانات الفورية وت�صويرها مما �سيمكن امل�صرف من
االرتقاء بكفاءة عملياته وحت�سني �أدائه وتعزيز مرونته.
و�أظ��ه��رت بيانات الدرا�سة البحثية اجل��دي��دة ،ال�صادرة عن مركز حتليل
البيانات املتم ّيز خالل �شهر يناير � ،2021أن  52%من ح�سابات العمالء
اجلديدة لدى م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي مت فتحها عرب القنوات الرقمية،
حمققاً منواً بواقع  5مرات مقارنة مع �شهر يناير .. 2020كما ك�شفت
ب��ي��ان��ات ال��درا���س��ة �أن  78%م��ن ع��م�لاء امل�����ص��رف ي�ستخدمون املن�صات
الرقمية التابعة للم�صرف ،بنمو قدره  8%مقارن ًة ب�شهر يناير .2020
وق���ال �إي��ه��اب �إ���س��م��اع��ي��ل ،م��دي��ر حتليل ال��ب��ي��ان��ات ل���دى م�����ص��رف �أبوظبي
الإ�سالمي �إن امل�صرف �شهد �إقبا ًال كبرياً على �أدوات��ه الرقمية ،ال�س ّيما يف
ظل تنامي �شريحة العمالء ممن يتطلعون �إىل حلول م�صرفية �شاملة
من�صاتنا
ونحن فخورون بت�سجيل �أكرث من � 750ألف م�ستخدم ن�شط عرب ّ
وقنواتنا امل�صرفية الرقمية .و�أ�ضاف �أن �إطالق مركز حتليل البيانات املتم ّيز
خطوة �أخرى �ضمن جهودنا امل�ستمرة لتوظيف �إمكانات البيانات ال�ضخمة
والذكاء اال�صطناعي بهدف حتقيق مزيد من القيمة عرب تطوير حمفظة
جديدة من احللول واملنتجات امل�صرفية.

دبي لل�سياحة تكرم �أع�ضاء برنامج ال�سفري

•• دبي-وام:

كرمت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي “دبي لل�سياحة” �أع�ضاء
برنامج “ال�سفري” على دوره���م ال��ري��ادي يف ق��ي��ادة اجل��ه��ود الهادفة �إىل
�إ�ستقطاب فعاليات الأعمال املرموقة �إىل �إمارة دبي و�إن�شاء من�صة ريادية
لإن��ع��ا���ش ح��رك��ة ف��ع��ال��ي��ات الأع���م���ال ال��ع��امل��ي��ة خ�ل�ال ح��ف��ل �أق��ي��م يف فندق
“انرتكونتننتال دبي ف�ستيفال �سيتي».
وي�ضم �أع�����ض��اء ال�برن��ام��ج جمموعة م��ن الأط��ب��اء والعلماء واخل��ب�راء يف
العديد من القطاعات �إىل جانب جمموعة من الأكادمييني وقادة الأعمال
وم�س�ؤولني حكوميني من عدة هيئات يف دبي �إذ �ساهموا يف قيادة امل�ساعي
ال��رام��ي��ة �إىل ا�ستقطاب امل���ؤمت��رات وال��ل��ق��اءات العاملية امل��رم��وق��ة �إىل دبي
�إ�ضافة �إىل تر�سيخ مكانة الإمارة كمركز للمعرفة ووجهة رائدة ال�ست�ضافة
فعاليات الأعمال وامل�ؤمترات.
وق���دم مكتب فعاليات دب��ي ل�ل�أع��م��ال املكتب الر�سمي جل��ذب الفعاليات
وامل����ؤمت���رات يف دب��ي ج��وائ��زا ل��ـ  12م��ن امل�ؤ�س�سات الأع�����ض��اء خ�لال حفل
التكرمي ال�سنوي اخلا�ص بالربنامج وح�ضر احلفل �أك�ثر من  150من
�أع�ضاء الربنامج واجلهات املعنية يف قطاع فعاليات الأعمال.
و�أ�سهم برنامج “ال�سفري” العام املا�ضي  -على الرغم من ت�أثريات �أزمة
“كوفيد - “ 19-يف ف��وز دب��ي با�ست�ضافة ع��دد م��ن امل���ؤمت��رات الدولية
التي �س ُتعقد خالل ال�سنوات املقبلة والتي يتوقع �أن ت�ستقطب �أك�ثر من
 16,500م��ن الأخ�صائيني واخل�ب�راء يف قطاعات خمتلفة وم��ن �شتى
�أنحاء العامل.
وبف�ضل �إ�سهامات برنامج ال�سفري ف��ازت دب��ي با�ست�ضافة جمموعة من
الفعاليات �أبرزها م�ؤمتر “�آيكوميا” الدويل للمرا�سي البحرية 2021
وامل���ؤمت��ر ال���دويل للبيع املبا�شر  2023وامل���ؤمت��ر العاملي لأنظمة النقل
الذكية . 2024

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/3956

املنذر  :بنك �أبوظبي الأول ( حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه � :شاهد خان �شاه حممود خان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )105,881.67دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م ( /87385الفئة / Rخ�صو�صي /دب��ي ) من ن��وع ( ف��ورد ادج _
ا�ستي�شن) _ موديل (  ) 2014لون ( ف�ضي)_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،
الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8مار�س  2021العدد 13183

االثنني  8مارس  2021م  -العـدد 13183
8 March 2021 - Issue No 13183
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2020/54489

املخطر  :حممد عبداهلل حممد عبدالرحمن  -م�صري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198237405489 :
العنوان  :دبي � -أبوهيل  -برج اخلتال  -هاتف رقم 971503474126 :
املخطر اليه  :عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سيد الها�شمي � -إماراتي اجلن�سية  -العنوان  :ال�شارقة  -النوف  - 2طريق البديع � -شارع
 - 88فيال رقم  - 10هاتف رقم 971505065685 - 971528203888 :
مو�ضوع الإخطار � :إخطار بدفع من قيمة ال�شيك والتي تقدر ب ـ ـ ( )440.000.00درهم (اربعمائة واربعون الف درهم)
الوقائع - :
بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�صالح املخطر �شيك  :رقم " "000086بقيمة " "9000.000.00درهم ت�سع ماليني درهم
فقط الغري"م�سحوب علي" بنك الإمارات دبي الوطني" م�ستحق الدفع بتاريخ  2016/5/1حيث ان ال�شيك ال يقابله ر�صيد قابل
لل�سحب واحل�ساب مغلق.
وحيث انه قد حترر ال�شيك املذكور �أعاله بغر�ض امل�ساهمة م�شموال بالأرباح التي �سوف تعود للمخطر � ،إال �أن املخطر يطالب بقيمة
( )440.000.00درهم (اربعمائة واربعون الف درهم) وهو املبلغ الذي مت اثباته يف احلكم املعار�ضة رقم ( )1100/2018ال�صادر
بتاريخ ()2018/10/14
وعليه يعلن املخطر املخطر اليه بال�ضرورة دفع مبلغ من قيمة ال�شيك والتي تقدر بـ ـ ( )440.000.00درهم (اربعمائة واربعون الف
درهم) يف فرتة �أق�صاها �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و�إال �سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.
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حكومة دبي
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العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
انذار عديل

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2077/2021

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/2086

املنذر � :شركة ال�شرياوي للمعدات  -ذ م م
املنذر اليه الأول  :على ر�ضا الطاف ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية
املو�ضوع  :حيث �أنه تر�صد بذمة املنذر اليه الأول ل�صالح املنذرة مبلغ وقدره  226.734درهم
"مائتني و�ستة وع�شرون الف و�سبعمائة واربعة وثالثون درهم عن قيمة ال�شيكني رقمي
( 905و  )906امل�سحوب على م�صرف الهالل من ح�ساب ال�شركة املنذر اليها الثانية تران�س
ال�شرق االو�سط للمقاوالت العامة ذ م م واملحررة واملوقعة من املنذر اليه الأول وذلك خالل
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اتخاذ الإجراءات
القانونية الالزمة �ضدكم اللزامكم بال�سداد مع حتميلكم كافة ر�سوم وم�صروفات التقا�ضي
بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وكذلك
اتعاب املحاماة.

املنذرة � /شركة يونايتد بريكا�ست كونكريت دبي � -ش ذ م م
املنذر اليهما  )1( -:دي ان بي لالن�شاءات � -ش ذ م م (� )2سراج الدين �سيد ميان خان  -الهندي اجلن�سية
مبوجب الإنذار رقم � 2021/1/16017إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إن املنذرة تتوجه بهذا التكليف
بالوفاء اىل املنذر اليهما لتنبه عليهما وتنذرهما وتكلفهما ب�سرعة و�ضرورة
�أن ي�ؤديا لها  -بالت�ضامن و �/أو بالت�ضامم  -مبلغ �إجمايل قدره  50.597.67درهم (خم�سون الفا وخم�سمائة و�سبعة
وت�سعون درهما و�سبعة و�ستون فل�سا) مبوجب �إخاللهما ب�إلتزامهما ال�صريف  -ب�سوء نية  -ب�سبب �إرجتاع ال�شيكني
�أرق��ام  129775و  129676يف تاريخ ا�ستحقاقهما دون �صرف لعدم وج��ود ر�صيد قائم وقابل لل�سحب والفوائد
القانونية  %9من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيكني احلا�صل يف  2019/6/30وحتى متام ال�سداد .وذلك خالل ا�سبوع من
تاريخ �إعالن هذا التكليف .بالوفاء للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا يف مواجهة املنذر اليهما و�إال �سوف
ت�ضطر املنذرة �آ�سفة التخاذ كافة الإج��راءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها املهدرة لدى املنذر اليهما ومنها
�إ�ست�صدار �أمر �أداء �ضدهما مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للمنذرة.

املنذرة � :ساره حممد عبداهلل ق�سوم النقبي � -إماراتية اجلن�سية  -بوكالة املحامية  /مروة الريامي
�ضد املنذر �ضده  :حممد عبدالرحمن عبدالفتاح جاد  -م�صري اجلن�سية ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير �شركة
حممد عبدالرحمن الفتاح لالعمال الفنية
مو�ضوع الإنذار
حيث ان املنذرة �شريكة (حممد عبدالرحمن عبدالفتاح للأعمال الفنية) وذلك بن�سبة  %51كما هو الثابت بعقد
الت�أ�سي�س امل�ؤرخ بتاريخ  2017/10/3والرخ�صة التجارية ووفقا لعقد الت�أ�سي�س فقد مت االتفاق بني الطرفني على ان
يتوىل الإدارة املنذر �ضده� .إال �أنه حتى تاريخ الإنذار مل تقم ب�إعالم املنذر مبا مت يف ال�شركة من �أي �أرباح يف ال�شركة
حيث ان املنذرة ت�ستحق ن�سبة  %20من �أرب��اح ال�شركة من تاريخ الت�أ�سي�س بتاريخ  2017/10/3حتى االن ولقد مر
ثالثة �أع��وام من تاريخ ان�شاء ال�شركة ومل يتم تقدمي ك�شوفات الأرب��اح �أو الأعمال اىل املنذرة من قبل ح�ضراتكم
ولذلك تنذرك املنذرة ب�إرجاع مبلغ الت�أ�سي�س مرة اخرى مع التعوي�ض عن الأرب��اح عن مدة هذه الفرتة واللجوء
اىل ف�سخ عقد الت�أ�سي�س املذكور نظرا لعدم التزامكم مبا جاء يف عقد الت�أ�سي�س مع التعوي�ض و�أي م�صاريف �أخرى
قد تن�ش�أ عن �أيه مالحقات قانونية اخرى وحتملك امل�س�ؤولية القانونية جتاه الغري يف �أي ديون �أو مبالغ لأ�شخا�ص
�أخرين ب�سبب ال�شركة .مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :حممد عرفان
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :بدر احمد حممد الزاير
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -منني �سلطانة حممد ذي�شان خان حممد ذي �شان خان
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2020 /0000362مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2021 /0001275م�ستعجل

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

�إىل املحكوم عليه  :منني �سلطانة حممد ذي�شان خان
حممد ذي �شان خان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ن�سرين �سلطانة حممد خواجة خان  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  22000درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

اىل  :نعيم احمد ملقاوالت البناء  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة املجرة �شارع اخلليج العربي بناية ملك حممد عبدالر�ضا عبداهلل ح�سن طابق رقم
� 1شقة  - 01نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /جمعية مالك برج الربج وميثلها رئي�س جمعية  /خالد ع�صام حممد �شلبي العنوان
 /حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة املجاز � 3شارع اخلان بناية الربج الأول بجانب بناية حت�صيل طابق  12مكتب 1202
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة ب ـ ـ ـ  :فاملدعية تلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة � :أوال  :قبول الدعوى �شكال
واعالنها للمدعي عليها .ثانيا  :ا�صليا تعيني خبري هند�سي لالطالع على االتفاقية التي مت توقيعها بني املدعي واملدعي
عليها اخلا�صة باعمال الدهان لبناية برج الربج ومعاينة املكان وبيان ن�سبة االجناز لالعمال واالطالع على ما يتم تقدميه
من قبل االطراف وبيان التق�صري من اي طرف واال�ضرار نتيجة عدم االلتزام باالتفاقية ان وجد ا�ضرار  ،ثالثا  :الزام
املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الأمول امل�ستعجلة
االوىل حمكمة ال�شارقة �صباح يوم  .....املوافق  2021/3/21ال�ساعة  8.30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ،
ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/3/7 /م

مدير اخلدمات الق�ضائية
حممد ر�ضا يون�س

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0000417مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :طارق ح�سن خان
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه � :سيد دان�ش حمفوظ
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :منري علي خان
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

�إىل املدعي عليه  :ريا�ض احمد امل�صطفى
جمهول حمل الإقامة  :يعلن على طرف حملهم املختار مكتب اال�ستاذ  /عبا�س احلواي
وم�شاركوه حمامون وم�ست�شارون قانونني � -إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج احلواي -
الطابق  12مكتب 1203
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/3/17أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/3/4م.

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

حماكم دبي

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

حماكم دبي

حماكم دبي

مدير اخلدمات الق�ضائية
�إميان �أحمد العو�ضي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  241/2020/20جتاري كلي
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  170/2021/445طعن جتاري
مو�ضوع الدعوى  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته
اىل حمكمة اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام
املطعون �ضده بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن -1 /بنك ابوظبي التجاري  -فرع � -صفته بالق�ضية  :طاعن
املطلوب �إعالنه  -1 :ظالل اخلليج النظمة احلا�سبات � -صفته بالق�ضية  :مطعون
�ضده  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان الطاعن اق��ام عليكم الطعن املذكور اع�لاه ويتوجب
عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  941/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5697امر �أداء ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )205570درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :حممد ح�سني حممد احل�سيني � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم  -1 :عبدالنا�صر كمال حممد �شحاته � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )205570درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ()15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )1.284.264درهم قيمة
الفواتري امل�ستحقة من تاريخ  23نوفمرب  2018ولغاية  27اكتوبر  2019مع ت�أخريات الدفع ا�ضافة
للفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  23نوفمرب  2018وحتى تاريخ
ال�سداد الكامل
طالب الإعالن � :أكيو ميد براكت�س ماجنمنت م.د.م�.س � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :مينا اليز ماجنمنت منطقة حرة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/11/5يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح�/أكيو ميد براكت�س ماجنمنت م.د.م�.س بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )1282264.39درهم وفوائده بواقع � %9سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1137/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/5719امر �أداء ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1578534درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :جاك للمالحة واللوجي�ستيك ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :جي ا���س  4خلدمات احلرا�سة ����ش.ذ.م.م � -2أي��وب بن مرهون بن غريب
ال�سعدي � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )1578534درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
 5435/2020/60امر �أداء

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
 750/2021/16جتاري جزئي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
 768/2021/60امر �أداء

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن حكم بالن�شر
 570/2020/18عقاري جزئي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليهما � -1 :شركة االمارات ملقاوالت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م فرع دبي  -2يو�سف �سيف را�شد حمر
عني املهريي  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة عرب اخلليج للخر�سانه اجلاهزة �ش.ذ.م.م  -وميثله:م�سلم حامد م�سلم بخيت املحرمي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/9:اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم بني
املدعية واملدعي عليها االوىل  ,بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )65.746.80درهم خم�سة و�ستون الفا
و�سبعمائة و�سته واربعون درهما وثمانون فل�سا  -قيمة مديونية مع الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -ثانيا:الزام املدعي عليهم االوىل والثاين والثالث بان ي�ؤدوا بالت�ضامن اىل
املدعية مبلغ ( )248.311.35درهم مائتان وثمانية واربعون الفا وثالثمائة واحد ع�شر درهما وخم�سة وثالثون فل�سا
 قيمة ال�شيكات االول رقم  1230والثاين رقم  001288والثالث  102989والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخاملطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهم الر�سوم وامل�صروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة وطلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة ال مربر له لذا ق�ضت املحكمة برف�ضه
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :غ�سان بو�ساملي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :رويال رود لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ت�سجيل الدعوى الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ
وقدره ( )2540درهم قيمة املديونية املرت�صدة بذمته وتعوي�ضا مدنيا قدره ( )1000درهم عن
اال�ضرار املادية واملعنوية وفقا ملا جاء ولثبوت توافر �أركان امل�س�ؤولية مع الفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/3/14ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :احمد بن حمد بن حممد مباركي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :رويال رود لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/9:اوال:انفاذ
العقد التجاري امل�برم بني الطرفني  -ثانيا:بالزام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعية
مبلغ ( )2170درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ  2021/1/24وحتى متام
ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه � -1شارق �شعيب  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/11/12يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعية مبلغ
ومقداره ( )101.239درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ  2020/7/17وحتى ال�سداد التام
كما الزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن حكم بالن�شر
 4833 / 2020 / 16جتاري جزئي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
تفا�صل االعالن بالن�شر
 1787 / 2020ا�ستئناف جتاري

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2627/2020/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1234/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2245جتاي جزئي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 232474.61درهم ) � ،شام ً
ال للر�سوم وامل�صاريف
طالب االعالن :بنك االمارات دبي الوطني (�ش.م.ع) � -صفته بالق�ضية :طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم -1 :هبه حم�سن عبداخلالق عبداملجيد احمد � -صفته بالق�ضية :منفذ
�ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( 232474.61دره��م ) اىل طالب التنفيذ�أو خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكـم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالنن.

رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه -1/عادل ابراهيم ح�سن ح�سني احلو�سني  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له /بنك دبي التجاري �ش.م.ع
و ميثله /ي�سلم �صالح احمد ال�سعدي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021-01-19يف الدعوى املذكورة �أعاله
ل�صالح /بنك دبي التجاري �ش.م.ع ً ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدى للبنك املدعى مبلغ مليون
وثمانني الف و�سبعمائة وثمانية وت�سعني درهم وثالثة وثمانني فل�سا والفائدة القانونية
ب��واق��ع  % 5م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية يف  2021/12/10وحتى مت��ام ال�سداد و�ألزمتها
بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل �أتعاب املحاماة .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن..
رئي�س الق�سم

�إىل امل�ست�أنف �ضده -1/م�ؤ�س�سة كليندين�ست للو�ساطة العقارية ملالكها في�صل
حممود عبد اهلل امريي  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن امل�ست�أنف /جوزيف كليندين�ست ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته �صاحب
ومالك كليندين�ست و �شركاه ليمتد( كليندين�ست اند بارترنز)
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق  2021-03-29ال�ساعة � 10:00صباحا
بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف
حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )157592183درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -2 :كمران مالك جافيد ب�شري � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/12/13يف الدعوى
املذكورة �أعاله ل�صالح/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع بالزام املدعي عليخ بان ي�ؤدي للبنك املدعي
مبلغا وقدره ( )1.359.646.09درهم م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %9سنويا اعتبارا
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2019/12/23وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها
امل�صاريف ومبلغ خم�سمائه درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن حكم بالن�شر
 601/2020/18عقاري جزئي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  725/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1كرمي عبداحل�سن علوان  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/10/15يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية بالزام املدعي عليه بان ي���ؤدي للمدعية مبلغ
ومقداره ( )524041درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ  2020/7/19وحتى ال�سداد التام
كما الزمته الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

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

Monday

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  343/2021/13التما�س اعادة نظر عمايل  -ا�ستئناف

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )73.738.22درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن �-1 /شركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م  -فرع دبي� -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :مريابيل للديكور ���ش.ذ.م.م  -فرع � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه -
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
( )73.738.22درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية
بتاريخ 2021/3/7:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله خالل ( )5ايام من تبليغكم باالعالن وذلك
للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله
مدير دعوى

مو�ضوع الدعوى  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1930 , 1815ل�سنة 2020م ا�ستئناف
عمايل والر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن -1 /عبده عبداحلي عبدال�سالم الكفراوي � -صفته بالق�ضية  :ملتم�س
املطلوب �إعالنه  -1 :بريكفا�ست تو بريكفا�ست � -صفته بالق�ضية  :ملتم�س �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد التم�س اعادة نظر احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2020/1815ا�ستئناف
عمايل
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2021/3/18ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
وعليه يق�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  879/2021/60امر �أداء

م��و���ض��وع ال���دع���وى :امل��ط��ال��ب��ة ب��ا���ص��دار االم���ر ب��ال��زام امل��ط��ل��وب �ضدهما بالت�ضامن ب�����س��داد مبلغ وقدره
( )28.616.00درهما ثمانية وع�شرون الفا و�ستمائة و�ستة ع�شر درهما باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف
والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع �شمول االمر بالنفاذ املعجل
طليقا من قيد الكفالة.
طالب االعالن :يف  2تريدينغ م.م.ح � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :رامي�ش ريجومل ادناين  -2كو�سرتا للدعاية واالعالن �ش.ذ.م.م � -صفتهما بالق�ضية:
مدعى عليهما
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/17:بالزام
املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية قيمة ال�شيك ال��واردة تفا�صيله بحافظة م�ستندات املدعية
مببلغ ( )28.616درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد
وبالر�سوم وامل�صاريف ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  337/2021/11مدين جزئي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  551/2021/16جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7477/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/2920جتاري جزئي ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )61321.1درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:خالد حممد علي احلمادي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :املوجب للدعاية �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )61321.10درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره (مائة واربعة وع�شرون الف درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن �-1 /شركة حجازي للرخام ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة الفارعة للمقاوالت العامة ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
عليه  -جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره
(مائة وارب��ع��ة وع�شرون ال��ف دره��م) والر�سوم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2021/3/17ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ف�ؤاد عبا�س متيز  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف الإمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ ب��ه وق���دره ( )784575.18دره��م اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�صدار االمر بالزام املقدم �ضده الطلب بان ي�ؤدي لطالبة االمر مبلغ وقدره
( )700.000.00درهم �سبعمائة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9ابتداء من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد والزام املقدم �ضده الطلب بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه.
طالب االعالن :هينوود ملعدات مكائن الور�ش �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعى
وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم � -صفته بالق�ضية :وكيل
املطلوب اعالنه -1 :علي ا�صغر ابراهيم �سرانغبورواال � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار امر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/1/17:اوال:الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )700.000.00درهم �سبعمائة الف درهم مع الفائدة القانونية
بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية تاريخ مذكرة ارتداد ال�شيك احلا�صل يف  2020/9/22وحتى
متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف ا�ستئناف
االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3282/2020/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  694/2021/60امر �أداء

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  692/2021/60امر �أداء

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
اعالن بالن�شر
 247/2021/18عقاري جزئي

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سـ ــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنوانه  :مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة A
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية “ بري�ست لتجارة املواد الغذائية “ (ذ.م.م)
وعنوانها  :مكتب رقم  605ملك �ضياء احل�سني حممد اجلميل – ديرة – بور�سعيد
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2021/02/28وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2021/02/28وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة  -Aهاتف متحرك  )050 – 5651150( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

مو�ضوع ال��دع��وى :املطالبة ب�إ�صدار الأم��ر ب���إل��زام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  42,081.62.دره��م مع الفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �إك�سائه ال�صيغة التنفيذية وفقاً للقواعد
اخلا�صة بالتفاذ املعجل � .إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
طالب االعالن :بنك م�صر (دبي ) �صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :خليل جميل علي الهباهبة � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021-2-3أو ًال :انفاذ
العقد التجاري املربم بني الطرفني .ثانياً� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ  42,081.62درهم ( �أثنان
و�أربعون �ألف وواحد وثمانون درهم و�أثنان و�ستون فل�س) ،والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
احلا�صل يف  2020-6-4وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .وتنوه املحكمة �أن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه.
ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�س ــم ال�شركة  “ :بري�ست لتجارة املواد الغذائية “ (ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة 820281 :
عنـوانها  :مكتب رقم  605ملك �ضياء احل�سني حممد اجلميل – ديرة – بور�سعيد
ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1377944 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب���أن��ه  ،ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها
بانحالل ال�شركة امل��ذك��ور اع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ال��ق��رار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ
( )2021/02/28وامل�صدق ل��دى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2021/02/28وعلى من لديه
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك
حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة  -Aهاتف متحرك  )050 – 5651150( :فاك�س
( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك يف خ�لال  45يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 8/ 3/ 2021 Issue No : 13183

Date 8/ 3/ 2021 Issue No : 13183

16/2021/750 Partial Commercial
Details of the Announcement by Publishing

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

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.

اعـــــــالن

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1019جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 4961406.82درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :الإمارات دي�سرتيكت كولينج (امييكول) �ش ذ م م وميثلها املدير العام  /اديب
يو�سف املبدر � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه � - 1 :ست�شون انف�ستمنتز ليمتد � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/2/28اخطاركم ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )4961406.82درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ و�إال بيع العقارات
(املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون
بزن�س ب��ارك  -رقم الوحدات  32rotal-312-239-140والعائدة لكم بطريق املزايدة
وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  152من قانون الإجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ  35,552.45درهم والر�سوم وامل�صاريف مع الفائدة
القانونية بواقع  %20من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �إك�سائه ال�صيغة التنفيذية وفقاً للقواعد
اخلا�صة بالتفاذ املعجل� .إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :بنك م�صر (فرع دبي) � -صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب �إعالنهم  -1 :دومينيك باولو تابويج ارويو � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار �أم��ر �أداء فقد ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ � 2021-2-2إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ و قدره  35,552.45درهم �إماراتي -خم�سة و ثالثون �ألف و خم�سمائة و
اثنان و خم�سون درهم و خم�سة و �أربعون فل�س) .مع الفائدة القانونية  % 9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 2020/7/29وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ �ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ضت ما
عدا ذلك من طلبات .وتنوه املحكمة �أن طلب �شمول الأمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ضت برف�ضه .ولكم
احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

العدد 13183بتاريخ2021/3/8

املنذر  :عمر حممد بن ظاهر املهريي
�ضد املنذر اليه الثاين  /حمررة ال�شيكات  /داي دوم للياقة البدنية للرجال  -رقم الرخ�صة 785023
يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها االوىل لإنذاره بالآتي  :ب�ضرورة ب�سداد مبلغ وقدره
= 510.000 /درهم مف�صلة على النحو التايل (مبلغ وقدره = 425.000 /درهم) قيمة ال�شيك
املرتجع دون �صرف رق��م  000159امل�ستحق الدفع بتاريخ  2021/2/15ال��ذي ميثل قيمة بدل
االيجار من تاريخ  2021/2/1وحتى تاريخ  2021/4/30بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره =85.000 /
درهم قيمة ال�شيك املرتجع دون �صرف رقم  000158امل�ستحق الدفع بتاريخ  2021/1/15وهو
قيمة مبلغ الت�أمني عن امل�أجور ح�سب ما هوي متفق عليه  -وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ
ا�ستالمكم هذا الإخطار و�إال الإخ�لاء وت�سليم العني امل�ؤجرة خالية من ال�شواغل وال�شاغلني
وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل
االيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد.
الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة دبا احل�صن االبتدائية

العدد  13183بتاريخ 2021/3/8
انذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()2100/2021

حماكم دبي االبتدائية

مو�ضوع الدعوى :دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ وقدره ( )65.021درهم قيمة الدفع
املت�أخرة من قيمة الفواتري امل�ستحقة وفائدة قانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد
التام والزام املدعي عليها بتعوي�ض تكميلي مببلغ ( )30.000درهم
طالب الإعالن �-1 /شركة تكنوماك ال�صالح ال�سفن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم � -1 :سيه ماك�س الدارة ال�سفن �ش.ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول
حمل االقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بالزام املدعي عليها باداء مبلغ
وقدره ( )65.021درهم قيمة الدفع املت�أخرة من قيمة الفواتري امل�ستحقة وفائدة قانونية بواقع %12
من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام والزام املدعي عليها بتعوي�ض تكميلي مببلغ ( )30.000درهم.
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/3/9ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة التنفيذ

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

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  254/2021/60امر �أداء

انه يف يوم الثالثاء املوافق  2021/2/23م
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد� /سامل حممد فا�ضل �سعيد احل�ضرمي � -إماراتي اجلن�سية  -بطاقة
الهوية رق��م  784196276439187 :وب�صفته مالك /مغ�سلة احلبيب  -رخ�صة جتارية رقم
(� )501511صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  -فرع دبا احل�صن /ال�شارقة ون�شاطه التجاري  :غ�سيل
وكلي املالب�س ب�أنه تنازل عن كامل ح�ص�صه يف  /مغ�سلة احلبيب والبالغة  100%وذلك اىل ال�سيد/
فوزلو مياه انزاد علي  -بنغالدي�شي اجلن�سية  -يحمل بطاقة الهوية رقم 784197490431752 :
مع تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات حملي  ،لأكون �أنا املتنازل نف�سي وكيل
خدمات حملي يف الرخ�صة .وللمتنازل اليها مطلقة احلرية يف الت�صرف يف ح�ص�صه امل�شار اليها �أعاله
وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه .وعمال لن�ص املادة ( )16فقرة  3من القانون االحتادي
رقم ( )22ل�سنة  1991يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وعلى كل من له
حق االعرتا�ض على هذا االجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال�ست�ستكمل االجراءات القانونية.

الكاتب العدل
حمكمة دباحل�صن االحتادية االبتدائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13183بتاريخ 2021/3/8

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :شركة ال�شرق االو�سط القاب�ضة  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار  -ذ م م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ف�سخ وانهاء اتفاقية االيجار املحررة بني املدعية واملدعي عليها بتاريخ
 2016/11/27املتعلقة بقطعة االر�ض رقم ( )598-1268الكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار االوىل وملدة � 30سنة تبد�أ من
تاريخ  27نوفمرب  2016والغاء كافة اثارها القانونية وت�سليم هذه االر�ض للمدعية خالية من ال�شواغل وباحلالة التي
كانت عليها قبل التعاقد  ،مع الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  2.450.873.63درهم فقط مليونان
واربعمائة وخم�سون الفا وثمامنائة وثالثة و�سبعون درهما وثالثة و�ستون فل�س قيمة امل�ستحقات والر�سوم الإيجارية
للعني امل�ؤجرة مو�ضوع الدعوى عن الفرتة من  2017/11/27وحتى  2021/11/26مع الفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ اال�ستحقاق يف  2017/11/27وحتى تاريخ ال�سداد التام مع ما ي�ستجد من قيمة ايجارية من تاريخ 2021/11/27
حتى تاريخ االخ�لاء والت�سليم الفعلي للعني امل���ؤج��رة .وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/3/15ال�ساعة
� 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سـ ــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن ــوانــه  :مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة A
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية “ ري�ستون لتجارة املواد الغذائية “ (ذ.م.م)
وعنوانها  :مكتب رقم  605ملك �ضياء احل�سني حممد اجلميل – ديرة – بور�سعيد
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2021/02/28وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2021/02/28وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة  - Aهاتف متحرك  )050 – 5651150( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سـ ــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عن ــوانــه  :مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة A
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية “ ديفاين اليت للخدمات الفنية “ (�ش.ذ.م.م)
وعنوانها  :مكتب  - 11-M2ملك جمموعة مفتاح لالعمال اال�ستثمارية (�ش.ذ.م.م)  -اخلبي�صي  -ديرة
وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2020/09/21وامل�صدق لدى
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2020/09/21وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي
املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري
– ا�ستدامة  - Aهاتف متحرك  )050 – 5651150( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/02869
املخطر  :ا�صف علي حممد �شريف اجلن�سية باك�ستان واحمل بطاقة هوية رقم 784197485176057
ب�صفتي مالك الرخ�صة امل�سماة (ا�صف علي ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية
يف ال�شارقة بالرقم ( )623418العنوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم ()0505657478
املخطر اليه  :فايز خليفة احمد بن يعروف النقبي � -إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
( - )784198441072646العنوان  :ال�شارقة  -املليحة  -هاتف رقم ()0527002662
مو�ضوع الإخطار  :احل�ضور اىل مقر الدائرة الإقت�صادية
الوقائع - :
حيث ان املخطر اليه هو وكيل خدمات الرخ�صة اململوكة للمخطر وامل�سماة (ا�صف علي ملقاوالت التك�سية
واالر�ضيات) واملرخ�صة بالرقم 623418
املخطر اليه ممتنع عن احل�ضور الجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�صالح الرخ�صة مما احلق باملخطر بالغ
ال�ضرر وعليه ف�إن املخطر يرغب يف �إنذار املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور اىل مقر الدائرة الإقت�صادية خالل
خم�سة ايام و�إال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ الإجراءات القانونية �ضده.
وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل ب�إمارة ال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�س ــم ال�شركة  “ :ري�ستون لتجارة املواد الغذائية “ (ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة 820267 :
عنـوانها  :مكتب رقم  605ملك �ضياء احل�سني حممد اجلميل – ديرة – بور�سعيد
ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1377913 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب���أن��ه  ،ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها
بانحالل ال�شركة امل��ذك��ور اع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ال��ق��رار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ
( )2021/02/28وامل�صدق ل��دى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2021/02/28وعلى من لديه
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك
حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�ستدامة  -Aهاتف متحرك  )050 – 5651150( :فاك�س
( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك يف خ�لال  45يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد 13183بتاريخ2021/3/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�س ــم ال�شركة “ :ديفاين اليت للخدمات الفنية “ (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة 757308 :
عنـوانها  :مكتب  - 11-M2ملك جمموعة مفتاح لالعمال اال�ستثمارية (�ش.ذ.م.م)  -اخلبي�صي  -ديرة
ال�شكـل القانوين  :ذات م�سئولية حمدودة
رقم القيد بال�سجل التجاري 1225762 :
مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية ب��دب��ي ب���أن��ه  ،ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل ال��ت��ج��اري لديها
بانحالل ال�شركة املذكور اع�لاه  ،وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتاريخ
( )2020/09/21وامل�صدق ل��دى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2020/09/21وعلى من لديه
اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم  305 –304–303–302 –301ملك
حممد ال��زب�ير علي – اخلليج ال��ت��ج��اري – ا�ستدامة  -Aهاتف متحرك )050 – 5651150( :
فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية
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ندوة دار ال�شعر مبراك�ش (ال�شعر والفل�سفة :حوارية اجلوار)

مقاربات وقراءات يف اخلطاب ال�شعري وتقاطعاته املعرفية
ن��ظ��م��ت دار ال�����ش��ع��ر مب���راك�������ش��� ،ض��م��ن �سل�سلة
“ندوات” واخل���ا����ص���ة ب�برجم��ت��ه��ا للمو�سم
الرابع  ،2021/2020ندوة علمية مو�سومة
بـ”ال�شعر والفل�سفة :حوارية اجلوار” ،والتي
عرفت م�شاركة النقاد والباحثني� :إدري�س كثري
وعبدال�صمد الكبا�ص ،والطالبة الباحثة فاطمة
الزهراء وراح ،للحوار والنقا�ش وا�ستق�صاء �سمات
هذا احلوار الدائم املفتوح بني ال�شعر والفل�سفة.
وق��د احت�ضن مقر دار ال�شعر مبراك�ش (املركز
الثقايف الداوديات) ،فعاليات هذه الندوة العلمية
املهمة ع�صر ي��وم اجلمعة  26ف�براي��ر ،والتي
تبث تفا�صيلها كاملة على من�صات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ل��ل��دار(ق��ن��اة دار ال�����ش��ع��ر مبراك�ش
(يوتوب) وب�صفحتها على الفاي�سبوك).
وق���د وا���ص��ل��ت دار ال�شعر مب��راك�����ش ،م��ن خالل
ه����ذه ال����ن����دوة ،ا���س��ت��ق�����ص��اء اخل���ط���اب ال�شعري
ا���س��ت��ك��م��اال ل�سل�سلة ال����ن����دوات ال��ت��ي برجمتها
ال��������دار ،خ��ل��ال م��وا���س��م��ه��ا ال�������س���اب���ق���ة :ال�شعر
وال�ترج��م��ة ،ال�شعر و�أ���س��ئ��ل��ة ال��ه��وي��ة ،م�سرحة
الق�صيدة ،الدر�س االفتتاحي “ال�شعر وامل�شرتك
الإن�ساين”“ ،ال�شعر و�أ�سئلة التلقي”“ ،ال�شعر
و�أ�سئلة التحوالت”“ ،ال�شعر و�أ�سئلة التوثيق
والرقمنة”“ ،النقد ال�����ش��ع��ري يف املغرب”،
“وظيفة ال�شاعر اليوم” .)...(،و�سعت ندوة
“ال�شعر وال��ف��ل�����س��ف��ة :ح��واري��ة التجاور” ،اىل
الو�صول اىل �سمات ممكنة ،ولي�س حمددة ،بني
اخلطابني ال�شعري والفل�سفي .ونظرا لأن هذا
اال�ستقراء ،لي�س حلظيا وال يرتبط باجلدة يف
�إث��ارة مو�ضوعاته ،بحكم �أن��ه ظل دي��دن العديد
من املناظرات والأبحاث والكتابات ،ارت�أت الدار
�أن ه��ن��اك ح��اج��ة ال���ي���وم ،وع��ل��ى ���ض��وء العديد
م��ن ال��ت��ح��والت ال��ت��ي م�����س��ت ال���ع���امل ،اىل �إث����ارة
ه��ذا النقا�ش الأويل ملا فيه من حداثة الر�ؤى،
وحماولة الو�صول اىل �أ�سئلة مركزية ،تهم هذه
“احلوارية التجاورية” والتي ظلت حمكومة
مبفارقات الأطاريح.
املفكر �إدري�س كثري :هناك حوارا جواريا
دائما بني ال�شعر والفل�سفة
�أع��ت�بر امل��ف��ك��ر �إدري�������س ك��ث�ير �أن ع��ن��وان ال�شعر
والفل�سفة ق���دمي ق���دم ال�����ش��ع��ر ،ول��ك��ن العنوان
ال��ف��رع��ي ،وال��ت��ي اقرتحته دار ال�شعر مبراك�ش
“حوارية التجاور” ،هو عنوان موفق �إذ �أن هناك
حوارا جواريا دائما بني ال�شعر والفل�سفة .انطلق
الباحث كثري ،يف مقاربته ،من مقولة لهيدغر،
وال��ت��ي ي�شبه ف��ي��ه��ا الفل�سفة وال�����ش��ع��ر بقمتني
متقابلتني يف عليائهما ،لكل واحد منهما طريقه
اخل��ا���ص وامل������ؤدي اىل م��اه��ي��ت��ه ،وبينهما حوار
ب�ين القمتني امل��ج��اورت�ين ،ت���ارة ع��ن ق��رب وتارة
م��ن ب��ع��د .ليت�ساءل ع��ن ماهية ال�شعر وماهية
الفل�سفة ليقدر بالتايل طبيعة احل��وار بينهما.
و�إذا كانت ماهية ال�شعر �شعريته ،وماهية ال�شيء
ه��ي �شيئته .ف��ال�����ش��ع��ري��ة ه��ي م��ا ي��ج��ع��ل ال�شعر
�شعرا ،وال�شيئية هي ما يجعل ال�شيء �شيئا .لكن
م��ا ال���ذي يجعل ال�شعر ���ش��ع��را؟ ليقف الباحث
عند عمق �شعرية ال�شعر ،وزع ت�سا�ؤله ل�ضربني،
م�ستوى �أدبي �شعري وم�ستوى فل�سفي.
يف امل�����س��ت��وى الأول ،ت��وق��ف ال��ب��اح��ث ك��ث�ير ،عند
ال��ت��ع��اري��ف امل��ع��ت��ادة وامل��ع��روف��ة (ك��ال�����ش��ع��ر كالم
موزون مقفى..الخ) ،هذا الكالم ال�شعري الذي
يخ�ضع للتفعيلة ،ول��ه ق��واع��د وعلل وزحافات،
وت���ط���ورت ه���ذه ال��ع��رو���ض��ي��ة اىل ال�����ش��ع��ر احلر،

ف��ت��غ�يرت ال��ق��واع��د ،ف��ت��م ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى الإيقاع
وال�����ص��ورة ..ثم ظهرت ق�صيدة النرث والهايكو
وال��وم�����ض��ة يف ال��ت���أم��ل ،ف���أب��ع��دت التفعيلة كليا
ومت الرتكيز على البالغة وبديع الكالم ،و�أخذ
ال�شاعر كامل حريته ،مبقيا على جذر واحد هو
اللغة ،اللغة ك�أ�سا�س ال�شعر .ا�ستدعى الباحث
م��ق��ول��ة ب��ورخ��ي�����س ،ح�ين ي��ق��ول ج���ذور ال��ل��غ��ة ال
عقالنيةلكن طابعها ���س��ح��ري� ،سحرية اللغة
رغم جذريتها العقالنية هي ماهية ال�شعر� .أما
التعريف الأدبي والتقني للفل�سفة ،مبا هي تاريخ
الفل�سفة (هيغل) ،والبحث عن احلقيقة ب�صورة
مطلقة (�أف�لاط��ون) ،والبحث عن ال��وج��ود مبا
ح��ي��ث ه���و وج�����ود (�أر�����س����ط����و) .ل��ك��ن ه���ن���اك من
يعرفها ب�أنها تلخ�ص يف خ�صائ�صها :الفل�سفة
هي ال�شمولية ،وهي النقد واملفهومية والت�سا�ؤل،
ب��ل وه��ن��اك م��ن يعتربها �إب����داع (دول�����وز) ،فهي
تبدع املفاهيم ،فمع الكوجيطو نتذكر ديكارت،
الدزاين هيدغر ،العود الأبدي نيت�شه� ،إن �إبداع
املفاهيم هو ما مييز الفل�سفة� ،أما جذور اللغة،
ف��ه��ي الع��ق�لان��ي��ة ل��ك��ن م��ف��اه��ي��م��ه��ا ذات طابع
عقالين ت�أملي.
ان���ت���ق���ل ال���ب���اح���ث ك���ث�ي�ر اىل امل�������س���ت���وى الثاين
الفل�سفي �أو الفكري ،يف حتديد ماهية ال�شعر
وال��ف��ل�����س��ف��ة ،م����ؤك���دا �أن����ه المي��ك��ن ال��ع��ث��ور على
جماع هذه اخل�صائ�ص يف ال�شعرية ،وال يف تلك
املفاهيم املحايثة للفل�سفة ،بل يجب �أن الغو�ص
يف امل��دى العميق ،حيث تنجذب اللغة ال�شعرية
وال��ت��ي ت�ستعمل لأول م���رة ،م��ن �أع��م��اق الروح،
من م�سالب القلق من الإطاللة على املجهول،
بلغة ب�سيطة ت�ستعمل لأول مرة .وتوقف كثري،
عند من��وذج ال�شاعر حممود دروي�����ش يف مقطع
ب�سيط ،لغة ب�سيطة غري �أن��ه مركب لأول مرة،
حدوده الق�صوى الك�شف على املقد�س .وال ميكن
التوقف عند ماهية الفل�سفة تقنيا ،عندما ننتقل
اىل امل�����س��ت��وى ال��ث��اين ،ي��ج��ب ا���س��ت�����ش��راف مداها
الالنهائي ،حينما ت�سائل الفل�سفة الكاوو�س:
العماء الال�شيء ،لتفهم الكو�سمو�س :الوجود،
املفاهيم التي تقتطف من الف�ضاء اليباب وهي
التي يقطنها ويقتطفها ال�شاعر �أو الفيل�سوف
ليدرك وجوده وليقول كينونته ..املفاهيم ت�صنع
م���ن ال��ت�����ش��ق��ي��ق ال��ل��غ��وي وال��ب��ح��ث ع���ن الأ�صول
الأوىل ،لذلك ينبغي االنتباه اىل الكيفية التي
جل�أ �إليها الفال�سفة ما قبل ال�سقراطيني الأوائل
اىل ال�شعر ،للتعبري عن ف�سلفتهم هرياقليدي�س،
ب��ارم��ي��ن��ي��د���س ..،ول��ذل��ك جل����ؤوا اىل ال�شعر� .إن
ال�شعر والفل�سفة ،يختتم الباحث كثري� ،أ�شبه
بقمتني �شاخمتني ،ي��ق��والن نف�س ال�شيء بهما
ح��وار اجل��وار واختالف امل�ضمار ،يف ه��ذا العمق
من املدى هو الوجود ،لكن بطرق خمتلفة.
فاطمة الزهراء وراح :اخلطاب ال�شعري
هو �صوت الوجود ،حيث تكون اللغة يكون
العامل.
رك��زت الباحثة ،فاطمة الزهراء وراح ،يف بداية
ورقتها على تنويه منهجي مفاده� ،أن الفل�سفة
وال�شعر مو�ضوع �شائك وق��دمي وحديث ،لذلك
�ستتناوله من وجهة النظر ما عا�شه العامل من
عزلة كورونا ،حيث �أ�صبح االن�سان يعي�ش حالة
م��ن ال��ت��ي��ه ،ت��ي��ه امل�ستقبل ال��غ��ام�����ض واملجهول
وال��راق�����ص ع��ل��ى �أن��غ��ام اجل��وائ��ح ال��ق��ادم��ة ،على
ع��ج��ل وع��ل��ى �إن�����س��ان ه���ذا ال��ق��رن .لتت�ساءل هل
مهمة ال�شاعر اليوم ،ولأن��ه �ضمري الإن�سان� ،أن

ي��ب��دع يف نقل ك��ل جزئيات ع��زل��ة ك��ورون��ا ويعرب
ع���ن ف���داح���ة ال��ل��ح��ظ��ة ،ال��ل��ح��ظ��ة الآن���ي���ة حلظة
التعبري عن حلظة اال�ضطراب النف�سي واخلوف
م��ن امل���وت وال��ن��ه��اي��ة؟؟ يف وق��ت ادع���ت فيه قواه
العظمة� ،أو ظنت يف حلظة عنجهية �أنها عظيمة،
وقفت عاجزة �أمام فريو�س� ،أم هو �إعجاز مرتبط
ب�إعادة التوازن لأمنا الأر�ض؟؟
الإ�شكالية التي حاولت الباحثة وراح ،ا�ستق�صائها،
م��ن خ�لال مداخلتها ترتبط بال�شعر وانفتاح
الذات على املمكن ،من خالل العالقة الت�أ�سي�سية
ب�ين ���س���ؤال ال�شعر و���س���ؤال ال��وج��ود باعتبارهما
متعالقني ومتوا�شجني .ذلك �أن الفهم ال�شعري
للوجود ،يتجاوز املقوالت املنطقية وحدود العقل
امل��ت��ن��اه��ي� ،إن ال�شعر ه��و ال��وج��ود نف�سه� ،إن ما
نعي�شه اليوم يجعلنا يف �أم�س احلاجة لإعطاء
معنى وج��ودن��ا .ه��ذا املعنى ال ميكن �أن يت�شكل
�إال من خالل ال�شعر ،باث الإن�سان يفتقر اىل كل
تعايل ،وماعاد يف ا�ستطاعته الو�صول اىل ما هو
�أ�سا�سي .هذا الو�صف للواقع املعي�ش ،الذي جنده
عند هيدغر� ،إمن��ا ه��و نتيجة حتمية ل�سيطرة
العقل والتقنية على م�سار الإن�سان ،هذا ال�سقوط
البطيء يف ح�ضن احل��داث��ة ،يعود اىل اليونان
ال�سقراطية واالف�لاط��ون��ي��ة ،وتتحدد معامله يف
حلظات تاريخية حا�سمة مع الديكارتية وفكر
الأنوار والو�ضعية وبروز العقل كقوة قادرة على
قول احلقيقة .و�سيمثل هذا الو�ضع عالمة بارزة
على ع�صر االنحطاط ،ولي�س على التطوركما
قد يفهم ،مت قطع الطريق على الك�شف ماهية
الإن�سان وبالتايل ماهية الوجود� ،أ�صبح العامل
غري مفهوم ،وع�شناه حلظة اجلائحة.
ويف ظ��ل هيمنة ال��ع��ل��م وامل��ن��ط��ق ،ال��ع��ل��م يوجب
امل��ع��رف��ة وي��وج��ب ال��ف��ه��م واال���س��ت��ي��ع��اب لكننا مل
نفهم �شيئا ،ت�شري الباحثة وراح� ،إذ �أن ما �أحدثه
الع�صر على م�ستوى ماهية الإن�����س��ان و�شيئية
ال�شيء ،يدفع الإن�سانية اىل �إدراك اخلطر .وهو
الإدراك ال ميكن �أن يتم بفعل العلم ،العلم ال
يفكر (هيدغر) ،الكلمة با�ستخدامها العلمي ال
ميكن �أن ت�ؤدي وتك�شف حقيقة الإن�سان والوجود
تفت�ش عن املوجود القابل للح�صر ،لهذا ،ينبغي
�أن العودة اىل م�ضمون الكلمة وداللتها ال�شعرية،
كما ا�ستعملها الن�صو�ص االغريقية ،والتي كانت
مقتطفات م��ن الأ����ش���ع���ار� .إن حقيقة االن�سان
وال��وج��ود ،يدفع باجتاه ال��رج��وع اىل الكلمة يف
م�ضمونها ودالل��ت��ه��ا ال�شعرية ،فهيدغر ،وهو
يفكر يف الن�صو�ص اليونانية القدمية ،ويف القول
ال�����ش��ع��ري ال����ذي مي��ك��ن��ه ال��و���ص��ول اىل الوجود
الأ�صيل .ال�شعر نف�س احلياة الروح التي توقظ

ال�����ض��م�ير الإن�������س���اين ،ت��ف�����س�ير ال���واق���ع وم���ن مت
تغيريه .لقد �أيقن ال�شاعر� ،أن التجربة ال�شعرية،
ل��ن ت�ستجيب ب���دون دف���ق ���ش��ع��وري ت��ت��ح��ول اىل
جتربة نووية تخاطب النواة االن�سانية امل�شرتكة
بيننا ،ال�شعر نزيف جتربة ت�ستنطق احلا�ضر
وامل�ستقبل .ب��ع��دم��ا ك���ان اجل��م��ي��ع ي��ث��ق يف العلم
والتقنية ،قبل اجلائحة ،يقني جوهر الأ�شياء
ت�أبى �أن تتحول لوعي �شقي.
طرح ال�شعراء العرب املعا�صرين �س�ؤاال يرتبط
ب��ال�����ش��ع��ر وان��ف��ت��اح ال����ذات ع��ل��ى امل��م��ك��ن ،انتقلوا
اىل التنظري ملفهوم ال�شعر ،ال�شعر خلق ولي�س
انعكا�س الواقع ،هو �إب��داع له .ومن هنا يتجلى
املظهر ال�صويف لكتابات ال�شعراء املعا�صرين،
ومن هنا جتاور ال�شعر والفكر .ال�شاعر �إن�سان،
ي��ف��ك��ر وي��ق��ل��ق ،ال ي��ح��ق��ق وج�����ودا لنف�سه ولكن
ل�ل��آخ���ر ،ال ي��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل جم�����رد ،وال يخ�ضع
لأق��وال ومتثالت ميتافيزيقية ثابتة ،هو ي�سري
مب��ن��ح��ى �أن���ط���ول���وج���ي خل��ل��ق ع����امل �آخ�����ر �أك�ث�ر
جمالية .يحمل يف ذات��ه واقعا م�أ�ساويا للوجود
الإن�ساين ،يبحث عن وج��ود ممكن للآخر ،وال
يخ�ضع لقواعد الثابتة وال احلقائق ي�سعى اىل
خلق ع��امل �آخ��ر،ه��ن��اك ينبثق وج��ود عرب اللغة،
فاعلية تفجري اللغة بو�صفها حامال للوجود،
ويظهر هذا التمظهر ،ح�سب الباحثة ،يف ق�صيدة
دروي�ش “�أنا من هناك” /منوذجا.
يف خال�صة مداخلتها ،ت�ؤ�شر الباحثة وراح� ،أن
منبع ال�شعر هو ما ميكن �أن يقيمه ال�شاعر من
ح���وار م��ع ال��ع��امل وال���وج���ود وال��ل��غ��ة ،واحلقيقة
كانك�شاف ،تتناظر الأل���ف���اظ .ح���وار فيه يكون
ال�شاعر من�صتا للحقيقة كانك�شاف ،فال�شاعر
دروي�ش �شو�ش حدود املنطقية للأ�شياء ،تتناظر
الأل��ف��اظ لتولد فاعلية ج��دي��دة ،ي��خ��رق اللغة،
ويجعل ا�ستعاراته هي �أ�سا�س اللغة ،عك�س منطق
البالغيني .لذلك مطلوب من ال�شاعر ،اليوم،
�أعادة خلق الواقع ،فاللغة جتاوز وخلق واخلطاب
ال�شعري ه��و ���ص��وت ال��وج��ود ،حيث ت��ك��ون اللغة
يكون العامل.
ال��ب��اح��ث عبدال�صمد الكبا�ص :ال�شعر
والفل�سفة ..نزوع دائم لتعدي احلدود
�أ���ش��ار الباحث عبدال�صمد الكبا�ص ،يف مفتتح
م��داخ��ل��ت��ه ،اىل ان��ت��م��اء ال�����ش��ع��ر وال��ف��ل�����س��ف��ة �إىل
ال�س�ؤال املحرج للإن�سان باعتباره كائنا ال ينا�سب
طبيعته .ه��ذا الكائن امل�سكون بخيبة التمثيل،
حيث �أن من ميثل لي�س �سوى ج��زء �صغري من
ح�صيلة متثيالته ،وحيث رغبته مقرونة بخيبة
ال��ت��وق��ع� .إن����ه ح��ال��ة �إف�����راط ،ك��ي��ن��ون��ة حمكومة

ب�سعيها �إىل متييز نف�سها يف كينونة �أخ��رى� ،أي
ح��ال��ة م�ضاعفة ت�شتبك ب��ق��وى اخل���ارج وجتعل
منه حتيينا لهذا الكل الكبري الذي يعربه وهو
احل���ي���اة .ت��ق��ع الفل�سفة وال�����ش��ع��ر ،وف���ق منظور
الباحث الكبا�ص ،يف �صلب هذه امل�ضاعفة التي
تدفع طبيعة هذا الكائن خ��ارج بداهة احلاجة،
�أي كنزوع دائم لتعدي احلدود.
و�إذا كانت الفل�سفة تهيء مدخل هذا التعدي من
زاوي��ة االخ�تراق املفهومي ،ف���إن ال�شعر ي�ستويل
ع��ل��ى ال��ف��ي�����ض احل�����س��ي .ل��ذل��ك الي��ت��ع��ل��ق الأم���ر
بالن�سبة للفل�سفة مب��ا يتحرك داخ���ل العن�صر
امليتافيزيقي لليقني ،لأن احل�صيلة التاريخية
ل��ه��ذه ال��ت��ع��ددي��ة ال��ت��ي ت��غ��ذت م��ن��ه��ا الفل�سفة،
وم���ازل���ت ،ك��ان��ت ه���ي اخ��ت��راق ال���ف���راغ التحتي
ال����ذي ي�سكن ال��ي��ق�ين ،ل��ذل��ك فالفل�سفة وهي
تن�شئ م�ضاعفة جديدة للكينونة� .إن االقتدار
املفهومي للفل�سفة ،يفتح يف نف�س الوقت للفكر،
من حيث هو ما يجعل ال��ف��رادات النكرة تتكلم
كما قال دولوز ،يت�ضاعف ب�شكل مزدوج يف �صلب
الكينونة م�شكال �أحد تواط�ؤاتها.
حتيا الفل�سفة وال�شعر اليوم ،حتت نف�س امل�صري
الذي ر�سمته هيمنة التقنية ،والتي ال تقبل �إال
مبا ميكن ال�سيطرة عليه تقنيا .لذلك ،فال�س�ؤال
الأ���س��ا���س��ي ،بالن�سبة للفل�سفة ال��ي��وم ،ال يتعلق
فقط بال�شروط التي يف ظلها ميكن �أن تتطابق
مع م�صريها ،بل ب��االق��ت��دارات التي ت�ستهدفها
حالة املفهوم التي ت�سعى �إىل تبليغ الكينونة �إىل
الكائن وجعل ال��ت��واط���ؤات املرتتبة عنها قابلة
للقول والتفكر .مثلما �أن ال�شعر يظل م�شدودا
اليوم �إىل هذه الفاقة ،التي ال تحُ تمل� ،إىل كل
ما ال ميكن متثيله ،مواجها ه��ذا الإن��ك��ار الذي
متعن فيه التقنية ال��ت��ي ت��ك��ره ك��ل م��ا ال ميكن
ال�سيطرة عليه .فيحمي بذلك احلق الأ�سمى يف
الغمو�ض.
وي��ن�����س��ف ذل���ك ال��ت��ب��اع��د امل���زع���وم ب�ين الفل�سفة
وال�شعر ،ال��ذي �شكل الطرد الأفالطوين امل�ؤمل
لل�شعراء ب��واب��ت��ه الرئي�سية� .إذ �أن انتماءهما
امل�شرتك لذات ال�س�ؤال ،املتعلق بكائن ال ينا�سب
طبيعته ،يك�شف �أن ال جم���ال للمعار�ضة بني
ال�شعر والفل�سفة كما هي تلك املعار�ضة الفا�سدة
ب�ين ال��ن��زع��ة العقلية وال��ن��زع��ة التخييلية .من
امل�����س��ت��ح��ي��ل �أن ت��ن��خ��رط ال��ف��ل�����س��ف��ة يف جتربة
املفهوم دون حتليق يف التخييل ،و�أي�ضا ال املجاز
وال اال���س��ت��ع��ارة ،ي�شكالن ف��ارق��ا كبريا يف حدود
اجلغرافيا الفا�صلة ب�ين الفل�سفي وال�شعري،
ف��ك�لاه��م��ا ي�����ش��ت��غ�لان ع��ل��ى جم������ازات ال���وج���ود،
وين�سجان عامليهما من قوة اال�ستعارة.

وعلى ه��ذا الأ���س��ا���س ،يدعونا الباحث الكبا�ص،
اىل �أن نقلب �صيحة �أفالطون ال�شهرية “من مل
يكن مهند�سا فال يدخل علينا” لي�صري مدبر
اال�ستعارة مهند�سا كبريا .لكن الفل�سفة وال�شعر
ي��ق��وم��ان باملهمة الق�صوى يف عمق اال�ستعارة،
�أنهما يعودان �إىل اللغة لأن الكينونة املتواطئة
تتقرر فيها” كما ق��ال دول���وز .و بقدر ما يقود
ال��ت��وت��ر املفهومي يف الفل�سفة �إىل م��ا ه��و �أبعد
م��ن البنى املنطقية التي تدمج فيها الق�ضايا
امل��ع��رف��ي��ة ،ي��ك�����ش��ف ال�����ش��ع��ر� ،أن ال��ل��غ��ة مفخخة
�أ�صال بالت�سا�ؤل عن كينونة العامل� ،إنه يزحزح
ذل��ك االعتقاد ال��ذي يقول �إن ح��دود اللغة هي
حدود العامل ،فال�شعر يذهب مع اللغة �إىل �أبعد
�إمكانياتها ،كا�شفا �أنها الق�صيدة الأ�صلية لأنها
فرجة الأ�شياء كلها.
مل تظهر العالمة الأق��وى لهذا امل�شرتك الذي
ي�����ض��م ال��ف��ل�����س��ف��ة �إىل ال�����ش��ع��ر ،ي�����ش�ير الباحث
ال��ك��ب��ا���ص ،ال م��ع نت�شه و ال م��ع ه��اي��دغ��ر رغم
التحويل الذي �أر�سياه يف الر�ؤية احلديثة لل�شعر
والفل�سفة ،بل كان علينا �أن ننتظر �سنة 1988
حينما ن�شر �أالن ب��ادي��و ب��ي��ان��ه ال�شهري “بيان
من �أج��ل الفل�سفة” ال��ذي رف��ع فيه ال�شعر �إىل
م�ستوى ال�شرط ال�����ض��روري للقول الفل�سفي.
�إذ ق���ر�أ �أالن ب��ادي��و ال��ط��رد الأف�ل�اط���وين امل�ؤمل
لل�شعراء من املدينة ،من حيث هو طرد للقب�ض
احل�سي على الفكرة ،باعتباره دليال �أن ال�شعر هو
القطيعة احلتمية يف حكايات الأ�صول.
وينتهي الباحث عبدال�صمد الكبا�ص ،اىل �أن
هذا التماكن بني الفل�سفة وال�شعر ،يف�ضي �إىل
�إن �أ�صل احلقيقة يرجع �إىل نظام احل��دث� ،أي
م��ا ه��و �أق���رب للحالة البدئية ل�ل�أ���ش��ي��اء ،فلكي
تبزغ الأ�شياء ينبغي حل��دث ما �أن ين�ضاف �إىل
الكينونة� .إن ما ي�ستدركه الفيل�سوف يف املفهوم،
وم��ا يالحقه ال�شاعر يف الق�صيدة ،لي�س �سوى
ما يتيحه الالنهائي ،هذه الفو�ضى املبهجة كما
ي�صفه دولوز ،من تعددية النبثاق احلدث الذي
يقف وراء كل طية جديدة مبتكرة يف �أي �شيء.
وهكذا تنحدر الفل�سفة وال�شعر من ذات اخليبة
امل��ن��ت��ج��ة م��ن الإن�����س��ان��ي��ة امل��ب��دع��ة ،ال��ت��ي ال جتد
�أ�سا�سها يف كائن يقبل �أنه مت�ضمن يف طبيعته،
ب��ق��در م��ا ه��و ال�����ش��ك��ل ال����ذي ال ي��ن��ا���س��ب �أب����دا ما
يكونه .لكن ال�شعر و الفل�سفة يتغذيان دائما من
هذا الإخال�ص للتحينات احلية ،التي ال حترك
�إال ما هو بعيد عن التوقع.
ل��ق��د ح��اول��ت ن����دوة ،دار ال�شعر مب��راك�����ش ومن
خالل �أوراق الباحثني �إدري�س كثري وعبدال�صمد
الكبا�ص وفاطمة الزهراء وراح ،اىل التفكري يف
حلظة “�آنية” اليوم ،لعالقة ال�شعر بالفل�سفة
و�أي�����ض��ا للحاجة لل�شعر واحل��اج��ة للفل�سفة يف
وقت يتجه العامل للنزوع لو�سائط �أخرى ،وعلى
�ضوء ما تراكم من اجتهادات ونظريات ومفاهيم
و�أن�ساق معارف ،وفق ما ميكن �أن يفيد يف بلورة
�أفق الق�صيدة املغربية احلديثة ،م��ادام ال�سياق،
�سياق ال�شعر ويف ف�ضائه الآثريي.
الندوة �شكلت حلظة للتجاور وللحوار الدائم
املو�صول ،الذي ال يتوقف �إال يف الالنهائي ،كما
في�ض ال�شعر ور�ؤاه ،كما هي �أ�سئلة الفكر التي
تظل معطى م�ؤجال لل�س�ؤال� .إن هذه اخلا�صية،
ال�شعرية والفل�سفية ،هو ما يجعل من االنفتاح،
ك��ل ع��ل��ى الآخ�����ر ،ق����درة خ�لاق��ة ع��ل��ى ب��ن��اء ن�ص
�شعري م�سوغ باملعرفة وبتفكري فل�سفي معني
ب�أ�سئلة الوجود.
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�أجن��زت “ من�شورات القا�سمي “ اجل��زءي��ن “الثامن
 ،2019والتا�سع  ”2020من مو�سوعة �أحاديث
�صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي «
1972م2018 -م ،باللغتني العربية والإنكليزية،
وه��ي �أح��دث مو�سوعة فكرية �إعالمية جمعت �أقوال
وخطب وحما�ضرات و�أحاديث �سموه التي كانت حافزاً
يف بناء وطن و�شعب و�أمة طيلة فرتة حكمه الر�شيد،
التي بد�أت منذ عام 1972م وحتى الآن،
لت�سجل تاريخاً جم��ي��داً وح��اف ً
�لا باملنجز احل�ضاري
والإن�ساين والثقايف.

و�سبق و�أن �أ�صدرت املن�شورات �سبعة �أج��زاء ،باللغتني
العربية والإنكليزية “  ،“ 2019فيما خ�ص�ص اجلزء
الثامن من املو�سوعة للفهر�س ال�شامل ،وهي جملدات
تناول �سموه فيها معظم الق�ضايا ال�سيا�سية والفكرية
واالجتماعية والثقافية
كما ت��ن��اول فيها جممل �أف��ك��اره ور�ؤاه و�أن�شطته من
خ�لال خطبه وزي��ارات��ه امليدانية ولقاءاته ال�صحفية
والإع�لام��ي��ة م��ع و���س��ائ��ل الإع��ل�ام املحلية والعربية
والعاملية .
ل���ذل���ك ي��ع��ت��م��د م��و���س��وع��ة ك���ت���اب “ �أح����ادي����ث “ على
متابعة وتوثيق ور�صد جممل م�شاركات �سموه ،منذ
ت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة يف  2دي�سمرب
عام” “ 1971وحتى يومنا ه��ذا  ،وحتليل التطور

الثقايف واالجتماعي يف م�ساراته ومقارباته وعالقاته
املختلفة ،
والتي اندرجت يف �إط��ار �شامل للتنمية وم��ن �ضمنها
التنمية االقت�صادية والثقافية كما ر�آه��ا وخطط لها
بل و�شارك فيها �سموه .لذلك ف�إن م�شروع “من�شورات
القا�سمي ،هذه امل�ؤ�س�سة الفتية ومنذ ت�أ�سي�سها يتجدد
وينمو كونه �ضمن ال�صرح الكبري ال��ذي يعمل عليه
ج��اه��داً ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان القا�سمي يف �سبيل
�إجن����از م�����ش��روع��ه ال��ث��ق��ايف وت��ط��ل��ع��ه ب���إت��اح��ة الفر�ص
للجميع للقراءة والتعلم واملعرفة ،والتي يتم حتقيقها
على مدار �سنوات من العمل الد�ؤوب واجلهد املتوا�صل،
ع�بر “من�شورات القا�سمي” التي ه��ي ام��ت��داد لهذه
الر�ؤيا الثاقبة .

االثنني  8مارس  2021م  -العـدد 13183

فــن عــربـــي

8 March 2021 - Issue No 13183

Monday

تقدم خال�صة جتربتها يف احلياة

نيللي كرمي ترد على
� 3شائعات فنية
يف حوار مطول وغري م�سبوق مع جمهورها ،ردت النجمة نيللي كرمي على
ثالث �شائعات تخ�ص م�صري �أعمالها املقبلة ،وبخا�صة اجلزء الثاين من
"ب  100و�ش" واجلزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" وفيلم "الفار�س"،
وحقيقة الغاء م�سل�سلها يف مو�سم رم�ضان  2021كما حتدثت عن الأعمال
الفنية التي نالت اهتمامها م�ؤخرا ،وك�شفت عن �أكرث �شيء يرعبها.
نيللي كرمي �أكدت �أن احلديث عن جزء ثان من م�سل�سل  100و�ش غري �صحيح ،وقالت� :سيكون
هناك عمل �سينمائي ولي�س م�سل�سل ولدى عمل درامي جديد �أقوم بالتح�ضري �إليه للعر�ض
يف رم�ضان املقبل ولي�س كما �أطلق عليه البع�ض ا�سم "و�ضع طريان".
و�أ�ضافت� :أما احلديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق وهو كان يف كالم ب�س حلد
دلوقتي معتقد�ش هنعمله او ممكن ..ب�س دلوقتي مفي�ش كالم عليه ع�شان كلنا م�شغولني
وبن�صور فمفتكر�ش دلوقتي فيه حاجة".
و�أو�ضحت الفنانة نيللي كرمي" ،م�صري فيلم الفار�س الذي كان ي�شاركها البطولة فيه
كرمي عبد العزيز واملخرج حممد �سامي قائلة :ح�سب معرفتي ان هذا امل�شروع توقف
منذ �سنتني وحاليا �أق��وم بت�صوير فيلم "العميل �صفر" مع املخرج حممد �سامي
بطوله �أكرم ح�سنى".
و�أكدت نيللي كرمي �إنها تعاين من فوبيا املرتفعات ،وقالت ردا على �س�ؤال عن �أكرث
�شيء تخاف منه قائلة :كلنا عندنا فوبيا مفي�ش بني ادم معندهو�ش فوبيا حتى
لو م�ش بيقول .انا م�ش بحب الأدوار املرتفعة خال�ص يعني م�ش بحب الأدوار
العالية وم�ش بحب الأماكن املقفولة يعني حتى لو م�ش جنينه او مكان على
الأر���ض بحب يكون فيه بلكونه او حاجه م�ش بحب �أح�س باخلانقة ابدا.
ب�س م�ش بخاف من اال�سان�سريات عادي.
و�أبدت نيللي كرمي �إعجابها ال�شديد بامل�سل�سالت الأوروبية ،وقالت �إنها
�شاهدت م�ؤخرا م�سل�سل  The queen’s gambitونال �إعجابها،
وقالت :واتفرجت على م�سل�سل رو�سي عن امللكة كاترين و ب��ردو كان
م�سل�سل حلو.
و�أك���دت نيللي �أن "فريوز ال�صغرية" ك��ان��ت ف��ت��اة �أح�لام��ه��ا واملمثلة
املف�ضلة لها ،قائلة :انا كنت بحب كل افالم املمثلة فريوز ال�صغرية
ميكن عل�شان انا ملا كنت بتفرج على االفالم ديه كانت هي من �سني
فهي ديه كانت بطلتي املف�ضلة.
و�أ�ضافت" :يعني لو لقيت فيلم هي موجودة فيه مع انور وجدي
الزم كنت اتفرج عليه ب�صراحة ده كان اكرت حاجه بحبها يف احلياة
يعني فيلم دهب كنت بحبه جدا جدا " .
وك�شفت عن ولعها بتقليد ا�ستعرا�ضات الفنانة نيللي يف فوازير
رم�ضان وقالت" :من احلاجات احللوة اللي كنت بتفرج عليها وكان
نف�سي اقلدها ال��ف��وازي��ر طبعا بتاعت الفنانة نيللي كنت بحبها
جدا" .
نيللي تقدم خال�صة جتربتها يف احلياة
وقدمت نيللي خال�صة جتربتها يف احلياة ملتابعيها قائلة :انا من
خربتي يف حياتي يعني اهم حاجه اللي يخل�ص اجلامعة لو هو
خمل�ص جامعه بيحبها وع��اي��ز يكمل يف درا�ستها ويتعمق اكرت
يعمل كده ولو هو خل�ص ب�س نف�سه يجرب حاجات تانيه يعملها.
يعني م��رات كتري اوي مثال حد بيخل�ص  businessب�س هو
نف�سه ميثل ...مي�شي ورا حلمه ب�س ب��ردو يخلي �شغله ودرا�سته
على جنب.وتابعت" :ب�س مي�شي على حلمه ومهم اوي �إنك تكون
بتعمل احل��اج��ة اللي بتحبها الن �ساعات بنطر ن��در���س حاجات
حابنها ب�س نف�سنا ب��ردو نعمل حاجات تانيه نحقق حلمنا فيها
ممكن تكون اي حاجه حد نف�سه يت�سلق اجلبال او يغني او ميثل
او حد بري�سم designsيعني االحالم م�ش بتخل�ص الن يف
احالم كتري طول ما احنا عي�شني بنحلم" .
واختتمت احلوار الذي امتد �إىل ال�ساعات الأوىل من فجر
اليوم اخلمي�س بتغريدة قالت فيها :عايزه يف النهايه
�أرح��ب بجميع الفانز من كل جميع ال��دول العربيه و
دامي��ا ي��ارب الفن يجمعنا و الكلمه احللوه جتمعنا و
الفن جميل الن بح�س الفن فعال بيوحدنا ك��ده يف
احلاجات احللوه و ن�ستمتع مع بع�ض و بجد مري�سي
ليكوا كلكوا من قلبي.
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ريهام حجاج...
(وكل ما نفرتق) يف رم�ضان
يبدو �أن �سباق دراما رم�ضان  ،2021ما زال يحمل جديداً يف م�صر ،ولن
يكتفي باملوجود يف البالتوهات .وبالفعل� ،أعلنت ال�شركة املتحدة للخدمات
الإعالمية بقيادة املنتج تامر مر�سي التعاقد مع الفنانة ريهام حجاج،
لتلعب بطولة م�سل�سل (وكل ما نفرتق) ،ومعها كل من عمرو عبداجلليل،
رانيا يو�سف� ،آينت عامر� ،أحمد فهمي� ،سيد رجب وحممد ال�شرنوبي ،وهو
ق�صة حممد �أمني را�ضي� ،سيناريو وحوار �أحمد وائل ويا�سر عبداملجيد،
و�إخراج كرمي العدل.
وك��ان��ت ال�شركة امل��ت��ح��دة للخدمات الإع�لام��ي��ة ،ت��ع��اق��دت م��ع �شركة (تي
ڤيجن) ،ممثلة باملنتج طارق اجلنايني ،على �أن يعر�ض امل�سل�سل على �شا�شات
املتحدة خالل مو�سم دراما رم�ضان املقبل.

انتهت من ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سلني دراميني رم�ضانيني

ُتقى ف�ؤاد :الفن والتمثيل هما حياة
وهواية ال �أ�شعر بامللل منهما
انتهت املمثلة ال�شابة ُتقى ف�ؤاد� ،أخرياً ،من ت�صوير كامل م�شاهدها يف م�سل�سلني دراميني رم�ضانيني،
وها هي اليوم ت�ستعد وتت�أهب للم�شاركة يف عمل م�سرحي من املقرر �أن ي�شارك �ضمن فعاليات
مهرجان (قرطاج الدويل امل�سرحي) بدورته املقبلة.
ف���ؤاد ،التي التزال طالبة يف �سنتها الثانية يف مقاعد
امل��ع��ه��د ال���ع���ايل ل��ل��ف��ن��ون امل�����س��رح��ي��ة ب��ق�����س��م التمثيل
والإخراج،
ّ
ق��ال��ت( :بالن�سبة �إيل ال��ف��ن والتمثيل هما حياة
وهواية ال �أ�شعر بامللل منها او �أ�ضجر بتاتاً ،بل على
العك�س �أ�شعر بال�سعادة والفرح كلما غ�صت �أكرث يف
هذا املجال و�أبرزت موهبتي وطاقتي الفنية فيه،
وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق ان��ت��ه��ي��ت �أخ���ي��راً م���ن ت�صوير
م�شاهدي يف م�سل�سل (ال��روح وال��ر ّي��ة) من ت�أليف
�أنفال الدوي�سان و�إخراج منري الزعبي.
وفيه �س� ّ
أطل على امل�شاهدين من خالل جت�سيدي
ل�شخ�صية ابت�سام ،وه��ي الفتاة الغنية التي
تقع يف �شباك ���ش��اب منف�صل – �سبق له
ال����زواج  -ي��دع��ى م�����ش��اري ويج�سد دوره
فهد البناي).

وتابعت ف�ؤاد م�سرت�سل ًة عن دورها( :ابت�سام تعرفت عليه على �شاطئ البحر،
ومن خالل �أ�سلوبه املع�سول ا�ستطاع ا�ستمالة قلبها و�إيقاعها يف �شباكه ومن
ثم االحتيال عليها مادياً ودفعها ال�ستخراج قر�ض من البنك على ا�سمها.
ومنها فتح م�شروعاً خا�صاً به عبارة عن ا�سطبل للخيول ،لكن مع توايل
الأحداث يتعر�ض حلادث يجعله م�شلو ًال ،ما يدفعها �إىل تركه ،ومنها تدخل
يف �صراع مع �شقيقته التي جت�سد دورها هبة الدري.
فع ً
ال� ،أود توجيه �شكري العميق �إىل املخرج منري ال��ذي وجهني و�ساعدين
ً
كثريا يف تقدمي هذه ال�شخ�صية التي ال ميكنك فهمها (حيل متلونة)).
وتابعت ف�ؤاد�( :أما امل�سل�سل الثاين ،فهو (بيت الذل) ،من ت�أليف منى النوفلي
و�إخراج �أحمد الفردان،
وفيه � ّ
أطل جم�سدة �شخ�صية جنود ،وهي فتاة تنحدر من بيئة فقرية تطمح
�إىل الرثاء ب�أي و�سيلة كانت ،لهذا اختارت باب الزواج من �شاب غني (يج�سد
دوره فهد با�سم)،
ورغ��م ح�صولها على ما �أرادت من الأم��وال بعد ال��زواج به مل تهن�أ بالعي�ش
معه لأ�سباب عديدة �ستكون لها عواقبها الحقاً و�ستت�ضح معاملها مع ت�صاعد

الأحداث).
ً
و�أردفت( :فعليا ،ما �شدين لقبول جت�سيد هذه ال�شخ�صية كونها املرة الأوىل
التي �أقدم فيها دور فتاة حمجبة،
ويف الوقت ذاته م�سكينة وخبيثة� .إىل جانب ذلك �صاغت الكاتبة منى النوفلي
�شخ�صيتي وق�سمتها �إىل مرحلتني كل واحدة منها تختلف عن الأخرى ،ما
جعلها مميزة وجميلة).
�أما على �صعيد امل�سرح ،فك�شفت ف�ؤاد بالقول( :حالياً� ،أ�ستعد مع فرقة (امل�سرح
ال�شعبي) للم�شاركة �ضمن فعاليات مهرجان (قرطاج الدويل امل�سرحي) يف
تون�س من خالل م�سرحية (املوت الأ�سود)،
من ت�أليف فلول الفيلكاوي وم��ن بطولتي �إىل جانب عبدالعزيز امل�سعود،
جراح مال اهلل ،عثمان ال�شطي،
هيا ال�سعيد ،هبة مطيع و�أحمد الرفاعي.
وتتحدث امل�سرحية ب�صورة عامة عن مر�ض الطاعون وكيفية فتكه ب�أهل
البادية من خالل جمموعة من امل�شاهد التي حتمل اال�ضطراب والفو�ضى
واملليئة بالزوائد غري املربرة).

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

Monday

اكت�شاف خا�صية غري متوقعة لل�شوكوالتة
ت���و����ص���ل ع���ل���م���اء ك���ل���ي���ة ب����اي����ل����ور الطبية
الأمريكية� ،إىل ا�ستنتاج يفيد ب�أنه ميكن �أن
يكون لل�شوكوالتة ت�أثري �إيجابي يف القلب
والأوعية الدموية.
وت�شري جملة European Journal
،of Preventive Cardiology
�إىل �أن اخل�براء حللوا بيانات تخ�ص 300
�أل���ف مري�ض واكت�شفوا ع�لاق��ة ب�ين تناول
ال�شوكوالتة والإ�صابة ب�أمرا�ض ال�شرايني
التاجية.
وقد ات�ضح للباحثني� ،أن الأ�شخا�ص الذين
تناولوا ال�شوكوالتة على الأقل مرة واحدة
يف الأ�����س����ب����وع ،ان��خ��ف�����ض خ��ط��ر �إ�صابتهم

ب�أمرا�ض القلب التاجية بن�سبة  8%مقارنة
بالآخرين.
وي����و�����ض����ح ال����ب����اح����ث����ون ،ه�������ذه اخلا�صية
لل�شوكوالتة ،باحتوائها على حم�ض ال�شمع
�أو (حم�ض ال�ستياريك) وهو حم�ض دهني
م�ش ّبع ،ومركبات الفالفونويد والبوليفينول
 وه���ي ع��ن��ا���ص��ر ت��ق��وي ال��ق��ل��ب وت��زي��د منم�ستوى الكولي�سرتول "اجليد".
وي������ؤك�����د ال���ع���ل���م���اء ،ع���ل���ى ������ض�����رورة تناول
ال�����ش��وك��والت��ة ب��اع��ت��دال وب��ك��م��ي��ات �صغرية.
لأن الإف����راط يف تناولها ي����ؤدي �إىل زيادة
ال���وزن وال�سمنة وال��ن��وع ال��ث��اين م��ن مر�ض
ال�سكري.

�أفكار لتم�ضية الوقت مع الأطفال
يت�سع دور الأم وال يتوقف عند احلمل والوالدة والر�ضاعة ،وال يتوقف عند
العناية بطعام ونظافة ال�صغري ،بل يجب عليها �أن تهتم بق�ضاء �أوقات
مفيدة وممتعة معه ،فهذا م��ن حقه وم��ن �أه��م �أ�سباب �صحته النف�سية
واجل�سدية ،ولذلك نقدم �أهم الأفكار التي ت�ساعدك على ق�ضاء الوقت مع
�أطفالك

ال�شوفان
�إن ال�������ش���وف���ان من
الوجبات الأ�سا�سية
يف �أي ن������ظ������ام
تخ�سي�س وذلك لأن
�سعراته احلرارية
ريا �إىل
قليلة ،م�ش ً
�أن ال��ك��وب الواحد
م��������ن��������ه ي�����ح�����ت�����وي
ع��ل��ى � 130سع ًرا
حرار ًيا.
ك������م������ا �أن�������������ه غ���ن���ي
بالألياف الغذائية
والربوتينات مع ن�سبة قليلة من الدهون.
وي�ساعد ال�شوفان اي�ضا على تنظيم م�ستوى �سكر ال��دم وتقليل خماطر
م��ر���ض ال�����س��ك��ري ك��م��ا ي�ساعد ع��ل��ى التخ ّل�ص م��ن ال��ك��ول��ي�����س�ترول ال�ضار
باجل�سم.
ويعد ال�شوفان خال ًيا من اجللوتني ولذلك فهو �آمن ملن يعانون ح�سا�سية
اجللوتني.
و�أثبتت بع�ض الدرا�سات �أن ال�شوفان يحتوي على مواد حتمي من ال�سرطان
وخا�صة �سرطان الثدي كما يحتوي على م�ضادات للأك�سدة حتمى القلب
من املواد ال�ضارة امل�سببة للأمرا�ض ،كما يقوي املناعة.
وميكن تناول ال�شوفان مع حليب خايل الد�سم �أو حليب ال�صويا كما ميكن
ا�ستخدامه يف عمل املخبوزات �أو مع اخل�ضروات.

القراءة جتمعك مع �أطفالك
 تعترب القراءة من الهوايات اجلميلة واملمتعة للطفل وللأم. يلعب �صوت الأم دوراً كبريا يف توفري االمن واالمان للطفل. ك��م��ا ي��ج��ب عليها �أن ت��خ��ت��ار ال��ق�����ص�����ص ال��ت��ي حت��م��ل ال����روح االيجابيةوالبناءة.
والبعد عن قراءة ق�ص�ص ما قبل النوم املبنية على اخليال والرعب حتى ال
ي�صاب الطفل بالقلق.
 القراءة فر�صة ملراجعة الكتابة ،والنحو بطرق مبتكرة. كما �أن��ه��ا فر�صة لكي يتعلم طفلك املناق�شة ف���أم��ام ك��ل ف��ق��رة توقفي،وا�س�أليه ،وال تعتمدي الق�ص�ص فقط ب��ل يجب ق���راءة ق�ص�ص العظماء
والأبطال على مر التاريخ.
 �ضعي جما ُال للق�ص�ص العلمية وق�صة اخرتاع كل جهاز �أفاد الب�شرية.�ألعاب الذكاء تو�سع خياالت الطفل
 يجب �أن ي�ستخدم الطفل عقله يف �ألعاب ذكاء هادفة ومنا�سبة لعمره. من هذه الألعاب لعبة البازل التي تنمي خيال الطفل وتو�سعه.�سماع املو�سيقى والغناء
رمبا كانت املو�سيقى مفيدة للطفل لكي تعمل على تهذيب نف�سه ،ونقاء
روحه ،ويجب �أال نغفل دور القر�آن الكرمي كذلك.
وميكن �أن يحفظ الطفل بع�ض الأغاين من خالل مواقع االنرتنت.
وميكن للأم �أن ت�ستغل برنامج الكاريوكي لكي يينمي الطفل ح�سه الفني.
حفظ القر�آن الكرمي وتدبر معانيه
بالإ�ضافة لكونها مهمة املعلمني واملحفظني ،فتلعب الأم دوراً فيها وت�ستغلها
لق�ضاء وقت ممتع ومفيد مع �أطفالها.
من املهم البدء ب�أجزاء �سهلة وق�صار ال�سور ،ثم التدرج.
و�شرح معاين القر�آن الكرمي من املهمات التي تقوم الأم بتب�سيطها خا�صة
ق�ص�ص الأنبياء املمتعة واملعربة.

• ما هو الطائر الذي يطلق عليه التم؟
االوز االبي�ض االمريكي

• مت ت�صغري �صورة يف �إح��دى ال�صفحات على �آلة
ت�صوير �إىل  60%من حجمها الأ�صلي ثم مت ت�صغري
ال�����ص��ورة ال��ن��اجت��ة بن�سبة  % 20فما ه��ي ن�سبة
الت�صغري النهائية من حجم ال�صورة الأ�صلي ؟
48%

• ما ا�صل كلمة الذرة امل�ستخدمة يف امل�صطلح الكيميائي؟
يوناين وتعني الغري قابل للق�سمة

• ماذا كان ا�سم �سيارة مر�سيد�س قبل ان ت�أخذ هذا اال�سم ؟
جيلينيك

ماريا �إديلما �أغيالر مت�شط �شعرها بينما تقفز قطتها يف منزلها يف بوغوتا .وفقدت �إديلما وظيفتها يف �صالون
جتميل يف مار�س  2020ب�سبب جائحة  ، COVID-19وا�ضطرت للعمل كخادمة  .ا ف ب

ممار�سة الريا�ضة
من املمكن �أن يكون �صعباً ممار�سة الريا�ضة يف البيت ،ولكنها مهمة ل�صحة
ومنو الطفل.
ميكن �أن ميار�س الطفل لعبة البولينغ يف البيت على النحو الآتي.
اجمعي  10علب مياه غازية فارغة ،ورتبيها على غ��رار لعبة البولينغ،
وامنحي كل طفل ثالث حم��اوالت لإ�سقاط �أكرب كم منها بكرة تن�س من
م�سافة  20مرتاً.
ميكن لهذه اللعبة �أن تق�ضي وقتاً ممتعاً وم�سليا معها.

• هل تعلم �أن �صيد الفئران ممنوع فى مدينة �أوهايو �إال برتخي�ص .
• هل تعلم �أنه من بني كل بليونني �شخ�ص هناك �شخ�ص واحد فقط ميكن �أن يعمر �إىل � 116سنة
�أو �أكرث .
• هل تعرف �أن احلمار هو الكائن الوحيد القادر علي ر�ؤية حوافرة الأربعة ب�إ�ستمرار وفى وقت واحد
وذلك ب�سبب و�ضعية عيناه .
• هل تعلم �أن الزرافة ال تنام يومياً غري  9دقائق فقط علي ثالثة مراحل� ،أى كل مرحلة مبعدل 3
دقائق فقط .
• هل تعلم �أنه �إن كتبت رقم  241543903فى خانة بحث جوجل ف�سوف يظهر لك �أ�شخا�ص ي�ضعون
ر�أ�سهم فى الثالجة ..
• هل تعلم �أن الراديوم �إكت�شفه الفيزيائي الفرن�سي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام .1898
• هل تعلم �أن نظرية الن�سبية �إكت�شفها العامل الأمل��اين الأ�صل واالمريكي اجلن�سية الفيزيائي الربت
�آني�شتاين الذي ن�شر هذه النظرية يف العام  1905م.
• هل تعلم �أن ا�ستخدام الرادار لأول مرة كان يف احلرب العاملية الثانية يف العام .1939
• هل تعلم �أن خ�سوف القمر يعني �أن يحتجب نور القمر خلف ال�شم�س فال يبدو �أبداً.
• هل تعلم �أن العامل الإ�سالمي اخلوارزمي ا�شتهر بعلومه بالريا�ضيات و�أنه وراء �إيجاد عمليات اجلذر
ويعطي املعادالت الريا�ضية الأخرى و�أنه هو مبتكر علم اجلرب.

احلرية
كان احد امللوك ظاملا �إىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً او �صغرياً من بط�شه وكان له مقوله دائماً يرددها ان افراد
�شعبه ما هم اال كالباً لديه فثار احد �شباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�صرخ يف النا�س يحفزهم على التخل�ص
من هذا الكابو�س ومن الظلم والطغيان ويقول لهم انهم لو عا�شوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون خلفهم جي ً
ال
�آخر لأن امللك �سيبيد ال�شعب كله من اجلوع والعط�ش واملر�ض ..ثار ال�شعب �ضد امللك ثورة عارمة لكن امللك بقواده
ا�ستطاعوا ان يخر�سوا النا�س ويهددوهم باحلديد والنار و�أر�سل امللك قواده للبحث عن ال�شاب الذي حر�ضهم لكن
عابد كان قد هرب حتت احلاح امه �إىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�صحراء حتى كاد يهلك ولوال ان احد القوافل
حلقته ما كان بقي له يوماً �آخر ،ترك رئي�س القافلة عابد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني به فقامت على عالجه حتى
ا�سرتد عافيته واكمل معهم رحلتهم ..وعندما �س�أله رئي�س القافله عن وجهته قال له اين ال اجته �إىل اية مكان بل كنت
فاراً من ظلم امللك ،زاد ترحيب رئي�س القافلة بعابد وا�ست�ضافه حتى و�صل �إىل اخته وهناك زاد اكرام الرجل لعابد ثم
عر�ض عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ش بني اهل قبيلته فوافق عابد على الفور ملا اح�س به من قبول جتاه الفتاه ..ولكن
�سعادته مل ت�ستمر كثرياً فهناك كان احد �شباب القبيلة يكيد له وقد امتلأ قلبه كرها ب�سبب زواج عابد من ابنة رئي�س
القبيلة وقد كان ال�شاب يريدها لنف�سه لذلك ا�ستدرك ال�شاب عابد �إىل مبارزة بينهما فلم ي�ستطيع عابد ان يرف�ض
ذلك واال ات�صف باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�ستطاع ان يقتله فزاد مقداره يف القبيلة و�أ�صبح له مكانة عظيمة
فعا�ش �سنوات رزق فيها ب�أوالد حني ا�ستطاع احد افراد القبيلة ان يذهب بتجاره �إىل مدينة عابد ويعود ب�أخبارهم التى
تثبت ان امللك ما زال يفتك ب�أهل مدينته ،اح�س عابد بقب�ضة يف قلبه و�أ�صر ان يعود �إىل اململكة لريى امه ويعود بها
ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �شاء ربي يل العودة فلن �أت�أخر وان مل ي�ش�أ ف�أذكري حكايتي لأوالدي .ودع عابد
زوجته واجته �إىل مدينته من فوره فو�صلها ليل اليوم الثالث فت�سلل �إىل بيت امه ودق بابها ففتحته والرعب ميلأ
قلبها وعندما �شاهدته مل ت�صدق عيناها لكنها راحت يف بكاء �شديد وهى تتمتم انها كانت حت�س بعودته وانها �سرتاه
قبل موتها ..ا�شفق عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�صرخ وهى تقول انه ال مير يوماً دون ان يعرب هذا املكان
جنود امللك وانها ت�ستحلفه باهلل ان يعود حيثما كان فقال انه لن يرتك املكان حتى ت�أتي معه وخوفاً عليه مللمت ا�شياءها
الب�سيطة وركبت معه جواده وخرجا من املدينة حتت �ستار الليل يحفظهما الذي ال يغفل وال ينام ،وو�صل بها �ساملة �إىل
حيث توجد زوجته و�أوالده لتعي�ش معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية والكرامة.

