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حيل غذائية للتغلب على اآالم الظهر املزمنة 
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�صحية  امل�����ص��اك��ل  اأك���ر  م��ن  ال��ظ��ه��ر  اآالم  تعترب 
الظهر  اآالم  اإىل  ت���ؤدي  التي  االأ�صباب  العديد من  الكثريون، وهنالك 

والتي ميكن تفاديها عرب بع�ض التغيريات على النظام الغذائي.
تكفل  التي  الغذائي  النظام  على  التغريات  من  جمم�عة  يلي  فيما 
تقليل فر�ض االإ�صابة باآالم الظهر، وفق ما اأوردت �صحيفة تاميز اأوف 

اإنديا:
اآالم  التي تزيد من  االأطعمة  العديد من  الفاكهة واخل�صار: هنالك 
مثل  بااللتهابات  االإ�صابة  فر�ض  زي��ادة  عرب  الرومات�يدي،  املفا�صل 
ال�صكر ومنتجات االألبان والغل�تني، لذا يجب ا�صتبدال هذه االأطعمة، 
الف�اكه واخل�صار التي حتت�ي على ن�صبة عالية من مادة الب�ليفين�ل 
على  ت�صاعد  والتي  االلتهابات  مب�صادات  الغنية  والبي�فالف�ن�يد 

حماية اجل�صم وتقليل العمليات االلتهابية التي تزيد االأمل.
الكركم على مركب ق�ي م�صاد لاللتهابات يعرف  الكركم: يحت�ي 
با�صم الكركمني، والذي ي�صاعد على تقليل اأي ن�ع من اأن�اع االلتهابات 
وتقليل االأمل والت�رم يف املفا�صل والظهر. يعمل الكركم ب�صكل اأف�صل 
لزيادة  ال�صمن  اأو  الهند  ج���ز  زي��ت  من  �صغرية  وملعقة  الفلفل  مع 

الت�افر البي�ل�جي للكركمني، للح�ص�ل على اأف�صل النتائج.
الزجنبيل: الزجنبيل م�صاد لاللتهابات بطبيعته. ي�صاعد الزجنبيل 

الطازج املب�ص�ر يف تقليل االأمل وااللتهابات.
ل�صحة  الالزمة  الفيتامينات  اأه��م  اأح��د  د  فيتامني  يعد  د:  فيتامني 
املنتجات احلي�انية. ي�صاعد فيتامني د على  العظام، وه� م�ج�د يف 
اللنب  هي  د  بفيتامني  الغنية  االأطعمة  الكال�صي�م.  امت�صا�ض  زي��ادة 
الرائب والدجاج و�صفار البي�ض واالأ�صماك. ي�صهل فيتامني د ن�صاط 
بانيات العظم وجتديد العظام وي�صاعد على تق�ية الهيكل. يجب اأن 

تك�ن م�صت�يات فيتامني د بني 65 اإىل 70 وحدة.

كورونا يحد من رغبة االأملان يف ال�سفر
االأملان  اأن تف�صي وباء ك�رونا يحد من رغبة  ا�صتطالع حديث  اأظهر 
اإج��راوؤه بتكليف من �صركة  يف ق�صاء عطالت. وجاء يف ا�صتطالع مت 
مل  االأمل����ان  م��ن  تقريباً   31% اأن  �صي"  داب��ل��ي���  "بي  اال���ص��ت�����ص��ارات 
يح�صم�ا اأمرهم حتى االآن فيما اإذا ما كان�ا �ص�ف ي�صافرون يف عطلة 
%28 ممن �صارك�ا يف اال�صتطالع  اأم ال. وبالن�صبة لنح�  هذا العام 

فاإن ال�صفر يف عام 2021 لي�ض مطروحاً.
اأنهم حجزوا بالفعل  %15 فقط ممن �صارك�ا يف اال�صتطالع  وذكر 
اأنهم مل يحجزوا رحالت  اآخ��رون   27% رحلة لق�صاء عطلة، وذكر 

حتى االآن، اإال اأنهم يخطط�ن لذلك.
عطالت  لق�صاء  يخطط�ن  الذين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة  حتى  ولكن 
على الرغم من تف�صي وباء ك�رونا، فاإن ال�باء له تاأثريات ملم��صة 

على خطط ال�صفر اخلا�صة بهم.
-اأو حتى  املحتمل  اأنهم من  االأ�صخا�ض  ه���ؤالء  ثلثي  اأك��ر من  وذك��ر 
بالتاأكيد- �ص�ف يلغ�ن رحالتهم، اإذا ارتفع خطر االإ�صابة بالفريو�ض 
يف وجهة �صفرهم اأو ا�صطروا للدخ�ل يف حجر �صحي عند الع�دة اإىل 
اأ�صخا�ض من  اأملانيا، بح�صب اال�صتطالع. وذكر ثالثة من كل ع�صرة 
امل�صاركني يف اال�صتطالع اأن ال�صفر لق�صاء عطلة مت�قف بالن�صبة لهم 

على احل�ص�ل على تطعيم �صد ك�رونا قبل م�عد ال�صفر.

مطاعم الرحمة تزين التكافل بني اجلزائريني 
تن�صط عدة جمعيات خريية يف اجلزائر على مدار ال�صنة، لكن خالل 
اأجل مّد يد الع�ن للعائالت  اأعمالها من  ت��زداد وترية  �صهر رم�صان 

املع�زة واملحتاجة للم�صاعدة االجتماعية.
وهذه ال�صنة الثانية لن�صاطات اجلمعيات اخلريية يف رم�صان باجلزائر 

يف زمن جائحة ك�رونا.
ومن اأبرز اأ�صكال العمل اخلريي يف �صهر رم�صان باجلزائر "مطاعم 
الرحمة" اأب�ابها اأمام عابري ال�صبيل، وتن�ض م�ائد اإفطار ال�صائمني 
ال��ع��ائ��الت املحتاجة خ��الل �صهر  امل��ع���ن��ات على  ال��ط��رق��ات، وت����زع  يف 

رم�صان.
من  بدعم  ن�صاطها  بكرة  اجل��زائ��ر  يف  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  وت��ع��رف 
اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر  االج��ت��م��اع��ي  الن�صيج  داخ���ل  امل��ه��م  ودوره����ا  املح�صنني، 
خمتلف  ل�صالح  اإيجابية  اأدوار  اأداء  على  وقدرتها  الب�صرية  تركيبتها 

فئات ال�صعب.
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وفاة فرن�سي �سارك يف 
احلرب العاملية الثانية

الفرن�صية  الك�ماندو�ض  عنا�صر وحدة  اآخر  ف�ر" اأحد  "اأوبري  امل�ت  غّيب 
العاملية  1944 خ���الل احل���رب  ال��ن���رم��ان��دي يف  اإن����زال  ���ص��ارك��ت يف  ال��ت��ي 

الثانية.
وت�يف اأوبري عن عمر يناهز 106 اأع�ام، وكان الرئي�ض الفرن�صي اإميان�يل 

ماكرون يف طليعة من نع�ه ال�صبت.
اإن  قائاًل  اأ�صرته،  االأمة" لف�ر معّزياً  "امتنان  بيان عن  وع��رّب ماكرون يف 
االلتزام  يف  رائ��ع��ًة  "اأمث�لة  ق��دم  ال��راح��ل  البحري  الك�ماندو�ض  عن�صر 

والبط�لة".
االإمرة  ذات  الك�ماندو�ض  �صمن وحدة  وكان ف�ر واحداً من 177 عن�صراً 
الفرن�صية �صارك�ا يف االإنزال على �ص�اطئ الن�رماندي يف 6 ي�ني�-حزيران 
خالل امل�جة االأوىل من عمليات االإنزال الني نفذها احللفاء على   1944
يف  بحري  غ��زو  اأك��رب  وه���  يحتل�نها،  ال��ن��ازي���ن  ك��ان  التي  فرن�صا  �ص�اطئ 

التاريخ.
وكانت نقطة اإنزال ف�ر عند �صاطئ ك�لفيل يف �صمال فرن�صا، �صمن وحدة 
امل��الزم فيليب كيفر،  ا�صم قائدها  عليها  اأطلق  التي  كيفر"  "ك�ماندو�ض 
اأحد اأوائل املقاتلني الفرن�صيني الذين ان�صم�ا اإىل حركة "فرن�صا احلرة" 

املقاومة بقيادة �صارل ديج�ل.
�صارك�ا  الذين  ال�حيدين  الفرن�صيني  اجلن�د  ال�حدة  هذه  عنا�صر  وك��ان 
يف االإنزال، وجنح�ا يف حتقيق هدفهم املتمثل يف ال�صرية على التح�صينات 
االأملانية يف وي�صرتيام قبل اأن يلتحق�ا ببقية ق�ات احللفاء مل�ا�صلة التقدم، 

وقتل 10 منهم بحل�ل نهاية ي�م االإنزال.

اأ�سرتازينيكا قد تطور لقاحًا 
ل�ساللة جنوب اأفريقيا 

يف  زينيكا  اأ���ص��رتا  ب�صركة  م�ص�ؤولة  قالت 
النم�صا يف مقابلة ُن�صرت اأم�ض االأول االأحد 
اإن من املمكن اأن تك�ن ن�صخة مط�رة من 
لقاح ال�صركة لل�قاية من مر�ض ك�رونا، 
خُم�����ص�����ص��ة مل��ك��اف��ح��ة ال�����ص��الل��ة ال���ت���ي مت 
اأفريقيا جاهزة بنهاية  ت�ثيقها يف جن�ب 

العام اجلاري.
اأ�صرتازينيكا  وولرتز مديرة  �صارة  وقالت 
يف النم�صا ل�صحيفة ك�ريري اإن الدرا�صات 
اللقاح  اأن  اإىل  االآن  ح��ت��ى  ت�����ص��ري  ال���ت���ي 
احلايل اأقل فاعلية يف م�اجهة الفريو�ض 
بحيث  "�صئيلة  اأفريقيا  جن�ب  يف  امل�ثق 
نهائية  ا�صتنتاجات  ا�صتخال�ض  ميكن  ال 
بداأت  نف�صه  ال�قت  "يف  واأ�صافت  منها". 
تعديالت  اأك�صف�رد  وجامعة  اأ�صرتازينيكا 
على اللقاح خا�صة ب�صاللة جن�ب اأفريقيا 
ونحن نت�قع اأن يك�ن جاهزا بنهاية العام 

اإذا ما تطلب االأمر".
ومل تتطرق املقابلة املن�ص�رة يف ال�صحيفة 
مبا�صرة اإىل التحقيقات اجلارية يف ب�اعث 

القلق من لقاح اأ�صرتازينيكا.
وقرر االحتاد االأوروبي و�صع حتذير على 
ارت��ب��اط��ه بحاالت  اح��ت��م��ال  ب�صبب  ال��ل��ق��اح 

اإ�صابة بجلطات دم�ية �صديدة الُندرة.

اأ�سباب �سداع التوتر وكيفية تخفيف 
اآثاره املزعجة ومنع حدوثه! �ص 23

الذرة  تخف�ض 
م�ستوى ال�سكر بالدم

تتحدث الّدرا�صات الطبية عن ف�ائد الذرة وزيتها بعد اإثباتها العام 
تقي وتعالج بع�ض االأمرا�ض. الذرة  اأن   ،2004

فاإنها  دييج�،  �صان  والي��ة  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
مدرة للب�ل، ومتنع االلتهابات يف املثانة الب�لية.

التهابات  تعالج  ب��ل  ال��ب���يل فقط،  اجل��ه��از  ع��الج  ال���ذرة يف  تفيد  وال 
املفا�صل وتخف�ض م�صت�ى ال�صكر بالدم.

الذرة  بتناول  الكردي  زينة  التغذية  اخت�صا�صية  تن�صح  ذلك،  وح�ل 
ال���رم واحتبا�ض  للج�صم ومينع  الأن��ه من�صط  ال��ذرة  وزي��ت  الطبيعية 

املاء.
وبح�صب الكردي، فاإن تناول ملعقة واحدة من زيت الذرة ي�مياً قد 
ُيقلل من خط�رة االإ�صابة باأمرا�ض القلب ب�صبب حمت�ى زيت الذرة 

من الده�ن غري امل�صبعة.
اأي اجلزء  ال���ذرة،  ال��ب��ذرة يف حبة  ال���ذرة م��ن ج��زء  زي��ت  وُي�صتخل�ض 

ال�صغري يف تراكيبها.
وت�صتخدم ربات املنزل زيت الذرة يف قلي الطعام الأن لديه نقطة تبخر 
حرارة  درج��ات  لتحمل  منا�صباً  يجعله  ما  الكردي،  تق�ل  كما  عالية، 

عالية اأثناء القلي. 

طبيبك ا�صت�صر   .1
· قد ُين�صح بع�ض مر�صى ال�صكري باالمتناع عن ال�صيام، 
باإمكانك  كان  اإذا  فيما  ا�صت�صاره طبيبك  اإىل  �صتحتاج  لذا 

ال�صيام وفقاً حلالتك ال�صحية.
ال�صكري  م��ر���ص��ى  رع��اي��ة  ف��ري��ق  اأو  الطبيب  �صيقدم   ·
الن�صيحة املنا�صبة لك ح�ل كيفية تعديل جرعات االأدوية 
النظام  تعديل  اإىل م�صاعدتك على  اإ�صافة  االأن�ص�لني،  اأو 
ال�صيام  ���ص��اع��ات  م��ع  يتنا�صب  ب��ك مب��ا  ال��غ��ذائ��ي اخل��ا���ض 

واالإفطار يف رم�صان.
اأن  املهم  ل� �صمحك لك الطبيب بال�صيام، فمن  وحتى   ·
حتر�ض على الت�ا�صل معه عند ال�صع�ر باالإعياء اأو التعب 
اأو اأي اأعرا�ض اأخرى اأثناء ال�صيام، خا�صة اإذا كنت تتناول 

اأدوية م��ص�فة.

االإفطار بعد  متباعدة  وجبات  تناول  على  احر�ض   .2
با�صتمرار  الطعام  بتناول  الرغبة  على مقاومة  احر�ض   ·
ويجب  مبا�صرة.  الفجر  حتى  االإفطار  من  الفرتة  خالل 
ع��ل��ي��ك و���ص��ع ن��ظ��ام م��ن��ت��ظ��م وم��ت��ب��اع��د ل���ج��ب��ات الطعام 

اخلا�صة بك.
املاء والتمر، ثم بعد  مثل  خفيفة  ب�جبة  �صيامك  · اك�صر 
ح�ايل �صاعة تناول وجبة متكاملة، وقبل الفجر مبا�صرة 
الليل  ال�صع�ر باجل�ع خالل  ال�صح�ر. وعند  تناول وجبة 
)بني وجبتي االإفطار وال�صح�ر(، فيمكنك تناول وجبة اأو 
اأو حفنة  فاكهة  وجبتني خفيفتني �صغريتني مثل قطعة 
من املك�صرات النيئة اأو ك�ب واحد من الزبادي دون اإ�صافة 

�صكر.
· احر�ض على عدم تف�يت وجبتي االإفطار اأو ال�صح�ر.

وجبات طعامك بحكمة اخرت   .3
الأنه يزيد من �صع�رك  وجبة،  كل  مع  الربوتني  · تناول 
بال�صبع. ميكن اأن ي�صاعدك اخت�صا�صي التغذية يف ح�صاب 

احتياجات ج�صمك من الربوتني.
وال���زب���ادي يف  واخل�����ص��روات  ال��ف���اك��ه  بت�صمني  ُين�صح   ·

وجباتك.
االأف�كادو  مثل  ال�صحية  الده�ن  · اخرت 

وزيت الزيت�ن واالأ�صماك.
اخلبز  مثل  املعقدة  ال��ك��رب���ه��ي��درات  اخ��رت   ·

واالأرز  واملك�صرات  الكاملة  احلب�ب  من  امل�صن�ع 
ال��ب��ن��ي، وال���ت���ي ي��ت��م ه�����ص��م��ه��ا ب���ب���طء، ب����دال من 

واخلبز  ال��ك��ع��ك  م��ث��ل  الب�صيطة  ال��ك��رب���ه��ي��درات 
االأبي�ض واملعجنات، التي ميكن اأن ت�ؤدي اإىل ارتفاع 

ن�صبة ال�صكر يف الدم.

ج�صمك ترطيب  على  احر�ض   .4
�صرب كميات كافية من ال�ص�ائل )اخلالية  عليك  · يجب 
من ال�صكر(، وخا�صة املاء، لتجنب اجلفاف خالل �صاعات 
ال�صيام. وي�صكل املاء واالأطعمة، التي حتت�ي على االألياف 
االإم�صاك  لتجنب  الرئي�صي  املفتاح  الريا�صية  والتمارين 

خالل �صهر رم�صان.
م�صروب يحت�ي  تناول  يف  ج�صمك  لرغبة  ت�صت�صلم  ال   ·
على ن�صبة عالية من ال�صكر، الأن االرتفاع املفاجئ يف ن�صبة 
ال�صكر يف نظامك الغذائي قد ي�ؤدي اإىل ارتفاع م�صت�يات 
ال��غ��ل���ك���ز يف ال����دم، مم��ا ق��د يتطلب ت��دخ��اًل ع��الج��ي��اً يف 

امل�صت�صفى.

املعتدلة  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  على  احر�ض   .5
خالل الي�م

· الن�صاط البدين املعتدل ي�ميا يعد خياراً �صحياً ملر�صى 
ال�صكري.

للمر�صى. بها  امل��صى  االأن�صطة  اأكر  من  · امل�صي 
اأثناء  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  يف  االإفراط  · جتنب 

ال�صيام.

الن�شاط
ي�صعر الكثريون بالتعب وقلة الن�صاط خالل �صهر رم�صان 
املبارك، مما يفر�ض احلاجة اإىل بع�ض ال��صائل للحفاظ 

على الن�صاط واالإنتاجية يف العمل.
وفيما يلي بع�ض الن�صائح للحفاظ على 
ن�صاطك يف العمل خالل رم�صان، بح�صب 

م�قع بريت�صي كان�صل فاوندي�صن:

الت�شميم
التحديات خالل  املزيد من  بينما قد ن�اجه 
مثل  الدينية  االلتزامات  ب�صبب  رم�صان  �صهر 
ممار�صة �صبط النف�ض وامل�صاعر واالأفكار ال�صلبية، تاأكد من 
اأنك �صتعمل بحافز جيد. عندما متلك االإرادة والت�صميم، 
�صيك�ن من ال�صهل اتباع الن�صائح التالية للمتابعة بن�صاط 

يف العمل.

تناول وجبة ال�شحور الكافية
م��ن خ��الل وجبتي  بالطاقة  ت��زوي��د ج�صمك  اأث��ن��اء  ت��ذك��ر 
ال�صح�ر وفطر، ال داعي لالإفراط يف تناول الطعام. بداًل 
ال�صح�ر،  من ذلك، تناول كمية معتدلة من الطعام على 
الأن االإفراط يف تناول الطعام �صي�ؤدي اإىل ال�صع�ر بالنعا�ض 
الكرب�هيدرات  من  مت�ازنة  ق�ائم  اخرت  الن�صاط.  وعدم 
والربوتني واالألياف، وت�صاعد االأطعمة التي حتت�ي على 
ين�صح  كما  اأط����ل،  لفرتة  بال�صبع  ال�صع�ر  على  االأل��ي��اف 

بتناول املزيد من اخل�صروات والف�اكه.

�شبط وقت النوم
هناك جدوالن للن�م عليك �صبطهما، االأول جدول الليل، 
فاإذا كانت لديك عادة الن�م يف وقت متاأخر، فمن االأف�صل 
ا اإىل  اأي�صً اأن تنام مبكًرا الأنك �صتحتاج  اأن تغريها. حاول 
اجلدول  رم�صان.  �صهر  ط���ال  مبكر  وق��ت  يف  اال�صتيقاظ 
الثاين بعد ال�صح�ر و�صالة الفجر. قد يك�ن من االأف�صل 
اأال تع�د للن�م الأن ذلك قد ي�صبب لك ال�صع�ر باخلم�ل. 
من االأف�صل اال�صتمرار يف ممار�صة الريا�صة اأو غريها من 

االأن�صطة البدنية.

كيت ميدلتون تكرم 
اإليزابيث الثانية وديانا 
الربيطانية  كمربدج  دوق��ة  كرمت 
مبج�هراتها،  م���ي���دل���ت����ن  ك���ي���ت 
���ص��ي��دت��ني يف ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة هما 
واالأمرية  الثانية  اإليزابيث  امللكة 

الراحلة ديانا.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��را���ص��م ت�صييع 
اإدنربه  دوق  فيليب  االأم��ري  جنازة 
امللكة  ب���ري���ط���ان���ي���ا  م���ل���ك���ة  وزوج 
اإليزابيث الثانية، يف قلعة وند�ص�ر، 
التي اأقيمت اأول اأول اأم�ض ال�صبت.

ال�صديد  ال��رغ��م م��ن احل��زن  وعلى 
ال����ا����ص���ح ع���ل���ى م���الحم���ه���ا، ف����اإن 
ك���ي���ت م���ي���دل���ت����ن، ك���ع���ادت���ه���ا بدت 
الل�ؤل�ؤ  م��ن  بعقد  اأناقتها،  بكامل 
ال�صخ�صية  املجم�عة  اإىل  ينتمي 
�صابقاً  وارت����دت����ه  امل��ل��ك��ة،  جل��الل��ة 
االأمرية الراحلة ديانا. ارتدت كيت 
ميدلت�ن يف جنازة االأمري فيليب، 
ف�صتان معطف اأنيق بالل�ن االأ�ص�د 
من ت�قيع كاثرين ووكر، االإطاللة 
مبج�هرات  اأقرنتها  التي  امللكية 
اإليزابيث  امللكة  تكرمي  بها  اأرادت 
الثانية، جدة زوجها االأمري ويليام، 

وحماتها الراحلة االأمرية ديانا.
وخطفت ميدلت�ن االأنظار بقالدة 
 4 الياباين مك�نة من  الل�ؤل�ؤ  من 
مبنت�صفها  ال���الآل���ئ  م��ن  ���ص��ف���ف 
ما�صة �صنعتها احلك�مة اليابانية، 
مع م�صبك ما�صي منحني مركزي، 
التي  الفخمة  امل��ج���ه��رات  قطعة 
زوجة  اإىل  بريطانيا  اأعارتها ملكة 
ح��ف��ي��ده��ا االأم����ري وي��ل��ي��ام يف حفل 
ع�صاء الذكرى ال�70 لزفاف امللكة 
واالأمري فيليب يف قلعة وند�ص�ر يف 
حماتها  قبلها  وم��ن   ،2017 ع��ام 
ال���راح���ل���ة االأم�������رية دي���ان���ا يف عام 

.1982

مدحت �سالح باأغنية 
وطنية جديدة 

امل�������ص���ري  مدحت  ال���ف���ن���ان  اأط����ل����ق 
�صالح  اأغنية وطنية جديدة بعن�ان 
"ي�تي�ب"  عرب  باملللي"  "عا�صقها 
واأحلان  امل�صري  �ص�كت  كلمات  من 
ح�صن زكي وت�زيع زناتي، وت�صمن 
والتقاليد  ال��ع��ادات  االأغ��ن��ي��ة  كليب 
ت�صتهر  التي  املعامل  واأب��رز  امل�صرية 
فيها م�صر. ومن كلمات االأغنية:" 
نحلم بيها اأو ليها ون�صتاق حتى ل� 
فيها نت�ه.. نت�ه يف الزحمة نالقيها 
تبنيها  اإي���د  ف  بت�صّلي  اأم  دع����ة  يف 
باملللي  ���ص��ع��ب ع��ا���ص��ق��ه��ا  ف����  وت��ع��ّل��ي 
دفا  ن�����ص��ر  ع��الم��ة  م��ل��ي���ن  و100 
�صكان  خ�ص�ع  ليلها  �صهر  نهارها.. 
تفا�صيلها  يف  ال��روح  تت�ه  تراتيلها 
ت�����دوب ال������روح ف���� ت��ف�����ص��ي��ل��ه��ا تب�ح 
اأر�صك  خ�صار  م�صر  حتيا  وتغني 
م��دد ك��ّف��ي واأم��ِن��ك ح��ق ف���ق كتفي 
يا  ب��اأويّف مقامك  وحتى بروحي ما 

حبيبتي يا م�صر حتيا م�صر".

ن�سائح ت�ساعد مر�سى ال�سكري 
على ال�سيام.. تعرف عليها

بع�ض  اتخاذ  اإىل  اخل�شو�ض  وجه  على  ال�شكري  مر�شى  يحتاج 
الإجراءات والحتياطات الإ�شافية خالل �شيام رم�شان، ولكن 
على  طبيبهم  موافقة  على  اأوًل  ح�شلوا  قد  يكونوا  اأن  ب�شرط 

ال�شيام وفقًا حلالتهم ال�شحية.
فال يوجد �شبب مينعهم من ال�شيام على نحو �شحي واآمن يف حال 
ل�شت�شارية  وفقًا  وذلك  الإج��راءات،  من  مبجموعة  التزامهم 

طبية من مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�شكري.
وقّدمت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، ا�شت�شارية 
الطب الباطني يف املركز التابع ملبادلة للرعاية 

على  يتوجب  التي  الن�شائح،  من  جمموعة  ال�شحية، 
تام  ا�شتعداد  على  ليكونوا  بها  اللتزام  ال�شكري  مر�شى 

ل�شوم ال�شهر الف�شيل وهم مطمئنون.
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�ش�ؤون حملية
املركز الوطني للمياه والطاقة يف جامعة االإمارات ي�ساهم يف و�سع احللول ال�ستدامة امل�سادر املائية واحلفاظ على البيئة

بعنوان اإ�شرتاتيجيات ومبادرات دولة الإمارات يف �شون الرتاث الإن�شاين

زايد للدرا�سات ينظم ندوة عن مبادرات االإمارات ل�سون الرتاث

يت�شمن التعاون جمالت دعم وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الطبية لطلبة اجلامعة وكوادرها

جامعة اأبوظبي وميديكلينيك ال�سرق االأو�سط توقعان مذكرة تفاهم 

•• العني - الفجر

يف  وال��ط��اق��ة  للمياه  ال�طني  امل��رك��ز  يعد 
املتحدة مركزاً  العربية  االإم��ارات  جامعة 
العلمية  االأب��ح��اث  الأج����راء  رائ����داً  بحثياً 
اال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي  املتقدمة 
بطريقة  وال���ط���اق���ة  امل���ي���اه  جم�����االت  يف 
البحثية  امل���راك���ز  اأح����د  وه�����  م��ت��ك��ام��ل��ة. 
العربية  االإم����������ارات  جل���ام���ع���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
ت��ك���ن مراكز  اأن  ت��ه��دف  امل��ت��ح��دة وال��ت��ي 
بحثية عاملية متخ�ص�صة يف املجاالت ذات 
حيث  ل��ل��دول��ة.  اال�صرتاتيجية  االأه��م��ي��ة 
العلمي  البحث  من  مزيجاً  املركز  يقدم 
املهني  والتط�ير  والتطبيقي  االأ�صا�صي 
وحتليل ال�صيا�صات ودرا�صات تقييم االأثر 
البيئي واال�صت�صارات يف جماالت ا�صتدامة 

م�ارد املياه والطاقة. 
-النائب  م�����راد  اأح���م���د  ال���دك���ت����ر  واأك������د 
املركز  ال���ع���ل���م���ي-اأن  ل��ل��ب��ح��ث  امل�������ص���ارك 
ال�طني للمياه والطاقة يعمل بالتنا�صق 
جلامعة  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  اخل���ط���ة  م����ع 
االإمارات من خالل تر�صيخ �صمعة وطنية 
ودولية للجامعة يف جماالت تنمية املياه 
وا�صتدامتها،  عليها  واحل��ف��اظ  والطاقة 
الطاقة  على  خ��ا���ض  ب�صكل  الرتكيز  م��ع 

املتجددة وم�ارد املياه غري التقليدية.
للمياه  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  اأن  اىل  م�����ص��ريا 
وال��ط��اق��ة ي���ف��ر ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني يف 
باأبحاثهم  املياه والطاقة للقيام  جماالت 
بينهم  فيما  والتن�صيق  التعاون  وت�ثيق 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات مب��ا ي���ؤه��ل امل��رك��ز من 
الباحثني  ي�����زود  ك��م��ا  اأه����داف����ه  حت��ق��ي��ق 

ب���امل���ن���اخ امل���ن���ا����ص���ب الك���ت�������ص���اب اخل�����ربات 
ي�فر  م�صتمرا.  علميا  ت��ق��دم��ا  وحت��ق��ي��ق 
لتمكني  املنا�صبة  والتن�صيق  االإدارة  اآلية 
الدولة، وامل�اءمة  البحثي داخل  التعاون 
الفج�ة  و�صد  البحث،  الأن�صطة  املنا�صبة 
بني ال�ص�ق املحلي واالأو�صاط االأكادميية 
ب��ح��ي��ث ي���ج��ه ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي خلدمة 
الهيئات  التعاون مع  املجتمع، من خالل 
وال�كاالت ال�طنية واالإقليمية والدولية 
املعنية الإيجاد حل�ل متط�رة للتحديات 
اآمنة  م���ي���اه وط����اق����ة  م��������ارد  ول�������ص���م���ان 
ون��ظ��ي��ف��ة م���ع حت�����ص��ني ك��ف��اءت��ه��ا وط���رق 
ا�صتخداماتها وذلك للحفاظ على امل�ارد 
البيئية  اال���ص��ت��دام��ة  و���ص��م��ان  الطبيعية 

لدولة االإمارات العربية املتحدة.
�صريف  الدكت�ر حم�صن  ومن جهته قال 
للمياه والطاقة  ال�طني  املركز  – مدير 
"اأن املركز ي�صاهم بطريقة فّعالة يف عمل 

ال��درا���ص��ات وو���ص��ع احل��ل���ل ال��ت��ي ت�صاهم 
امل��ائ��ي��ة واحلفاظ  امل�����ص��ادر  ا���ص��ت��دام��ة  يف 
على البيئة، بالتعاون مع اجلهات املعنية 
املركز  قام  حيث  والبيئة  املائية  بامل�صادر 
بالعديد من امل�صاريع مع جهات خمتلفة. 
وعلى �صبيل املثال، مت التعاون مع بلدية 
اأب� ظبي يف جمال ت�صريف مياه االأمطار 
اجل�فية،  امل���ي���اه  يف  ال��ت��ح��ك��م  واأن���ظ���م���ة 
وا�صتمل امل�صروع على درا�صات متخ�ص�صة 
العددية وحتليل  الآب��ار احلقن ومن�ذجة 

للنتائج."
 واأ����ص���اف "مت ال��ت��ع��اون اأي�����ص��اً م��ع وزارة 
الطاقة والبنية التحتية الإجراء اختبارات 
حقلية يف منطقة �صد وادي البيح، بهدف 
زي��ادة تغذية اخلزانات اجل�فية. كما مت 
التعاون اأي�صا مع دائرة التخطيط بلدية 
اآبار  عجمان، لتنفيذ وت�صميم �صبكة من 
عجمان  اإم��ارة  يف  اجل�فية  املياه  مراقبة 

بالنظام التليمرتي، باالإ�صافة اىل تنفيذ 
ظبي،  ب��اأب���  البيئة  هيئة  م��ع  م�صروعني 
اأحدهما عن نظام امل�صح الطب�غرايف الآبار 
الك�ادر  ق����درات  وتنمية  اجل���ف��ي��ة  امل��ي��اه 
الب�صرية بالهيئة، واالآخر عن تقييم املياه 
النفط  ا�صتخراج  عمليات  خ��الل  املنتجة 
معاجلتها  وكيفية  ظ��ب��ي،  اأب����  يف  وال��غ��از 

وفر�ض اإعادة ا�صتخدامها. "
واأ�صار " كما مت التعاون مع وزارة الطاقة 
املياه  م�صادر  تقييم  مب�صروع  وال�صناعة 
ال�صمالية.  االإم���ارات  واالآب���اريف  اجل�فية 
ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة العني  وال����ت����ع����اون م����ع 
املتكاملة  االإدارة  عن  االأول  مب�صروعني، 
ال�صتدامة امل�صاحات اخل�صراء احل�صرية 
تناول  وال��ث��اين  العني،  مدينة  يف  العامة 
اخلدمات  الحتياجات  ا�صت�صارية  درا���ص��ة 
امل�صتقبلية يف مدينة  العامة والرتفيهية 
العني. والتعاون مع وزارة التغيري املناخي 

والبيئة ملراجعة القدرة والكفاءة احلالية 
االإم��ارات واملنطقة  املناخ يف  لنماذج تغري 
واالقت�صادي  االجتماعي  االأث���ر  وتقييم 
اآثار  م��ع  للتكيف  االإم����ارات  دول���ة  خلطة 

التغريات املناخية. "
 يجدر بالذكر اأن الدكت�ر حم�صن �صريف 
ق��دم م���ؤخ��راً خ��الل ال��ن��دوة االفرتا�صية 
حتت �صعار "املحافظة على املاء" بالتعاون 
املياه  بعن�ان  حما�صرة  دب���ي،  بلدية  م��ع 
اجل�فية يف دولة االإمارات واأثر التغريات 
املياه  اأبحاث  مركز  مع  و�صارك  املناخية. 
مبعهد الك�يت لالأبحاث العلمية وجمعية 
عل�م وتقنية املياه يف ور�صة عمل اإقليمية 
يف  اال�صطناعي  ال�صحن  )جت��رب��ة  ح���ل 
وقدم  اخل��ل��ي��ج��ي(  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 
م�صت�يات  ديناميكيات  بعن�ان  حما�صرة 
املياه اجل�فية وج�دتها يف اأنظمة تغذية 

املياه اجل�فية اال�صطناعية.

•• اأبوظبي - الفجر

نظم مركز زايد للدرا�صات والبح�ث التابع 
لنادي تراث االإمارات ندوة افرتا�صية اأول 
العاملي  ال���ي����م  مب��ن��ا���ص��ب��ة  "االأحد"  اأم�������ض 
"اإ�صرتاتيجيات  ب��ع��ن���ان  ج����اءت  ل���ل���رتاث 
ومبادرات دولة االإم��ارات يف �ص�ن الرتاث 
علي  ����ص���ع���ادة  ف��ي��ه��ا  حت�����دث  االإن�صاين" 
ع���ب���داهلل االأح���م���د ���ص��ف��ري دول����ة االإم������ارات 
ل���دى ج��م��ه���ري��ة ف��رن�����ص��ا م��ن��دوب الدولة 
الدائم لدى منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
و�صعادة  "الي�ن�صك�"،  والثقافة  وال��ع��ل���م 
معهد  رئي�ض  امل�صلم  العزيز  عبد  الدكت�ر 
واإ���ص��م��اع��ي��ل احلمادي  ل���ل���رتاث  ال�����ص��ارق��ة 
الثقافة  ب���زارة  امل��ادي  ال��رتاث  اإدارة  مدير 
ال��دك��ت���ر حممد  ال��ن��دوة  واأدار  وال�����ص��ب��اب، 
زاي���د  م���رك���ز  اأول يف  ب���اح���ث  ال���ف���احت زغ����ل 

للدرا�صات والبح�ث.
مركز  م��دي��رة  املن�ص�ري  فاطمة  واأ���ص��ارت 
م�صتهل  يف  وال���ب���ح����ث  ل���ل���درا����ص���ات  زاي�����د 
ال��ن��دوة اإىل اأن ن���ادي ت���راث االإم����ارات ظل 
ت��اأ���ص��ي�����ص��ه ي���اك��ب اخل��ط��اب ال�طني  م��ن��ذ 
ت�ثيق  نح�  الر�صيدة  احلك�مة  وت�جهات 
امل�روث  ال���ط��ن��ي واحل��ف��اظ على  ال���رتاث 
النادي  اأن  مبينة  به،  واالحتفاء  االإماراتي 

من خالل مركز زايد للدرا�صات والبح�ث 
يحتفي بالي�م العاملي للرتاث من منطلق 

التزامه وم�ص�ؤوليته جتاه تراث االإمارات.
االأحمد  علي  ال�صفري  �صعادة  ت��ن��اول  فيما 
يف  االإم���ارات  لدولة  الدائمة  املندوبية  دور 
ك�نه  من  ال��رتاث  ملف  نقل  يف  الي�ن�صك� 
باأهمية  من�هاً  العاملية،  اإىل  حملياً  ملفاً 
ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف ب��ني ال����دول حت��ت مظلة 
الي�ن�صك� واأهمية ت�صجيل الرتاث حلفظه 

وحمايته من االندثار.
وق��ال االأحمد اإن االإم���ارات هي ث��اين اأكرب 
داعم عربي للي�ن�صك� بعد اململكة العربية 
االإمارات  عالقة  اأن  اإىل  م�صرياً  ال�صع�دية 
كان  الدولة حيث  تاأ�صي�ض  بالي�ن�صك� منذ 
الرتكيز يف البداية على ملف الرتبية فيما 
يتم الرتكيز االآن على امللف الثقايف اأي�صاً.

 12 اأك��ر م��ن  ون���ه االأح��م��د اإىل ت�صجيل 
م�قعاً يف القائمة التمهيدية مل�اقع الرتاث 
النار، جزيرة �صري  اأم  العاملي وهي جزيرة 
البدية، ب�ابة  دب��ي، م�صجد  بن ع��ري، خ���ر 
االإمارات املت�صاحلة، امل�صهد الثقايف املنطقة 
ال��صطى بال�صارقة، �صبخة اأب�ظبي، جلفار 
يف  ال���ؤل���ؤ  جت��ارة  مدينة  التجارية،  املدينة 
راأ�ض  ���ص��م��ال  منطقة  احل���م���راء،  اجل���زي���رة 
�صاية.  الثقايف يف منطقة  امل�صهد  اخليمة، 

القائمة  ه���ذه  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اإن����ه  وق����ال 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ه��ن��اك واح�����ات ال��ع��ني ال�صت 

امل�صجلة االآن �صمن الرتاث العاملي.
و���ص��ل��ط االأح���م���د ال�����ص���ء ع��ل��ى م���ا و�صفه 
باأكرب م�صروع ثقايف حتت مظلة الي�ن�صك� 
وه���� اإع����ادة اإع��م��ار م��دي��ن��ة امل������ص��ل، حيث 
تكفلت دولة االإمارات باإعادة اإعمار م�صجد 

الن�ري، وكني�صتي القيامة وال�صاعة.
وت���ن���اول االأح���م���د م���ب���ادرة ���ص��اح��ب ال�صم� 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
امل�صلحة باإطالق �صندوق حماية الرتاث يف 
مناطق النزاع امل�صلح مب�صاركة اجلمه�رية 
الفرن�صية الذي اأعلن عنه يف زيارة الرئي�ض 
وقال  االإم����ارات،  لدولة  ه�الند  الفرن�صي 
اإن م�صت�ى التعاون بني االإم��ارات وفرن�صا 
ي��ج��ع��ل م���ث���ل ه�����ذه امل�����ب�����ادرة اأم��������راً لي�ض 

م�صتغرباً.
فيما حتدث الدكت�ر عبد العزيز امل�صلم عن 
الرتاثية  ال�صارقة  اأي���ام  مهرجان  ارت��ب��اط 
العاملي للرتاث م��صحاً  بالي�م  باالحتفال 
ال�صارقة الرتاثية يتم  اأي��ام  اأن��ه من خالل 
العمل على الت�عية املحلية والربط العربي 

بالرتاث الثقايف ومد اجل�ص�ر للعاملية.
على  الرتاثية  االأي��ام  تاأثري  امل�صلم  وتناول 

االأجيال خالل ما يقارب العقدين، وقال: 
طاقات  الإنتاج  كبرية  ور�صة  كانت  "االأيام 
اإم���ارات���ي ع��رب��ي يف  ب�صرية واإن���ت���اج ت��ف��اع��ل 

جمال الرتاث الثقايف".
ا�صتنطاق  اأه��م��ي��ة  ع��ن  امل�صلم  حت���دث  ك��م��ا 
الرتاث الذي قال اإنه ي�صنع اإن�صاناً اأ�صياًل 

متعلماً وفخ�راً برتاثه.
اإما اإ�صماعيل احلمادي فاأ�صار اإىل اأن حفظ 
وت�صريعات،  �صيا�صات  اإىل  يحتاج  ال���رتاث 
ون�����ه ب��اإ���ص��دار االإم������ارات ل��ق��ان���ن حماية 
�صدرت  ال���ذي  �صن�ات  ث��الث  قبل  ال���رتاث 

الئحته التنفيذية قبل �صهرين.
الي�م  تتب�اأ  االإم����ارات  اإن  احل��م��ادي  وق���ال 
وال�صابع ع�صر عاملياً يف  املركز االأول عربياً 

ت�صجيل الرتاث غري املادي.
وحت��دث احل��م��ادي ع��ن اجل��ه���د املحلية يف 
جمال حماية و�ص�ن الرتاث ودور ال�زارة 
يف هذ ال�صدد بالتعاون مع االإدارات املحلية، 
وقال اإن وزار الثقافة تقدم دورات تدريبية 
بت�صجيل  للت�عية  املحلية  االإدارات  لكافة 

امللفات.
كما اأ���ص��ار احل��م��ادي رىل جم��ه���دات بع�ض 
امل����ؤ����ص�������ص���ات اخل���ا����ص���ة يف ح��ف��ظ ال����رتاث 
اإىل  متطرقاً  امل��اج��د،  جمعة  م�ؤ�ص�صة  مثل 
الثقافة يف جمال  ل���زارة  االأدوار اجلديدة 

الت�صريعات الثقافية.
املداخالت حيث  الندوة عدداً من  و�صهدت 
الدولية  ال�ص�ؤون  يف  واخلبري  الكاتب  اأك��د 
الذي  ال���دور  اأن  احل�صن  ي��صف  ال��دك��ت���ر 
ت��ق���م ب���ه االإم�������ارات يف جم���ال ال�����رتاث يف 
العامل ميثل ر�صالة ثقافية ح�صارية مهمة 

لبناء الق�ة الناعمة.
ال�عي  ن�صر  اإىل  يحيى  الدكت�ر  دع��ا  فيما 
ب��ال��رتاث ب��ني االأج���ي���ال، واأ���ص��اد بالتجربة 
االإماراتية على امل�صت�ى الدويل وقال اإنها 
اأجل  م��ن  ال���رتاث  على  للمحافظة  عملت 

الرتاث ولي�ض ملكا�صب ربحية.
ال���ن�������ص���راوي رئي�ض  ال���دك���ت����ر م���زي���د  اأم�����ا 
الثقافة  دائ��رة  يف  والت�ثيق  البح�ث  ق�صم 
يف  املبكر  ال�عي  اأن  اإىل  فاأ�صار  وال�صياحة 
عالقة االإمارات بالي�ن�صك� اأغنى التجربة 

االإماراتية يف هذا املجال.
الرميثي  ح��م��ي��د  ����ص���ع���ادة  ال����ن����دوة  ح�����ص��ر 
املدير العام لنادي تراث االإمارات، و�صعادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  الرميثي  اهلل  عبد  علي 
املناعي  و���ص��ع��ي��د  واالإع���������الم،  ل���ل���درا����ص���ات 
االأم����ريي  وب����در  االأن�����ص��ط��ة،  اإدارة  م��دي��ر 
للدرا�صات  زاي���د  م��رك��ز  يف  االإداري  امل��دي��ر 
واملثقفني  الباحثني  من  ولفيف  والبح�ث 

واالإعالميني واملهتمني.

•• اأبوظبي - الفجر

وميديكلينيك  اأب���ظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت   
االأو������ص�����ط، ج����زء م���ن جمم�عة  ال�������ص���رق 
اإنرتنا�ص�نال، مذكرة تفاهم  ميديكلينيك 
ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بني 
ب���رام���ج تدريب  امل���ؤ���ص�����ص��ت��ني م���ن خ����الل 
وت����اأه����ي����ل ال�����ط�����الب وت�����ب�����ادل اخل������ربات 

واملعارف.
وت��ت��ع��اون ج��ام��ع��ة اأب���ظ��ب��ي مب���ج��ب هذه 
ال�صراكة مع ميديكلينيك ال�صرق االأو�صط 
الك�ادر  وق���درات  م��ه��ارات  وتط�ير  لدعم 
كما  وك����ادره���ا،  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  الطبية 
اإط����ار ع��م��ل لت�صهيل  مت��ث��ل ه���ذه امل���ذك���رة 
لتعزيز  الطبية  وامل��ع��ارف  اخل��ربات  تبادل 
قدرات جامعة اأب�ظبي يف الربامج العلمية 

وال�صريرية واالأكادميية.
ووقع االتفاقية كل من الربفي�ص�ر و�صيم 
العل�م  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ال���ع���ل���م���اوي،  ي������ص��ف 
وديفيد  اأب�����ظ����ب����ي،  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
مليديكلينيك  التنفيذي  الرئي�ض  ه���اديل، 
الطرفان  يتعاون  حيث  االأو���ص��ط،  ال�صرق 
ب��ي��ئ��ة تعليمية  ت���ف��ري  م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى 
م�صتدامة لطلبة جامعة اأب�ظبي لتط�ير 

مهاراتهم ال�صريرية االأكادميية، والتعاون 
وم�صاريع  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  جم�����االت  يف 

اأخالقيات البحث.
و�صيم  الربفي�ص�ر  ق��ال  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
ال�صراكة  بهذه  "�صعداء  العلماوي:  ي��صف 
ال�صرق  ميديكلينيك  م��ع  اال�صرتاتيجية 
والتزامنا  حر�صنا  تعك�ض  والتي  االأو�صط، 

ال���دائ���م يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل���م ال�����ص��ح��ي��ة على 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال���ع���م���ل امل�������ص���رتك مع 
املجاالت  يف  املتخ�ص�صة  امل���ؤ���ص�����ص��ات  اأب����رز 
ون�صعى  والبحثية.  وال�صحية  االأكادميية 
وتاأهيل  لبناء  اأب���ظ��ب��ي  جامعة  يف  دائ��م��اً 
ال�صحية  الرعاية  خ��رباء  م��ن  واع��د  جيل 
ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات قطاع 

الرعاية ال�صحية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة وخارجها. ونتطلع من خالل هذه 
ال�صراكة لتمهيد الطريق نح� ت�فري بيئة 
وتنمي  االب��ت��ك��ار  ع��ل��ى  ت�صجع  م�����ص��ت��دام��ة 
ال��ف�����ص���ل ال��ع��ل��م��ي ل����دى ال��ط��ل��ب��ة وتعزز 

اهتماماتهم بالتخ�ص�صات ال�صريرية." 
اأ�صاف ديفيد هاديل، الرئي�ض  ومن جهته 

االأو�صط:  ال�صرق  مليديكلينيك  التنفيذي 
مليديكلينيك  االأكادميي  الربنامج  "يدعم 
ال�����ص��رق االأو����ص���ط ال���روؤي���ة ط���ي��ل��ة املدى 
ل��دول��ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
االأطباء  م��ن  واع����د  ج��ي��ل  ل��ت��اأه��ي��ل  ت�صعى 
جاهزيتهم  وتعزيز  ال�صحيني  واملهنيني 
م�صهد  يفر�صها  التي  التحديات  مل�اجهة 
الرعاية ال�صحية �صريع التط�ر. وي�صعدنا 
تعزيز التعاون االأكادميي يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة من خالل هذه االتفاقية 
العمل  اإىل  ونتطلع  اأب���ظ��ب��ي  جامعة  م��ع 
يف  املتخ�ص�صني  م���ه���ارات  ل��ت��ط���ي��ر  معها 

الرعاية ال�صحية يف امل�صتقبل." 
اأحدث  م��ن  ال�صحية  ال��ع��ل���م  كلية  وُت��ع��د 
جامعة  اإىل  اإ�صافتها  مت��ت  التي  الكليات 
برامج بكال�ري��ض  اأب�ظبي، وت�صم حالياً 
وال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال�����ص��الم��ة  ال�����ص��ح��ة 
والطب  اجلينات  وعلم  والتغذية  العامة 
اجل���زي���ئ���ي وط����ب امل���خ���ت���ربات يف ك���ل من 
عدداً  الكلية  و�صت�صم  وال��ع��ني.  اأب���ظ��ب��ي 
من الربامج االأكادميية والبحثية املبتكرة 
التعاونية  واالأن�صطة  املجتمعية  واملبادرات 
م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات مب�����ص��ارك��ة اأف����راد 

وم�ؤ�ص�صات من الدولة والعامل.

القرية العاملية ت�سارك املئات من 
ال�سيوف يف حتّدي اأمتعة الروائع 

•• دبي- الفجر

وال�جهة  العامل،  الثقافية يف  املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  ك�صفت 
االإقبال  ع��ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال��ت�����ص���ق  وال��رتف��ي��ه  للثقافة  االأوىل  العائلية 
اال�صتثنائي الذي ت�صهده م�صابقة حتّدي اأمتعة الروائع التي يتم تنظيمها 
قد  ال��رائ��دة  الرتفيهية  ال�جهة  وك��ان��ت  للطريان.  االحت���اد  م��ع  بالتعاون 
اأعلنت يف وقت �صابق عن تنظيم امل�صابقة ملنح ال�صي�ف فر�صة فريدة لل�صفر 
ح�ل العامل. وقد ا�صتح�ذت امل�صابقة التي مت اإطالقها ي�م االأحد 4 اأبريل 
ي�صارك�ن باملئات ي�مياً يف  الذين  ال�جهة،  �صي�ف  اهتمام  على   ،2021

حماولة فتح �صندوق االأمتعة واحل�ص�ل على اجلائزة التي بداخله.
الي�بيل  مب��صم  االحتفالية  امل�صابقة  ه��ذه  اإط��ار  يف  ال�صي�ف،  و�صيتمكن 
الف�صي، من احل�ص�ل على ملي�ن ميل من برنامج �صيف االحتاد لل�صفر 
ح�ل العامل، باالإ�صافة اإىل جائزة نقدية بقيمة 25000 درهم ل�صرفها 
بقيمة  العاملية  القرية  من  املنتجات  اأروع  ت�صّ�ق  وجتربة  �صفراته،  اأث��ن��اء 

. درهم   25000

وفًقا لتقرير جديد �شادر عن معهد �شريكو
دولة  يف  واملقيمني  املواطنني  % من   90

االإمارات �سعداء باخلدمات احلكومية
•• اأبوظبي-الفجر

ك�صف معهد �صريك�، امل�ؤ�ص�صة البحثية اجلديدة، يف تقريٍر �صدر م�ؤخراً عن 
ر�صا امل�اطنني واملقيمني يف االإمارات العربية املتحدة عن ج�دة اخلدمات 

العامة التي ي�صتخدم�نها. 
م�اطنني  �صمل  الذي  اال�صتبيان،  يف  امل�صاركني  من   90% اآراء  وتراوحت 
ومقيمني من جميع اأنحاء االإمارات العربية املتحدة، بني الر�صا وال�صعادة 
ال��ك��ب��رية جت����اه اخل���دم���ات احل��ك���م��ي��ة ال��ت��ي اخ���ت���ربوه���ا خ����الل العامني 

املا�صيني. 
العاملية  ال�����ص��رك��ة  ���ص��ريك���،  واف��ت��ت��ح��ت 
امل�ؤ�ص�صة  ه����ذه  ال���ع���ام���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
عرو�صها  اإط�������ار  ���ص��م��ن  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 
الرقمية  االأ���ص���ل  الإدارة  الرئي�صية 
والبيانات والق�ى العاملة يف ال�صرق 
اأبحاث ح�ل  اإج��راء  االأو���ص��ط، بهدف 
ت�صميم اخلدمات العامة وتط�يرها 
وتقدميها لالأفراد، من اأجل م�صاعدة 
اإيجاد حل�ل مبتكرة  احلك�مات على 
م����ن خدمات  وا�����ص����ع  ن���ط���اق  ���ص��م��ن 

امل�اطنني واملقيمني. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، ق���ال ف��ي��ل مامل 
ال�صرق  ل�صريك�  التنفيذي  الرئي�ض 
اإزاء  بالغ  بحما�ض  "ن�صعر  االأو���ص��ط: 
اف��ت��ت��اح م��ع��ه��د ���ص��ريك��� يف االإم�����ارات 

�صركة  مثل  و���ص��رك��اءه��ا،  احلك�مة  اأب��ح��اث��ه  �صت�صاعد  اإذ  امل��ت��ح��دة،  العربية 
�صريك�، على تقدمي اخلدمات للم�اطنني واملقيمني مبا يلبي احتياجاتهم. 
مقيم  ملي�ن   5.8 الج��ت��ذاب  الرامية  احل�صرية  دب��ي  خطة  مع  ومتا�صياً 
بحل�ل عام 2040، �صت�صاهم الروؤى التي يقدمها املعهد يف حتديد مكامن 
�صيختربها  التي  املقرتحة وم�صاكل اخلدمات احلك�مية  واالأفكار  االإب��داع 
املقيم�ن حالياً ويف امل�صتقبل. و�صتتمكن حك�مة االإمارات العربية املتحدة 
من معرفة اآراء امل�اطنني مبا�صرًة، واال�صتفادة من خربتنا العاملية ال�ا�صعة 
يف جمال اخلدمات العامة من اأجل ر�صم مالمح م�صتقبل م�صرق للخدمات 
احلك�مية، وذلك باالعتماد على م�ؤ�ص�صة، اإك�صبريين�ض الب، التي تركز على 

امل�صتخدم النهائي، اإىل جانب معهد �صريك� اجلديد".
وُيعّد تقرير امل�ؤ�ص�صة البحثية، الذي حمل عن�ان، عملية التح�ل الرقمي 
ال�صائد جت��اه اخل��دم��ات احلك�مية يف االإم���ارات  ال��ع��ام  ال���راأي  وال�����ص��ع��ادة: 
العربية املتحدة، اأول تقرير �صادر عن معهد �صريك� يف االإم��ارات وباك�رة 

�صل�صلة من التقارير واالأبحاث املُعّدة للن�صر على مدار العام.
وغري  بالعم�مية  اأحياناً  للخدمات  امل�صاركني  و�صف  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
ال��صائل  باعتماد  االإ�صكالية  ه��ذه  معاجلة  اإمكانية  ب��نّي  كما  التف�صيلية، 

الرقمية ب�صكل اأو�صع. 
ووجد البحث، االأول من ن�عه، ارتباطاً وثيقاً بني درجة �صعادة امل�اطنني 
واملقيمني من جهة وم�صت�ى ج�دة اخلدمات احلك�مية من جهة اأخرى؛ اإذ 
تاأثري جتربتهم مع اخلدمات احلك�مية  امل�صاركني عن  %85 من  اأعرب 
�صيئة  جتربة  ب��اأن  اأغلبهم  �صّرح  كما  مبا�صر،  ب�صكل  �صعادتهم  درج��ة  على 

واحدة مع اخلدمات احلك�مية كافية لزعزعة ثقتهم بها ب�صكل عام. 
اأكر  خ��دم��ات  على  احل�ص�ل  يف  النا�ض  رغبة  اإىل  كذلك  البحث  وي�صري 
للمن�صات  اأك��رب  وت�حيد  الرقمية،  لل��صائل  اأو���ص��ع  وتطبيق  تخ�صي�صاً، 
م�قع  اأو  تطبيق  عرب  متعددة  خدمات  اإىل  ال��ص�ل  كاإمكانية  اخلدمية، 
ال��رغ��م م��ن ر�صاهم ع��ن اجل����دة احلالية  اأو مكان واح���د، على  اإل��ك��رتوين 

للخدمات احلك�مية يف االإمارات العربية املتحدة.
التح�ل  بدعم  ال�صحيح  الطريق  االإم���ارات  حك�مة  �صل�ك  من  وبالرغم 
الرقمي للخدمات احلك�مية، خُل�ض التقرير اإىل �صبع ت��صيات رّكزت على 
اأهمية اإدارة عملية التح�ل بعناية باال�صتفادة من اآراء م�صتخدمي اخلدمات 
ودعم القطاع اخلا�ض واجلهات ال�صريكة اخلارجية االأخرى، بهدف �صمان 
املحافظة على ج�دة اخلدمات املُقّدمة وحت�صينها. وتع�د اأهمية ذلك ب�صكل 
وم�صت�ى  احلك�مية  اخل��دم��ات  ج���دة  ب��ني  ال�ثيقة  العالقة  اإىل  خ��ا���ض، 

ال�صعادة والثقة عند االأفراد كما بينت نتائج البحث. 
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ميكن اأن يكون ال�شداع منهكا ويرتكك مقيدا يف الفرا�ض لعدة اأيام يف كل مرة، دون القدرة 
على تخفيف حدته اإل با�شتخدام م�شّكنات الأمل.

ويعد �شداع التوتر اأكرث اأنواع ال�شداع �شيوعا، وي�شاب به اجلميع بني احلني والآخر. 
ويوؤثر على جانبي الراأ�ض وميكن ال�شعور به على طول العنق وخلف العينني اأي�شا. 

وميكن اأن يكون الإجهاد والقلق والتحديق و�شوء ال�شم�ض ال�شاطع وال�شا�شات 
واجلفاف والتعب وعدد من الأ�شياء، ال�شبب يف �شداع التوتر.

ولكن، كيف تقلل من حدوث ال�شداع الناجت عن التوتر اأو حتى متنعه؟.

حتدث م�قع "اإك�صربي�ض" مع مدربة ال�صحة والعافية �صارلني 
ال��ن��اجت عن  ال�����ص��داع  تقليل  اأو  كيفية جت��ن��ب  مل��ع��رف��ة  ج��ي��زي��ل، 

الت�تر.
وك�صفت جيزيل عن �صبع حيل لتجنب اأو تقليل ال�صداع الناجت 

عن الت�تر.

توقف عن تعدد املهام
اأثناء  هاتفك  على  ال���ق��ت  ق�صاء  ال�صهل  م��ن  ال��ي���م،  ع��امل  يف 
ال��درد���ص��ة م��ع �صخ�ض م��ا وت��ن��اول ال��ط��ع��ام وال��ق��ي��ام ب��ع��دد من 

االأ�صياء االأخرى يف وقت واحد.
االإنتاجية  م��ن  ال�صكل  ه��ذا  لكن  املهام"،  "تعدد  ه��ذا  ون�صمي 

املفرطة ي�صتهلك طاقة اأكر بكثري مما تدرك، وفقا ل�صارلني.
الت�فيق  القائمة بدال من  "انتقل ب�صكل منهجي عرب  وقالت: 
اإىل ذلك، يف كل مرة ت�صع فيها  املهام جميعا. وباالإ�صافة  بني 
تخفيف  على  ي�صاعد  فهذا  القائمة،  من  ما  �صيء  على  عالمة 

العبء العقلي لديك".

حدد موعدا للقيلولة اأثناء النهار
يجد بع�صنا �صع�بة بالغة يف اأخذ قيل�لة، ولكن ال�صماح لنف�صك 
ال���ذي حتتاجه  ال��ع��الج  ي��ك���ن  اأث��ن��اء النهار ق��د  ال��راح��ة  ببع�ض 

لل�صداع املتكرر الذي تعاين منه.
ب�صبب  ال�����ص��داع  م��ن  ت��ع��اين  اأن  املمكن  "من  ���ص��ارل��ني:  وق��ال��ت 
باأكرب  االن�صغال  ب��دال من  ل��ذا،  الذهني!  اأو  اجل�صدي  االإره���اق 
قدر ممكن من العمل، افعل العك�ض - خذ قيل�لة اأو اح�صل على 
م�صتدامة  طاقة  على  �صتح�صل  اأن��ك  و�صتجد  الن�م  من  مزيد 
بنتائج عك�صية عندما يك�ن  اأق��ل. وقد يبدو هذا  اأكر و�صداع 
القيام به، ولكنك  العمل الذي يتعني عليك  الكثري من  لديك 

�صتعمل ب�صكل اأكر كفاءة وب�صداع اأقل عندما تك�ن مرتاحا".

خذ ا�شرتاحة
يبقينا التنف�ض على قيد احلياة، لكن معظمنا ال يفكر حتى يف 

مدى ج�دة تنف�صنا.
وميكن اأن ت�صاعد امل�صاركة يف التنف�ض ال�اعي بدال من االعتماد 
على التنف�ض كعادة �صرورية، يف تخفيف الت�تر يف ج�صمك - مبا 

يف ذلك ال�صداع الناجت عن الت�تر.
تعمل على مكتبك، خذ  اأو  تتنقل  "�ص�اء كنت  �صارلني:  وقالت 

اإ�صراك  مع  ووع��ي،  بعمق  والزفري  لل�صهيق  فقط  دقائق  ب�صع 
احل���ج���اب احل���اج���ز ب���دال م���ن ����ص���درك. ح��اف��ظ ع��ل��ى اأنفا�صك 
اجل�صم  العميق  التنف�ض  وي��ه��دئ  و�صل�صة.  وعميقة  منتظمة 
ويقلل من ال�صغط ال�اقع على الدماغ، ما ي�صاعد على تخفيف 

ال�صداع".

مار�ض ن�شاطا ترفيهيا ب�شيطا
الرق�صة  ممار�صة  يف  ال���ق��ت  بع�ض  ق�صاء  جميعا  علينا  يجب 

ال�صغرية يف املنزل )خا�صة اإذا كنت عر�صة لل�صداع(.
االأقل ي�ميا  الت�قف مرة واحدة على  "حاول  �صارلني:  وقالت 
لتقليل  رائ��ع��ة  طريقة  الأن��ه��ا  اإب��داع��ي،  اإط���الق  على  للح�ص�ل 
ال�صغط ع��ل��ى ال��ع��ق��ل واإ����ص���راك ج���زء اآخ���ر م��ن ال���دم���اغ. جرب 
اأو  ال��غ��ن��اء،  اأو  م��صيقية  اآل���ة  على  ال��ع��زف  اأو  العبث  اأو  الر�صم 
الرق�ض ال�صريع. واإذا كنت يف املكتب، اأو يف مكان عمل م�صرتك 
اأو بالقرب من االآخرين، فقد ت�صطر اإىل الهروب اإىل احلمام اأو 
غرفة اجتماعات بدون ن�افذ للقيام بهذه الرق�صة، ولكن االأمر 

ي�صتحق ذلك".

خذ حماما باردا
يعترب اال�صتحمام باملاء املثلج اأو و�صع �صغط بارد على جبهتك 
املنزلية  العالجات  من   - البارد  العالج  با�صم  اأي�صا  املعروف   -

الرائعة لل�صداع.
واأو�صحت �صارلني: "العالج البارد يقلل من ال�صداع الأن الربد 
ي�صيق االأوعية الدم�ية ويقلل ال�صغط على االأع�صاب املجاورة. 
واإذا كنت ت�صعر بال�صجاعة الكافية، فا�صتحم مباء بارد ملدة 30 

ثانية اإىل ثالث دقائق للح�ص�ل على راحة �صريعة للغاية".

�شع نظارات ت�شفية ال�شوء الأزرق

االأمر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  االأ���ص��ب��اب  اأك���رب  اأح���د  ال�صا�صة  وق���ت  ي��ع��د 
اأحد  ال�����ص���ء االأزرق ه���  ا���ص��ت��خ��دام م��ر���ص��ح  ب��ال�����ص��داع، ول��ك��ن 
التعر�ض  "اإن  ���ص��ارل��ني:  ه��ذا.واأو���ص��ح��ت  على  للتغلب  ال��ط��رق 
�صا�صاتنا  يف  التحديق  من  اال�صطناعي  االأزرق  لل�ص�ء  املط�ل 
للعني  بف�ا�صل  اأو�صي  ال�صداع.  رئي�صي يف حدوث  ه� م�صاهم 
كل �صاعة با�صتخدام قناع الإراحة العينني متاما لب�صع دقائق. 
واإذا مل تتمكن من تقليل وقت ال�صا�صة، ففكر يف ا�صتخدام زوج 
البي�ل�جي  االخ��رتاق  ذات  االأزرق  ال�ص�ء  ت�صفية  نظارات  من 

للم�صاعدة يف تقليل ال�صغط".

اإذهب اىل اخلارج
فكرة  الطبيعة  يف  وامل�صي  ب�صرتك  على  بال�صم�ض  ال�صع�ر  يعد 

رائعة اإذا كنت تعاين من ال�صداع.
الأ�صعة  وال��ت��ع��ر���ض  احل���ي،  يف  قليال  "امل�صي  ���ص��ارل��ني:  وق��ال��ت 
تقليل  على  وي�صاعد  طاقتك  ت�صغيل  يعيد  اأن  ميكن  ال�صم�ض، 

�صدة ال�صداع".

اأكرث اأنواع ال�شداع �شيوعا، وي�شاب به اجلميع بني احلني والآخر

اأ�سباب �سداع التوتر وكيفية تخفيف اآثاره املزعجة ومنع حدوثه!

ووجدت درا�صات �صابقة ارتباطا بني العمل ل�صاعات ط�يلة 
وال�صكتة  التاجية  القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  وزي��ادة 
ن�عها لفح�ض  االأوىل من  الدرا�صة  الدماغية. وهذه هي 
قلبي  ح��دوث حدث  الط�يلة وخطر  العمل  �صاعات  تاأثري 
وعائي ثان بني املر�صى الذين يع�دون اإىل العمل بعد ن�بة 

قلبية اأوىل.
وقال الدكت�ر زافييه تروديل، الباحث يف مركز امل�صت�صفى 

كيبك،  يف  الف����ال  جل��ام��ع��ة  ال��ت��اب��ع   )CHU( اجل��ام��ع��ي 
�صاعات  اإىل  ال��ن��ظ��ر  "كان  ل��ل��درا���ص��ة:  الرئي�صي  وامل����ؤل���ف 
العمل الط�يلة و�صغ�طات العمل مفيدا يف حتديد مدى 
الذي ميكن  املحتمل  االإجهاد  العمل ومقدار  بيئة  عدائية 
العاملني،  كال  اإدخ��ال  ومبجرد  امل�صارك..  له  يتعر�ض  اأن 
هناك زيادة ملح�ظة يف خماطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب 

التاجية املتكررة".

يف  م�صت�صفى   30 م��ن  مري�صا   967 ال��درا���ص��ة  وجمعت 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء م��دي��ن��ة ك��ي��ب��ك ب��ك��ن��دا، ب��ني ع��ام��ي 1995 
و1997. وكان لدى املر�صى تاريخ من الن�بات القلبية، 
مدف�عة  وظيفة  و�صغل�ا  ع��ام��ا،   60 م��ن  اأ���ص��غ��ر  وك��ان���ا 
قلبية،  ب��اأزم��ة  الإ�صابتهم  ال�صابق  العام  غ�ص�ن  يف  االأج��ر 

وكان�ا يخطط�ن للع�دة للعمل.
مدار  ع��ل��ى  للمتابعة  وا���ص��ت��ب��ي��ان��ات  م��ق��اب��الت  اإج����راء  ومت 
الدخ�ل  اإع���ادة  م��ع��دالت  لتقييم  التالية  ال�صت  ال�صن�ات 
وع�امل  التاجية  القلب  اأمرا�ض  واأح��داث  امل�صت�صفى،  اإىل 
الفيزيائية  والتعر�صات  احل��ي��اة،  بنمط  املتعلقة  اخل��ط��ر 
الكيميائية،  وامل����اد  )ال��ت��دخ��ني،  العمل  يف  الكيميائية  اأو 
وال��ت��ل���ث، وال�����ص������ص��اء، واحل�����رارة ال���زائ���دة اأو ال����ربودة، 
�صاعات  ال��ع��م��ل، وجم��م���ع  وبيئة  وامل��ج��ه���د،  واجل�����ص��دي��ة( 

العمل االأ�صب�عية.
اإجمايل �صاعات العمل االأ�صب�عية، مت ت�صنيف  وبناء على 
امل�صاركني يف اأربع فئات: 1( بدوام جزئي )21-34 �صاعة 
يف االأ�صب�ع(. 2( بدوام كامل )35-40 �صاعة / اأ�صب�ع(. 
3( عمل اإ�صايف منخف�ض )41-54 �صاعة / اأ�صب�ع(. 4( 

مت��صط / مرتفع العمل االإ�صايف )55 �صاعة / اأ�صب�ع(.
وب��ا���ص��ت��خ��دام ا���ص��ت��ب��ي��ان ال��ت��ق��ي��ي��م، ق���ام ال��ب��اح��ث���ن بقيا�ض 
واإذا  ال�ظيفة.  اإجهاد  خالل  من  املجهد  العمل  م�صت�يات 
كان لدى اأحد امل�صاركني متطلبات نف�صية عالية يف العمل 
)ك��م��ي��ة ال��ع��م��ل وق��ي���د ال���ق��ت وم�����ص��ت���ى اجل��ه��د الفكري 
التعلم  )ف��ر���ض  ال��ق��رار  يف  التحكم  وانخفا�ض  امل��ط��ل���ب( 
فقد  ال���ق���رار(،  �صنع  عملية  يف  وامل�����ص��ارك��ة  واال�صتقاللية 
وظيفية.  �صغ�ط  م��ن  ي��ع��ان���ن  اأن��ه��م  على  ت�صنيفهم  مت 
داخل  االجتماعي  ال��دع��م  قيا�ض  مت  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 

وخارج العمل.
امل�صاركني  %21.5 من  اأ�صيب  ال��درا���ص��ة،  ف��رتة  وخ��الل 
العمل ل�صاعات ط�يلة بزيادة  بن�بة قلبية ثانية. وارتبط 

م�صاعفة يف خطر االإ�صابة بن�بة قلبية ثانية.
االأ�صب�ع  �صاعة يف   55 العمل الأكر من  وب�صكل، عام كان 
ي�صاعف تقريبا احتماالت خطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب 
ال��ت��اج��ي��ة امل��ت��ك��ررة، م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��م��ل 35-40 ���ص��اع��ة يف 

االأ�صب�ع.
باأمرا�ض  االإ�صابة  تكرار  خماطر  "لتقليل  تروديل:  وقال 
القلب التاجية، يجب تقييم التدخالت ال�قائية الثان�ية 
الدرا�صات  يف  العمل  �صاعات  ع��دد  تقليل  اإىل  تهدف  التي 
امل�صتقبلية. ويجب تقييم �صاعات العمل الط�يلة كجزء من 
لتح�صني  والالحقة  املبكرة  الروتينية  ال�صريرية  املتابعة 

ت�صخي�ض مر�صى ما بعد االأزمة القلبية".

درا�سة تربط �ساعات العمل الطويلة بخطر �سحي م�ساعف مهدد للحياة
عندما يعود املر�شى اإىل العمل بعد اأول نوبة قلبية، ويعملون اأكرث من 55 �شاعة يف الأ�شبوع تزيد احتمالت اإ�شابتهم بنوبة قلبية 

ثانية بنحو ال�شعف.
وت�شري بيانات مكتب العمل الدويل اإىل اأن 1 من كل 5 عمال حول العامل يعمل اأكرث من 48 �شاعة يف الأ�شبوع.
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اإع����������الن
اال�ص�د  ال�ص�����ادة/النمر  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للزراعة ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:3781467 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد جمعه عبداهلل هالل %15

تعديل ن�صب ال�صركاء
حنا �صعد جنيب بطر�ض  من 49% اىل %34

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صه باي�نري بل�ض 

لت�صليح ال�صيارات - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2677510 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة حميد را�صد علي ب�هنيدي ال�صام�صي  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف خليل حممد ح�صن �صجاعي العبيديل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة �ص�ء ال�صم�ض

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1030196 
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة على حممد ح�صن امل�صع�د الزعابى

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �ص�جه م�صطفى حمى الدين ماناكانداتيل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 حذف م�صطفى ك�الجنارا بن ح�صني

تعديل وكيل خدمات / حذف على حممد ح�صن امل�صع�د الزعابى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صال�ن ج�لد م�ن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب للتجميل رخ�صة رقم:1440172 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة جن�يني تى هاى %100

تعديل وكيل خدمات 
 اإ�صافة عادل ح�صن عبداهلل ح�صن احلم�دى

تعديل وكيل خدمات / حذف م�صع�د دروي�ض م�صلم م�صع�د
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ياج وان كي�

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
حديقة  ال�ص�����ادة/�صال�ن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلمال لل�صيدات
CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1189859 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة ليزا تاراي� ك�ليربا  %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�صافة وفاء �صامل ع��ض حم�صن ال�احدى

تعديل وكيل خدمات / حذف ن�ره �صان�صان ي�ندا
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �ص�لينج �صي�ى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/�صت�رم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ويند للعقارات 
رخ�صة رقم:CN 3926162 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ف�ر ايفر 

�ص�فنري �ص�ب 
رخ�صة رقم:CN 1468422 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�جي�صتيك اك�صرب�ض خلدمات النظافه 
رخ�صة رقم:CN 2933807 تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صب�ع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�ص�اهني لالأنظمة الذكية ذ.م.م
عن�ان ال�صركة:جزيرة اب�ظبي ، غرب 0.8 ، مبنى ال�صيخ حامد احمد 

بن حامد واخرين
CN 2721931 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه - حما�صب�ن قان�ني�ن ،   2
كم�صفي قان�ين لل�صركة بتاريخ:2021/4/14 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/18  - بالرقم:2155004393 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإعالن ت�شفية �شركة
ن�ع ال�صركة:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:حمالت امليناء لالقم�صة
عن�ان ال�صركة:العني و�صط املدينة ، ال�صارع الثاين ، وحدة بناية/دائرة 

ال�ص�ؤون - بلدية العني
CN 1102917 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/اكي�رت للمحا�صبة القان�نية واال�صت�صارات   2
ال�صريبية ذ.م.م ، كم�صفي قان�ين لل�صركة بتاريخ:2021/2/7 وذلك 

بناء على قرار حم�صر اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/4/19  - كاتب العدل بالرقم:2121000147 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اإي�صز جل�بال ك�التي �صريفي�صيز اخلليج 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1215038 
تعديل ن�صب ال�صركاء / اودايا �صنكر اراكارى %4

 تعديل ن�صب ال�صركاء / كدا�ض عبداهلل �صعيد كدا�ض الرميثى من 56 % اإىل %96
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف اي�صز جل�بال ك�التي �صريفي�صيز م�صاهمة

ACES GLOBAL QUALITY SERVICES SPA L.L.C

تعديل اإ�صم جتاري من/ اإي�صز جل�بال ك�التي �صريفي�صيز اخلليج ذ.م.م
ACES GLOBAL QUALITY SERVICES GULF L.L.C

اإىل/ اآي كي� �صي جل�بال اإجنينريينج ذ.م.م
IQC GLOBAL ENGINEERING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(  

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الديكتات�ر للمقاوالت وال�صيانة العامة  

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2697244 

تعديل اإ�صم جتاري من/ الديكتات�ر للمقاوالت وال�صيانة العامة

 DICTATOR FOR CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل/ الديكتات�ر لل�صيانة العامة

DICTATOR FOR GENERAL MAINTENANCE - 

 - التقنية  مب�صاريع  املتعلقة  والهند�صية  االن�صائية  املقاوالت  حذف   / ن�صاط  تعديل   

ت�صليم املفتاح  4100015

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(  

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�ان ال�صماء للمقاوالت العامة

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1182919 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد برفاز برفاز م�صرف  %35

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة �صيخ را�صد �صيخ بارك  %5
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة حممد جمفر �صيكدر �صالم �صيكدر  %9

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صقر م�صاعد حممد على النعيمى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صقر م�صاعد حممد على النعيمى من 100 % اإىل %51

تعديل �صكل قان�ين / من م�ؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ ال�ان ال�صماء للمقاوالت العامة

ALWAN AL SAMAA GENERAL CONTRACTING
اإىل/ ال�ان ال�صماء للمقاوالت العامة ذ.م.م

ALWAN AL SAMAA GENERAL CONTRACTING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(  

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

اإع����������الن
�صركة   - ال�صبعة  النج�م  ال�ص�����ادة/كافترييا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدم�ا الينا بطلب  CN ال�صخ�ض ال�احد ذ م م  رخ�صة رقم:1024987 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة روما اكرت حممد م�ف�ج الدين دي�ان  %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ي�ن�ض حممد �صعيد حممد املرزوقى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / ي�ن�ض حممد �صعيد حممد املرزوقى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000
تعديل �صكل قان�ين / من �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م اإىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا النج�م ال�صبعة - �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ م م
SEVEN STAR CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ كافترييا النج�م ال�صبعة ذ.م.م
SEVEN STAR CAFETERIA L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(  

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 430
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ �صايف�ل التى �صيا اال�صالم ا�صالم - اجلن�صية : الهند، 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ �صدف �صيد 
فرع   - للحالقة  ال�صياء  )�صال�ن  امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، الهند   : اجلن�صية   - �صيد  على 
التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )748009( رقم  رخ�صة  مب�جب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت    )2
ال�صياء  )�صال�ن  من  التجاري  اال�صم  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  االإقت�صادية 

للحالقة - فرع 2( اإىل )�صال�ن رمز العطاء للحالقة(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
 �لكاتب �لعدل

ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان    

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 431
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ زاهري ج�ل حميد ق�ل - باك�صتان اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صهيل رازا ج�ل راجان ، باك�صتان 
مب�جب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  البحري(  لل�صحن  )ال�صمان  امل�صماة  بالرخ�صة  اجلن�صية 
اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )517250( رقم  رخ�صة 
: تغيري اال�صم التجاري من )ال�صمان لل�صحن البحري( اىل )دوار املدام لل�صحن البحري(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صب�عني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
 �لكاتب �لعدل

ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان    

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/3549(

املنذرين : اأوال:- �صركة ك�نتيننتال للعقارات
ثانيا :- ورثة املرح�م /وليد احمد م�صطفى املالحي وهم كال من :

ال�صفدى –ب�صفتها من ورثة املرح�م / وليد احمد م�صطفى املالحي )زوجة( حمم�د  �ص�زان   -1
حممد وليد احمد املالحى – ب�صفته من ورثة املرح�م / وليد احمد م�صطفى املالحى )ابن(   -2
ورثة املرح�م / وليد احمد م�صطفى املالحى)ابن( من  – ب�صفته  املالحي  احمد  وليد  اأحمد   -3

احمد املالحي- ب�صفته من ورثة املرح�م / وليد احمد م�صطفى املالحى )ابن( وليد  م�صطفى   -4
احمد م�صطفى املالحي )ابنة( وليد   / املرح�م  ورثة  من  – ب�صفتها  املالحي  احمد  مي�صروليد   -5

املنذر اليه :- حمدى ر�ص�ان حجازى - ينذر املنذرين املنذراليه ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكات وف�اتري ال�صيانة 
اخلا�صة بالفيال خا�صته مببلغ وقدره )4904200( درهم )اأربعة ماليني وت�صعمائه واأربعة الف ومائتني درهما( 
والف�ائد القان�نية 9 % من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وذلك يف خالل خم�صة ايام من تاريخ اعالنه بهذا 
االنذار ، واال �ص�ف ي�صطر املنذرين التخاذ كافة االجراءات القان�نية جتاه املنذر اليه نتيجة تقاع�صه عن ال�صداد 

للمبلغ امل�صغ�ل به ذمته والفائدة 9 %

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إنذ�ر عديل بالن�سر

)2021/3560(  
االأطراف املنذر /�صبافاك�ض اير الين نت�رك ال تي دي -) فرع م. د. م .�ض( 

ب�كالة املحامي فهد بن متيم
املنذر اليه/ �ص�با �ض.ذ.م.م

ي�د املنذر اأن ينتهي اىل علم املنذر اليها ب�صداد املدي�نية البالغ قدرها )292.842.00( 
اأو ما يعادلها  دوالر امريكي )مئتان اثنني وت�صعني الف وثمامنائة اثنان واربع�ن دوالر( 
بالدرهم االماراتي مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا خالل مدة اأق�صاها )5( اأيام 
من تاريخ ن�صر هذا االنذار ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املدي�نية خالل املدة املذك�رة ، 
فاإنه �صيبادر املنذر اىل رفع االأمر ايل املحكمة املخت�صة واإتخاذ كافة االجراءات القان�نية 

�صدكم مع حتميلكم االأتعاب ور�ص�م  التقا�صي .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/1/3463(
املنذرة / ل�جى ك�مب�زيت�ض & كيميكالز للتجارة ) �ض .ذ.م.م(

املنذر اليهما / 1 - االبرز لرتكيب امل�اد العازلة �ض ذ م م
ايديا مايادى  كبري  احمد   -  2

قدرها  والبالغ  ذمتهما  يف  املرت�صدة  املبالغ  قيمة  ب�صداد  اإليهما  املنذر  تخطر  املنذرة  ف��اإن 
54793.71 درهم )اأربعة وخم�ص�ن األف و�صبعمائة ثالثة وت�صع�ن درهم وواحد و�صبع�ن 
اأيام عمل( من تاريخ اإعالن هذا  اأ�صب�ع واحد )7  فل�ض فقط الغري( خالل فرتة ق�امها 
االإن��ذار واإال �صت�صطر املنذرة اإىل اتخاذ االإج��راءات الق�صائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر 
وتع�ي�ض اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اإليهما بكافة ر�ص�م وم�صاريف وتكاليف 

التقا�صي واأتعاب املحاماه
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/3568(
املنذر : القدره لتاأجري ال�صيارات �ض ذ م م 

املنذر اليه : حممد فا�صل ال�صيخ حممد فا�صل - م�ريتانيا اجلن�صية
امل��ص�ع

ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ 3000 درهم اإماراتي )ثالثة 
ن�صر هذا  تاريخ  اأي��ام من  اأق�صاها خم�صة  ذل��ك خ��الل مهلة  و  اآالف دره��م( 
االنذار و اإال �صي�صطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القان�نية التي حتفظ 
له حقه و ا�صت�صدار امر االداء و اإقامة الدع�ى الق�صائية مع حتميل املنذر 

بكافة ر�ص�م و م�صاريف التقا�صي و اأتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صارك�ه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
امل�دعة بالرقم 347001                تاريخ: 2021/03/15

بيانات االأول�ية: 90200632 – 2020/09/22 -   ال�اليات املتحدة االأمريكية
اال�صم: اأدفان�صد مايكرو ديفاي�صز، اإنك.

 وعن�انه: 2485 اأوغ�صتني درايف ، �صانتا كالرا ، كاليف�رنيا 95054 ، ال�اليات املتحدة االأمريكية.
�شورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:9
دارات متكاملة حتديداً دارات متكاملة للر�ص�مات والفيدي� وال��صائط املتعددة، جمم�عات �صرائح للدارات 
�صرائح  امل��صالت،  اأ�صباه  اأجهزة  املتكاملة،  للدارات  �صرائح  دارات متكاملة،  املتكاملة، بطاقات حمت�ية على 
فرعية  نظم  الدقيقة،  معاجلات  كمبي�تر،  عتاد  �صرائح،  جمم�عات  م��صالت،  اأ�صباه  امل��صالت،  الأ�صباه 
)�صي  املركزية  املعاجلة  ووح��دات  الدقيقة  املعاجلات  من  اأك��ر  اأو  واح��دة  من  متك�نة  الدقيقة  للمعاجلات 
ُذك��ر، نظم فرعية  لت�صغيل ما  للتنزيل وم�صجلة  املركزية وبرجميات قابلة  املعاجلة  بيه ي�( ون�ى وح��دات 
اأنظمة  دقيقة، معاجلات  وح��دات معاجلات  الدقيقة،  للمعاجلات  الكمبي�تر متك�نة من نظم فرعية  لعتاد 
على الرقاقة )ا�ض اأو �صي(، ت�صاميم اأنظمة على الرقاقة لال�صتخدام مع وحدات املعاجلة املركزية )�صي بيه 
التي ت��صل قالب  الرقاقة  الر�ص�مات )جي بيه ي�( حتديًدا ت�صاميم االأنظمة على  ي�( ووح��دات معاجلة 
اإىل قالب و�صريحة اإىل �صريحة ومقب�ض اإىل مقب�ض م�صتخدمة عرب معاجلات دقيقة خمتلفة لتمكني اأداء 
احل��صبة املتزايدة، ت�صاميم اأنظمة على الرقاقة )ا�ض اأو �صي( لال�صتخدام مع وحدات معاجلة الر�ص�مات 
قالب  اإىل  قالب  ت��صل  التي  �صي(  اأو  )ا���ض  الرقاقة  على  اأنظمة  ت�صاميم  حت��دي��ًدا  ي���(  بيه  )ج��ي  املتعددة 
و�صريحة اإىل �صريحة ومقب�ض اإىل مقب�ض م�صتخدمة عرب معاجلات دقيقة متعددة خمتلفة حُم�ّصنة للتعلم 
بيه  املتعددة )جي  الر�ص�مات  ت��صيل وحدات معاجلة  ولتح�صني  االأداء  عالية  احل��صبة  وتطبيقيات  االآيل 
ي�( ب�حدات معاجلة الر�ص�مات املتعددة )جي بيه ي�( ولتمكني اأداء احل��صبة املتزايدة وت�صريع اأعباء عمل 
الكمبي�تر يف مركز البيانات ولتمكني اأجهزة الكمبي�تر العمالقة من فئة االإك�صا�صكيل، �صبكات على رقاقة 
املركزية )�صي بيه ي�( ووح��دات معاجلة  املعاجلة  اأ�صطح بينية عرب ن�ى وح��دات  حتديًدا تكن�ل�جيا تزود 
اأداء  الدقيقة وزي��ادة  املعاجلات  ات�صاالت  بيانات لتمكني  واأبنية  بيه ي�( والذاكرة واملحاور  الر�ص�مات )جي 
اأبنية ات�صاالت للمعاجلات الدقيقة حتديًدا ت�صاميم ربط ات�صال البيانات امل�ص�ؤولة عن  وكفاءة احل��صبة، 
جمع البيانات وت�صاميم الت��صيل البيني للتحكم يف االأوامر امل�ص�ؤولة عن القيا�ض عن بعد مل�صت�صعر البيانات، 
اأبنية بيانات حتديًدا العتاد والربامج القابلة للتنزيل وامل�صجلة التي تدعم تخزين ومعاجلة وحتليل واإدارة 
بيه  الر�ص�مات )جي  الفيدي�، وحدات معاجلة  الر�ص�مات، معاجلات ر�ص�مات  املتباينة، معاجلات  البيانات 
الفيدي�،  عر�ض  بطاقات  الفيدي�،  بطاقات  الر�ص�مات،  بطاقات  الر�ص�مات،  معاجلة  وح��دات  ن���ى  ي���(، 
بطاقات اإلتقاط الفيدي�، معاجلات البيانات املت�صارعة، معاجلات الفيدي� املت�صارعة، ل�حات م�صرع ال��صائط 
املتعددة، ل�حات م�صرع الكمبي�تر، م�صرعات الر�ص�مات، م�صرعات ر�ص�مات الفيدي�، نظم فرعية ملعاجلات 
الدقيقة  املعاجلات  من  اأك��ر  اأو  واح��دة  من  متك�نة  الدقيقة  للمعاجلات  فرعية  نظم  حتديًدا  الر�ص�مات 
الر�ص�مات وبرجميات قابلة للتنزيل  الر�ص�مات )جي بيه ي�( ون�ى وحدات معاجلات  ووح��دات معاجلات 
وم�صجلة لت�صغيل ما ُذكر، اأجهزة كمبي�تر عمالقة، خ�ادم الكمبي�تر، خ�ادم ال�صبكات، حمطات عمل الأجهزة 
املتقدمة وتطبيقات احل��صبة  العلمية  اأو  التقنية  للتطبيقات  اأجهزة كمبي�تر م�صممة  الكمبي�تر حتديدا 
اأجهزة ذاكرة للكمبي�تر حتديداً  اأجهزة دفق ال��صائط الرقمية، حمركات االأقرا�ض ال�صلبة،  عالية االأداء، 
ذاكرة  يف  التحكم  اأدوات  ام(،  اإي��ه  اآر  )دي  الديناميكية  الع�ص�ائي  ال��ص�ل  ذاك��رة  املتطايرة،  الذاكرة  اأجهزة 
اإيه ام(، برجميات قابلة للتنزيل وم�صجلة لت�صغيل جميع ما ُذكر،  اآر  ال��ص�ل الع�ص�ائي الديناميكية )دي 
برجميات كمبي�تر قابلة للتنزيل وم�صجلة لر�ص�مات الكمبي�تر واألعاب الفيدي�، برجميات قابلة للتنزيل 
وم�صجلة للر�ص�مات، برجميات قابلة للتنزيل وم�صجلة الألعاب الفيدي�، برجميات كمبي�تر قابلة للتنزيل 
االفرتا�صي،  ال�اقع  الألعاب  للتنزيل  قابلة  برجميات  والر�ص�مات،  الكمبي�تر  معاجلات  لت�صغيل  وم�صجلة 
برجميات ال�اقع االفرتا�صي قابلة للتنزيل خللق جتارب واقع افرتا�صي واقعية، برجميات كمبي�تر قابلة 

للتنزيل وم�صجلة لق�اعد 
ال�اقع  تدريب  حماكاة  برجميات  البيانات،  ودم��ج  االفرتا�صي  ال�اقع  وَغْمر  واملعاجلة  والت�صّ�ر  البيانات 

االفرتا�صي قابلة للتنزيل وم�صجلة يف 
جمال حماكاة التدريب ال�اقعية، �صماعات ال�اقع االفرتا�صي، نظارات ال�اقع االفرتا�صي، �صماعات الألعاب 
مع  لال�صتخدام  كمبي�تر  عتاد  من  متك�نة  االفرتا�صي  لل�اقع  تفاعلية  فيدي�  األعاب  االفرتا�صي،  ال�اقع 

�صا�صة خارجية اأو برجميات قابلة للتنزيل وم�صجلة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة اأحرف CDNAباللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 168340

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صارك�ه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
امل�دعة بالرقم 347786              تاريخ: 2021/03/25               بيانات االأول�ية: 

اال�صم: ام بي �صي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
 وعن�انه: مبنى ام بي �صي ، الطابق اخلام�ض ، مدينة دبي لالإعالم ، االإمارات العربية املتحدة.  

�شورة العالمة         
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:30

احلب�ب،  من  امل�صن�عة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغ�،  التابي�كا  االأرز،  اال�صطناعية،  والقه�ة  والكاكاو  وال�صاي  القه�ة 
اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�صح�ق  اخلمرية  االأ�ص�د،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  احلل�يات  واحلل�يات،  والفطائر  اخلبز 
اخلل وال�صل�صات )الت�ابل(، البهارات، الثلج، ب�صك�يت، خبز، خبز اإفرجني، كعك، عجينة كيك، م�صح�ق كيك، كيك، حل�ى، 
كراميل )حل�ى(، م�صتح�صرات احلب�ب، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلب�ب، علكة، رقائق )منتجات حب�ب(، �ص�ك�ال، م�صروبات 
�ص�ك�ال مع حليب، م�صروبات اأ�صا�صها ال�ص�ك�ال، كاكاو، م�صروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، م�صروبات اأ�صا�صها الكاكاو، 
حل�يات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�صك�يت، اأقرا�ض �صكرية )حل�يات(، لنب جممد )حل�يات مثلجة(، ق�الب من البق�ليات 
عالية ن�صبة الربوتني، ب�ظة )اأي�صكرمي(، جلي ف�اكه )حل�يات(، �ص��ض )حل�يات(، قطع حل�ى )حل�يات(، ب�صك�يت من 
ال�صعري املنبت )امللت(، م��صية ال�ص�ك�ال، م��صية حل�ى الفاكهة )حل�يات(، م�زيل، رقائق �ص�فان، طعام اأ�صا�صه ال�ص�فان، 
دقيق �ص�فان، �ص�فان مطح�ن، �ص�فان مق�صر، فطائر حمالة )بانكيك(، اأقرا�ض حمالة )حل�يات(، حل�يات ف�ل �ص�داين، 
حل�يات بالنعناع، ب��صار، مهلبية، اأقرا�ض اأرز، هالم ملكي، قر�صلة، وجبات خفيفة اأ�صا�صها احلب�ب، �صراب )مثلجات(، اأ�صابع 
الفئة  ال���اردة يف هذه  ول�ازمها  املنتجات  ال�فل، جميع  بالف�اكه(، كعكة  ت�رتات )كيك  ال�صكر،  �ص��ض )حل�يات(، حل�يات 

وغري واردة يف فئات اأخرى.
حمددة  االأ�صفر  الل�ن  بتدرجات  االأبعاد  ثنائية  مميزة  وطريقة  بخط  فناني�ض  كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

بتدرجات الل�ن البني ح�لها ر�ص�م لنج�م واأ�صكال مميزة.
  اال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 169520

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

امل�دعة بالرقم 346557                تاريخ: 2021/03/09
بيانات االأول�ية: 

اال�صم: ي�نيليفر اآي بيه ه�لدينجز بي.يف
 وعن�انه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، ه�لندا.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:30
ب�ظة )اآي�ض كرمي(، مثلجات، حل�يات جممدة.

ر�صم  ف�قها  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   talenti كلمة  ع��ن   عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
تعبريي مللعقة على خلفية دائرية.

اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 168065

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صارك�ه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

امل�دعة بالرقم 347700               تاريخ: 2021/03/24
بيانات االأول�ية:

اال�صم: ي�نيليفر جل�بال اآي بيه ليمتد
 وعن�انه: ب�رت �صناليت ، ويرال ، مري�صي�صايد ، �صي اإت�ض 62 4 زد دي ، اململكة املتحدة .

�شورة العالمة        

    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:3

للحالقة  رغ���ة  للب�صرة،  )ل��صن(  وغ�ص�الت  وكرميات  زي���ت  للج�صم،  معّطر  ورذاذ  ت�اليت  وم��اء  ك�ل�نيا 
وجل للحالقة وغ�ص�الت )ل��صن( ملا قبل وبعد احلالقة، ب�درة التلك، م�صتح�صرات للحمام واال�صتحمام، 
وم�صادات  الكريهة  الروائح  مزيالت  ال�صعر،  ت�صفيف  منتجات  وبل�صم،  �صامب�  لل�صعر،  )ل��صن(  غ�ص�الت 

العرق لال�صتخدام ال�صخ�صي.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن  اأحرف و كلمة AXE NATURE FRESHباللغة االإجنليزية.

  اال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 165498

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 158353
 باإ�صم: اإيه ام اأو اأوب�صاال اإيه بي

 وعن�انه: �ض.ب 6406 ، 36 751 اأوب�صاال ، ال�ص��صد. 
بتاريخ: 2019/11/27 وامل�صجلة حتت الرقم: 158353 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/06/12 

وحتى تاريخ: 2031/06/12

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 161842

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك:

التميمي وم�صارك�ه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 117752بتاريخ: 2008/08/10
امل�صجلة بالرقم: 117752بتاريخ: 2010/11/11

با�صم املالك: ي�روباث اإنرتنا�صي�نال  ليمتد 
وعن�انه: ي�روباث هاو�ض، �صيدار 

اند�صرتبال ا�صتيت، ويدم�ر رود، �صيدار، �ص�مر�صت بي ا�ض 27 3 ئي ال ،  اململكة املتحدة .
 ا�صم املتنازل له: ن�ركرو�ض جروب  )ه�لدجنز( ليمتد

وعن�انه: اليديفيلد   هاو�ض، �صتي�صن  رود، ويلم�صل�، ت�صي�صاير، ا�ض كي 9  1 بي ي�، اململكة املتحدة.
بتاريخ:  واملن�ص�رة يف اجلريدة الر�صمية العدد:  
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة: 11
تاري�خ انتقال امللكية: 

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2021/04/19   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء 20 �إبريل 2021 �لعدد 13220

EAT 149002

العدد 13220 بتاريخ 2021/4/20

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  246/2021/211 تنفيذ عقاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2020/691 عقاري جزئي ، ب�صداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 87940 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب االإعالن : مت�يل )م�صاهمة خا�صة( -   �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطل�ب اإعالنهما : 1- نا�صر �صعيد بخيت عبد اهلل ال�ص�يدي 2- م�زة �صامل دروي�ض �صامل 
- �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمه�يل حمل االإقامة 

م��ص�ع االإعالن : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )87940( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذك�ر خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        

 20/2021/166 جتاري كلي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- بي�ر ويل �ص�لي��ص�نز م.د.م.�ض  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :دافيد ج�رج كري�صتي 

وميثله : خل�د احمد علي ربيعة ال�صام�صي 
االوىل  عليها  امل��دع��ي  ال�صركة  ق��رار  على  ب��ن��اءا  امل��دي��ر  بعزل  الق�صاء  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخه وعمال  ب�صكل ف�ري من  بال�صركة  )املدير(  املدعي  بانهاء عالقة  الذي ق�صى  ب��ت��اري��خ:2020/4/22 
االمارات  التجارية لدولة  ال�صركة  ب�صان  ل�صنة 2015   2 القان�ن االحت��ادي رقم  امل��ادة 47 فقرة 2 من  بن�ض 
العربية املتحدة والزام املدعي عليهما بازالة ا�صم املدعي كمدير من الرخ�صة العائدة لل�صركة املدعي عليها 
االوىل لكي يت�صنى ل�صلطة مركز دبي لل�صلع املتعددة حذف ا�صم املدعي كمدير عن الرخ�صة يف حال تقاع�ض 
املدعي عليهما عن تنفيذ احلكم الذي �صيتم ا�صداره من قبل حمكمتكم امل�قرة يف اطار هذه الدع�ى ك�نها 

ال�حيدة املخ�لة بذلك والزامه الر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2021/4/27 ال�صاعة 11:00 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�لإنذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/3517(
ABASSE DIALLO  املنذر :- عبا�ض ديال� - ب�ركيني اجلن�صيه

�صد / املنذر اليه :- اي�صاك كريميح - غاين اجلن�صيه  - ISAAC KYIREMEH ) جمه�ل العن�ان ( 
امل��ص��ع / اإعالن اإنذار عديل )تكليف بال�فاء( بالن�ص�ر

وقدره   مبلغ  املنذر  ل�صالح  املنذراليه  بذمة  تر�صد  اليه  وامل��ن��ذر  املنذر  بني  �صخ�صي  قر�ض  مب�جب 
درهم )اثنان و�صبع�ن الف درهم( وذلك مب�جب �صند االأمانه امل�قع من املنذر اليه ل�صالح   72.000
املنذر، اإذ اأنه ب�اقع اخالل المتناعه عن �صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته. لذا فاإننا بهذا االإنذار نخطرك 
، وذلك باأن تق�م ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتك والبالغ 72.000 درهم )اثنان و�صبع�ن الف درهم( 
وذلك خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار، واإال فاإننا �صنلجاأ ملقا�صاتك وفقا للقان�ن واإتخاذ 
االإج��راءات الالزمة والكفيلة بحفظ حق�ق م�كلنا ف�صال عن املطالبه بالفائده القان�نية ب�اق�ع 12 
% �صن�ياً من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد مع حتميلك كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات 

التقا�صي من ر�ص�م واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )3550/2021(

مق��دم من : املنذرة : �صركة الينب�ع لالأعمال الفنية ذ م م وميثلها كريل�ض مالك جرج�ض �صن�ده )مدير( - العن�ان / اإماره 
دبي - الق�صي�ض ال�صناعية 3 – اإيلياء 2 – مكتب 107 هاتف 0552101038 رقم مكاين 98846 38532

املنذر اإليه : عبدالنا�صر عبد الرزاق عبد الرحمن كلبت - )جمه�ل حمل االأقامة(
امل���ص�ع 

اأوال : مقابل تعامل اأ�صدر املنذر اإليه ال�صيك االآتي بيانه
�صيك يحمل رقم 100207 بقيمة  600.00 �صتمائة الف درهم �صادر من بنك دبي اال�صالمي بتاريخ 2020/12/30 

وعند تقدمي هذا ال�صيك للبنك لتح�صيله اإرتد لعدم وج�د ر�صيد كاف للمنذر اإليه.
ثانياً: وملا كان املنذر اإليه قد �صلم املنذرة ال�صيك املذك�ر اأعاله مببلغ )600.000 �صتمائة الف درهم ( ومل يتم �صرفه 
 600.000 والبالغ  ال�صيك  هذا  قيمة  �ص�داد  ب�ص�رعة  اإليه  املنذر  على  التنبيه  للمنذرة  يحق  فاإنه  ر�صيد.  وج���د  لعدم 
�صتمائة الف درهم( وذلك خالل مدة اأق�ص�اها خم�ص�ة اأيام من تاريخه عمال باملادة )62( من قرار جمل�ض ال�زراء رقم 
)57( ل�صنة 2018 ب�صاأن قان�ن االإجراءات املدنية.  لذلك ، تنذر املنذرة ، املنذر اإليه بال�فاء باملبلغ املرت�ص�د بذمته مبلغ 
ال�ص�يك املرجتع وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ الن�صر ، واإال �صت�صطر الإتخاذ  الف درهم( قيمة  �ص�تمائة    600.000
االإجراءات القان�نية نح� اإ�صت�صدار اأمر باالأداء حيث اأن حقها ثابت بالكتابة وحال االإداء ومعني املقدار ، ومع حفظ كافة 

حق�ق املنذرة االأخرى قبل املنذر اإليه.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )3465/2021(

املنذر: بنك م�صر
املنذر اإليه/ ام ايه بي انرتنا�صي�نال للتجارة العامة �ض ذ م م

يت�جه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي  - )جمه�ل حمل االإقامة(
املن�ذر  ويطال�ب  قان�نا  ونفاذ مفع�له  به  للعلم مبا جاء  االن��ذار  بهذا  اليهما  املنذر  ينذر  املنذر  ف��اإن 
اليهم�ا ب��ص�رع�ة �ص�داد قيم�ة املدي�ني�ة البالغ�ة مبل�غ وق�دره 447،000،00 درهم “اربعمائة و�صبعة 
اأي��ام من تاريخ ن�صر ه��ذا االإن���ذار .. واإال ف�ص�ف يتخذ املنذر  ال��ف دره��م( يف م�عد خم�صة  وارب��ع���ن 
جتاه املنذر اليهما كافة االإجراءات القان�نية املنا�صبة ل�ص�داد املبلغ املذك�ر اأعاله وذلك باإتخاذ طريق 
فيه�ا  مب�ا  وامل�صتعجلة  امل��ص��عية  ال�دعاوى  اإق�ام�ة  ذل�ك  يف  مب�ا  حق�ه  ي�ص�تاأدى  لكي  �ص�بيل  الق�ص�اء 
حتى  ال���ص��ل  وترق�ب  ال��ص�ف�ر  م�ن  واملنع  التجارية  وال�رخ�ض  البنكية  احل�صابات  على  احلج��زات 
التي  االأ�ص�رار  جم�ي�ع  ع�ن  والتع�ي�ص�ات  القان�ني�ة  بالف��ائ�د  املطالبة  مع  ح�ق��ق�ه  كام�ل  ي�صتاأدى 

حل�ق�ت ب�ه�ا ج�راء االمتناع عن �صداد املبلغ املذك�ر اعاله.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/3548(

املنذر: عبداهلل عبدالرحمن قا�صم
املنذر اإليه : ده�ليب�دى راجا�صيخار دى راما راو

ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ص��رورة ال���ف��اء بالقيمه االي��ج��اري��ه املتاخره 
مببلغ وقدره 500.000 درهم قيمه ال�صيك رقم 00333 و ف�اتري 
ب�صدادها  تقم  مل  اخ��رى  مبالغ  واي  دره��م   95.000 مببلغ  اخلدمات 
خ��الل ث��الث���ن ي���م��ا م��ن ت��اري��خ اع��الن��ك��م ه��ذا االإن����ذار واإخ����الء العني 
امل�ؤجره ويف حال خمالفة املنذر اليه ذلك، �ص�ف ت�صطر املنذره التخاذ 

كافة االإجراءات القان�نية املقرره حلفظ  حق�ق م�كلتنا
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

تعتزم اإمارة اأب�ظبي طرح م�صروعني جديدين للبنية 
التحتية يف اإطار برنامج ال�صراكة بني القطاعني العام 
واخلا�ض ملكتب اأب�ظبي لال�صتثمار، ويت�صمن ت�صييد 
ثالث مدار�ض جديدة، و املرحلة الثانية من م�صروع 

تط�ير اإنارة الطرقات.
لهذه  بعرو�صها  ال��ت��ق��دم  املهتمة  لل�صركات  ومي��ك��ن 

امل�صاريع حالياً.
وت����ف���ر م�����ص��اري��ع ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
يف  اخلا�ض  القطاع  الإ�صراك  مهمة  فر�صة  واخلا�ض 
العامة  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  م�صاريع  اإجن���از 
وامل�صاهمة يف حت�صني خمتلف اخلدمات والت�صهيالت 
ذات اجل�دة العالية والتي ت�صاهم يف االرتقاء مب�صت�ى 

املعي�صة ل�صكان اإمارة اأب�ظبي.
وق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت���ر ط���ارق ب��ن ه��ن��دي، م��دي��ر عام 
م��ك��ت��ب اأب���ظ��ب��ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ار: ي��دخ��ل ال��ت��ع��اون مع 
اأب�ظبي  ح��ك���م��ة  روؤي����ة  �صميم  يف  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع 
الرامية لدفع وترية التنمية االقت�صادية على املدى 
اأب�ظبي لال�صتثمار  الط�يل يف االإمارة ، وقام مكتب 
التعاون بني  االأ�ص�ض لتعزيز  2020 ب��صع  العام  يف 

قطاعي االأعمال واحلك�مة.
ياأتي اإطالق �صل�صلة م�صاريع البنية التحتية الرئي�صية 
يف  لها  املخطط  امل�صاريع  جمم�عة  م��ن  ك��ج��زء  ه��ذه 
والتي  العام واخلا�ض،  القطاعني  ال�صراكة بني  اإطار 
القطاع  ب����اإدارة  امل�����ص��ت��دام  االق��ت�����ص��ادي  النم�  �صتعزز 

اخلا�ض يف االإمارة.

وي���ه���دف م�����ص��روع ال�����ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
ب�صعة  ج��دي��دة  م��دار���ض  ت�صييد ثالثة  اإىل  واخل��ا���ض 
 ، اأب�ظبي  5.360 طالبا وطالبة يف مدينة زايد يف 
و�صي�فر امل�صروع الذي مت تط�يره يف اإطار تعاوين بني 
مكتب اأب�ظبي لال�صتثمار ودائرة التعليم واملعرفة يف 
اأب�ظبي، خدمات ومرافق تعليمية عالية اجل�دة، وما 

يعزز جاذبية وتناف�صية مدينة زايد يف اأب�ظبي.
والتم�يل  وال��ب��ن��اء  الت�صميم  اأع��م��ال  العقد  وي�صمل 
وال�����ص��ي��ان��ة وال��ن��ق��ل ل��ث��الث م��دار���ض مل���دة 22 عاماً، 
�صاملة فرتة البناء ملدة 24 �صهراً، وال�صيانة ملدة 20 

عاماً.
من جانبه، قال �صعادة عامر ح�صني احلمادي، وكيل 
دائرة  نكّر�ض يف  اأب�ظبي:  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
وتط�ير  لتح�صني  جه�دنا  ك��ام��ل  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
اأب�ظبي،  اإم���ارة  يف  التعليم  لقطاع  التحتية  البنية 
يف  ال�صكنية  املجتمعات  وت��ط��ّ�ر  من���  ي���اك��ب  ب�صكٍل 
ال�صراكة بني  م�صاريع  اأن  م�ؤكدا  خمتلف مناطقها.. 
التعليمي ت�صهم  املجال  العام واخلا�ض يف  القطاعني 
يف دفع عجلة تن�يع الفر�ض التعليمية املت�فرة اأمام 

الطلبة واإثرائها ب�صكٍل يعزز اآفاقهم يف امل�صتقبل.
واأ�صاف : قد حققنا حتى االآن جناحاً كبرياً يف هذا 
االإطار مع من�ذج مدار�ض ال�صراكات التعليمية، والتي 
15 مدر�صة ممل�كة للقطاع العام  و�صل عددها اإىل 
اإ�صافة  اأن  اإىل  من�ها  اخل��ا���ض..  ال��ق��ط��اع  وي�صّغلها 
ت��اأت��ي لتمّكن طلبة  ال��ث��الث يف مدينة زاي��د  امل��دار���ض 
اجل�دة،  عايل  التعليم  لفر�ض  ال��ص�ل  من  املنطقة 
التنمية  جه�د  تعزيز  يف  امل��ط��اف  نهاية  يف  ي�صهم  م��ا 

االجتماعية يف اإمارة اأب�ظبي. اأما املرحلة الثانية من 
م�صروع ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض الإنارة 
الطرق في�صمل ا�صتبدال نح� 140 األف وحدة اإنارة 
بتكن�ل�جيا “اإل اإي دي LED »ذات الكفاءة العالية 
خف�ض  يف  �صت�صاهم  وال��ت��ي  ال��ط��اق��ة،  ا���ص��ت��ه��الك  يف 
 705 ت�فري  ي��ع��ادل  م��ا   ،76% بن�صبة  اال�صتهالك 
ماليني درهم على امتداد فرتة االتفاقية مع دائرة 

البلديات والنقل يف اأب�ظبي والبالغة 12 عاماً.
البلديات  دائ��رة  وكيل  ال�صاهي،  عبداهلل  �صعادة  وق��ال 
والنقل: ي�صتند جناح برنامج ال�صراكة بني القطاعني 
اأب�ظبي على عدة مق�مات  اإم��ارة  العام واخلا�ض يف 
االأ�صخا�ض  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت���ط��ي��د  اأه��م��ه��ا  رئ��ي�����ص��ي��ة، 
وامل�ؤ�ص�صات التي تعمل باجتاه الهدف امل�صرتك املتمثل 

يف ترك اآثار اإيجابية ملم��صة على جمتمعاتنا.
واأ����ص���اف : ت�صاهم م��ث��ل ه���ذه ال�����ص��راك��ات ال��ب��ّن��اءة يف 
خالل  م��ن  طم�حة،  م�صاريع  اأم���ام  الطريق  متهيد 
الطرقات  اإن���ارة  م�صروع  م��ن  الثاني�ة  املرحلة  تنفيذ 
والذي ياأتي ا�صتكماال للمرحلة االأوىل لتحقيق اإنارة 
الت�صغيلية  النفقات  وخف�ض  اجل����دة،  عالية  ���ص���ارع 
خالل  م��ن  الذكية  املدينة  متكني  عنا�صر  وحت�صني 
ال�ص�ارع  ب��اأ���ص���اء  احلالية  ال�����ص���ارع  اإن���ارة  ا�صتبدال 
م�صروع  خ��الل  م��ن  للطاقة  امل���ف��رة   LED بتقنية 
ن�صعى  كما  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ال�صراكة 
اجلغرايف  ال��ن��ط��اق  ت��صيع  اإىل  الثاني�ة  امل��رح��ل�����ة  يف 

للم�صروع لي�صمل مدينة العني ومنطق�ة الظفرة.
م�صتدامة  اإجن���ازات  حتقيق  ن�ا�صل   : ال�صاهي  وق��ال 
ع��رب ال��ت���ظ��ي��ف ال��ن��م���ذج��ي ل��ل�����ص��راك��ات م��ع القطاع 

اخلا�ض، بالتزامن مع االلتزام باأعلى معايري اجل�دة 
العاملية، لرت�صيخ مكانة اإمارة اأب�ظبي بني اأكر املدن 

املف�صلة للعي�ض على م�صت�ى العامل.
املركزية  الهيئة  لال�صتثمار  اأب�ظبي  مكتب  ويعترب 
يف  امل�صاريع  وت�صهيل  منح  ع��ن  امل�����ص���ؤول��ة  احلك�مية 
اإطار برنامج ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض 
الرامية  اأه��داف��ه  يتما�صى مع  اأب�ظبي، مبا  اإم��ارة  يف 

لت�فري الدعم ال�صتثمارات القطاع اخلا�ض.
ويعمل املكتب جنباً اإىل جنب مع الهيئات احلك�مية مثل 
دائرة التعليم واملعرفة ودائرة البلديات والنقل لطرح 
الرئي�صية من خالل من�ذج  التحتية  البنية  م�صاريع 
وكجزء  التحتية  البنية  مب�صاريع  اخلا�ض  ال�صراكة 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  ���ص��رك��ات  م��ن خطط احل��ك���م��ة ملنح 
مليارات   10 بقيمة  رئي�صية  حتتية  بنية  م�صاريع 
درهم. وميكن االآن لل�صركات املهتمة بامل�صاركة تقدمي 
طلبات اإبداء االهتمام مل�صاريع ال�صراكة بني القطاعني 
العام واخلا�ض. للمزيد من املعل�مات، ُيرجى زيارة: 
https://www.investinabudhabi.ae/en/
تقدمي  وبعد   Infrastructure-Partnerships
مكتب  �صيعقد  ب��امل�����ص��ارك��ة،  االه��ت��م��ام  اإب�����داء  ط��ل��ب��ات 
بناء  ب��ه��دف  فنية  ع��م��ل  ور���ص��ة  لال�صتثمار  اأب���ظ��ب��ي 
القطاعني  ب��ني  ال�صراكة  مب�صاريع  واملعرفة  ال���ع��ي 
والبناء  والهند�صة  الت�صميم  لقطاع  واخلا�ض  العام 
�صركات  رئي�صي  ب�صكل  ال�ر�صة  وت�صتهدف  املحلي.. 
الت�صميم والهند�صة والبناء التي قد ال تتمتع بخربة 
اإطار  يف جمال تنفيذ م�صاريع البنية التحتية �صمن 

ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض.

اأبوظبي تطرح عطاءين للقطاع اخلا�ض يف البنية التحتية

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع اأرمينيا
•• اأبوظبي-وام:

بحث �صعادة حممد هالل املهريي مدير 
اأب�ظبي  و���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة جت�����ارة  ع����ام 
�صفري  م����ك����ردوم����ي����ان  م���ه���ري  و�����ص����ع����ادة 
�صبل  ال��دول��ة..  ل��دى  اأرمينيا  جمه�رية 
تعزيز التعاون االقت�صادي امل�صرتك مبا 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  االأع��م��ال  بيئة  يخدم 

لدى اجلانبني.

ح�صر اللقاء - الذي عقد يف مقر الغرفة 
- عبداهلل غرير القبي�صي، وهالل حممد 

الهاملي نائبا مدير عام الغرفة.
واأ�صاد املهريي يف بداية اللقاء بالعالقات 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي جت��م��ع دول�����ة االإم������ارات 
معربا  ال�صديقة،  اأرمينيا  وجمه�رية 
عن حر�ض غرفة اأب�ظبي على االرتقاء 
التعاون  من  جديدة  م�صت�يات  اإىل  بها 
التجارية  ال��ع��الق��ات  وتعزيز  امل�����ص��رتك، 

االأعمال  بيئة  يخدم  مبا  واال�صتثمارية 
وامل�صتثمرين لدى اجلانبني.

وت���ط���رق امل���ه���ريي - خ���الل ح��دي��ث��ه مع 
غرفة  دور  اإىل   - االأرم���ي���ن���ي  ال�����ص��ف��ري 
اأب����ظ���ب���ي يف حت��ف��ي��ز اق��ت�����ص��اد االإم������ارة 
وحتقيق روؤيتها االقت�صادية، وذلك عرب 
تي�صري وت�صهيل اأعمال ال�صركات العاملة 
ف���ي���ه���ا، وت�����ف����ري ب���اق���ة م����ن اخل���دم���ات 
وت�ثيق  الأع�������ص���ائ���ه���ا،  اال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 

ال�صراكات الدولية بني م�ؤ�ص�صات القطاع 
ونظرائها  اأب���ظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف  اخل��ا���ض 
جهته،  م���ن  ال����ع����امل.  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
لغرفة  بال�صكر  االأرميني  ال�صفري  تقدم 
خالل  اال�صتقبال  ح��ف��اوة  على  اأب�ظبي 
الزيارة، مبديا تطلعه اإىل تكثيف وتبادل 
االإمارات  االأعمال يف  رواد  الزيارات بني 
وج��م��ه���ري��ة اأرم��ي��ن��ي��ا واال���ص��ت��ف��ادة من 
خ��ربات دول��ة االإم���ارات العربية املتحدة 

االقت�صادية واالإدارية، باعتبارها مركزا 
متط�را يف تبني اأهم االأ�صاليب االإدارية 
وا�صتعر�ض  االأع��م��ال.  اإدارة  يف  احلديثة 
اال�صتثمار  ف��ر���ض  االأرم���ي���ن���ي  ال�����ص��ف��ري 
ت���ف��ره��ا احلك�مة  ال��ت��ي  وال��ت�����ص��ه��ي��الت 
االأرم���ي���ن���ي���ة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن االأج����ان����ب، 
و�صعتها  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة  واخل��ط��ط 
احلك�مة االأرمينية للتنمية االقت�صادية 

خالل الفرتة املقبلة.

غرفة عجمان تنظم جمل�سني رم�سانيني 
يف قطاعي ال�سناعة والعقارات

•• عجمان ـ الفجر 

رم�صانيني  جمل�صني  لتنظيم  ع��ج��م��ان  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ت�صتعد 
اجلهات  من  �صركائها  بح�ص�ر  وذل��ك  والعقارات،  ال�صناعة  قطاعي  ح�ل 
احلك�مية واأع�صائها من املن�صاآت بهدف اإتاحة الفر�صة ال�صتعرا�ض وجهات 
النظر ور�صد االآراء واملقرتحات البناءة مبا يدعم املجاالت االقت�صادية يف 

اإمارة عجمان والدولة ب�صكل عام.
وك�صف عبداهلل عبداملح�صن النعيمي املدير التنفيذي لقطاع االإت�صال ودعم 
اخلرباء  بح�ص�ر  عقاري  رم�صاين  جمل�ض  تنظيم  عن  باالإنابة،  االأع�صاء 
الت��صع  ملناق�صة  ال��ع��ق��اري��ة  امل��ك��ات��ب  وممثلي  ال��ع��ق��اري  ب��ال�����ص��اأن  واملعنيني 

التط�ير  ع���ل���ى  واأث��������ره  ال�����ص��ن��اع��ي 
واآثار  ال��ع��ق��ارات  وم�صتقبل  العقاري 
والتقنيات  ع��ل��ي��ه  ك�����رون����ا  ج��ائ��ح��ة 

اجلديدة يف القطاع العقاري.
تعزيز  يف  امل��ج��ل�����ض  دور  اإىل  م�����ص��رياً 
الت�ا�صل بني ممثلي املكاتب العقارية 
وم�ؤكداً  املعنية،  احلك�مية  واجلهات 
على اأهمية املجل�ض الرم�صاين نظراً 
الناجت  يف  ال��ق��ط��اع  م�صاهمة  حل��ج��م 
االإج����م����ايل الإم������ارة عجمان  امل��ح��ل��ي 
العقارية  االأن�����ص��ط��ة  �صاهمت  بحيث 
املحلي  ال����ن����اجت  م����ن   6% ب��ن�����ص��ب��ة 
العام  خ�����الل  ل�����الإم�����ارة  االج����م����ايل 
الت�صييد  قطاع  �صاهم  كما   ،2019

والبناء بن�صبة 13%. 
غرفة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���داهلل  واأف�����اد 
املجل�صني  تنظيم  يف  تعتمد  عجمان 
على  واملعتمد  الهجني  النظام  على 
وج�����د ل��ق��اء م��ب��ا���ص��ر م��ع ج��ان��ب من 
اإمكانية   اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  احل�����ص���ر 
ُب��ع��د ل�����ص��م��ان تعميم  احل�����ص���ر ع��ن 
االإ�����ص����ت����ف����ادة وت������اف�����ر االإج����������راءات 

االحرتازية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو�����ص����ح م������روان ح���ارب 
ال���رتوي���ج  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ري���اين 
تنظيم  ع���ن  ال���دول���ي���ة،  وال���ع���الق���ات 

واملمكنات”  الفر�ض  االإم�����ارات،  يف  “ال�صناعة  بعن�ان  رم�صاين  جمل�ض 
ل��ي��ن��اق�����ض امل��ج��ل�����ض امل��م��ك��ن��ات وامل���ح���ف���زات احل��ك���م��ي��ة ل��ل�����ص��ن��اع��ات املحلية 
واال�صرتاتيجية ال�طنية لتط�ير ال�صناعات وم�صاريع ال�صناعات ال�طنية 
وا�صتعرا�ض القطاعات ال�صناعية امل�صتهدفة والتطلعات ال�ص�قية وال�صروط 

وال�ص�ابط للدعم والتم�يل واآليات دعم ال�صناعات املت��صطة وال�صغرية.
م��صحاً اأن املجل�ض ال�صناعي ي�صتهدف �صناع القرار يف القطاع احلك�مي 
وم�صتثمروا  القطاع ال�صناعي ورواد االأعمال واأ�صحاب امل�صاريع املت��صطة 
وال�صغرية. واأكد مروان حارب اأن القطاع ال�صناعي يعد امل�صاهم االأكرب يف 
الناجت املحلي االإجمايل الإمارة عجمان بحيث �صاهم القطاع بن�صبة 32% 

من الناجت املحلي االإجمايل الإمارة عجمان خالل العام 2019.  

تعقد اجتماع اجلمعية العمومية ال�شنوي
جلفار ُت�سجل �سايف مبيعات بقيمة 581.2 
مليون درهم اإماراتي خالل عام 2020

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اإحدى  )جلفار(،  الدوائية  لل�صناعات  اخلليج  �صركة  يف  امل�صاهم�ن  اعتمد 
واأفريقيا،  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  ل��الأدوي��ة  امل�صنعة  ال�صركات  اأك��رب 
لل�صنة  املالية  واأم���ره��ا  ال�صركة  اأن�صطة  و�صع  عن  االإدارة  جمل�ض  تقرير 
املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2020، وذلك يف اجتماع اجلمعية العم�مية 

ال�صن�ي لل�صركة.
 581.2 بلغ  مبيعات  �صايف  جلفار  �صّجلت  املا�صية،  املالية  ال�صنة  خ��الل 
93%، مقارنًة ب�صايف مبيعات �صنة  اأي بزيادة بلغت  اإماراتي،  ملي�ن درهم 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  اإم��ارات��ي.  دره��م  ملي�ن   301.5 بلغ  ال��ذي   2019
من  اإم��ارات��ي،  دره��م  ملي�ن   317.4 بلغت  اخل�صائر  اأن  ال�صركة  ك�صفت 
بخ�صارة  مقارنًة  متكررة،  غري  م�صروفات  دره��م  ملي�ن   201.3 �صمنها 
بانخفا�ٍض  اأي  ال�صابق،  ال��ع��ام  يف  اإم��ارات��ي  دره���م  ملي�ن   518.9 ق��دره��ا 
الكبري  النم�  ب�صبب  وذل��ك  اإم��ارات��ي  دره��م  ملي�ن   200 باأكر من  كبري 
وا�صرتاتيجيات  بها  املرتبطة  االإن��ت��اج  كفاءة  وحت�صينات  املبيعات  �صايف  يف 
جلفار  خّطت  لل�صركة،  اجل��دي��دة  ال��ق��ي��ادة  مظلة  حت��ت  الناجحة.  ال�ص�ق 
خط�اٍت كبرية واإيجابية منذ بداأت رحلتها التح�يلية العام املا�صي. وبعد 
م�افقات  على  واحل�ص�ل  مبن�صاآتها  اخلا�صة  التدقيق  اإع���ادة  يف  جناحها 
جمل�ض التعاون اخلليجي يف اأبريل 2020، ا�صتاأنفت �صركة جلفار ت�صدير 
مثل  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف  الرئي�صية  ل��الأ���ص���اق  منتجاتها 
اململكة العربية ال�صع�دية و�صلطنة عمان والك�يت. ونتيجًة لذلك، اأحرزت 
ال�صركة تقدماً كبرياً نح� حتقيق الربحية. ، حققت جلفار اأرباحاً اإيجابية 
بقيمة 7.1 ملي�ن درهم اإماراتي وذلك قبل الف�ائد وال�صرائب واالإهالك 

واال�صتهالك وما قبل م�صاريف املرة ال�احدة.
اإدارة  رئي�ض جمل�ض   - القا�صمي  بن حميد  ال�صيخ. �صقر  قال  ومن جانبه 
امل�صاهمني  جلميع  وامتناننا  �صكرنا  عميق  ع��ن  ُن��ع��رب  اأن  “ن�د  ج��ل��ف��ار: 
والهيئات احلك�مية و�صركاء االأعمال على ثقتهم الرا�صخة ودعمهم الثابت 
التفاين وااللتزام  لذلك  اأن��ن��ي مم��ن ج��داً  امل��ا���ص��ي. كما  ال��ع��ام  لنا خ��الل 
جلفار.  جناح  يف  حي�ياً  دوراً  لعب�ا  الذين  مل�ظفينا  اال�صتثنائي  واحلما�ض 
احتماالت  لتحديد  اأعمالنا  �صاملة جلميع جماالت  باإجراء مراجعة  نق�م 
ت�فري التكاليف واإدخال حت�صينات يف الكفاءة. ونتيجًة لذلك، نت�قع مزيداً 
ع�دة  ونت�قع   ،2021 ع��ام  يف  الربح  هام�ض  اإج��م��ايل  يف  التح�صينات  من 
ع�صام  الدكت�ر.  ق��ال  جهته،  من  ال��ع��ام«.  من  الثاين  الن�صف  يف  الربحية 
يف  مكانتها  جلفار  �صتعزز   “ جلفار:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض   - ف��اروق 
ال�ص�ق وت��صع ح�صتها يف اأ�ص�اق منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا؛ 
و�صي�صهم برنامج التح�ل امل�صتمر يف جعل ال�صركة اأكر قدرة على املناف�صة 

يف اأ�ص�اقنا االأ�صا�صية«.

معهد االبتكار التكنولوجي يف اأبوظبي يك�سف عن اأول برنامج للتكنولوجيا ال�سحابية االآمنة يف االإمارات

ملعاجلتها وحتتاج اإىل نظام اإدارة مفاتيح 
يركز على احل��صبة ال�صحابية، وبالتايل 
مل�فري  ال�صري  واملفتاح  البيانات  ك�صف 
اخلدمات ال�صحابية. وي�ؤكد ذلك اأهمية 
اإطالق باحثينا لهذا الربنامج يف مركز 
االبتكار  ملعهد  ال��ت��اب��ع  الت�صفري  ب��ح���ث 

التكن�ل�جي«.
وق��ال��ت ال��دك��ت���رة جن���ى االأع����رج، كبري 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأم�ض معهد االبتكار التكن�ل�جي،  اأعلن 
اأبحاث  ذراع االأبحاث التطبيقية ملجل�ض 
عن  اأب�ظبي،  يف  املتط�رة  التكن�ل�جيا 
التابع  الت�صفري  ب��ح���ث  م��رك��ز  اإط����الق 
ال�صحابية  للتكن�ل�جيا  برنامج  اأول  له 
�صيعزز  وال������ذي  االإم���������ارات،  يف  االآم���ن���ة 
ال��ت��ي �صرتفع  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
واأنظمة  البيانات  خ�ص��صية  م�صت�ى 

الت�صفري ال�صحابية.
اإن  التكن�ل�جي  االب��ت��ك��ار  معهد  واأ���ص��ار 
االآمنة  ال�صحابية  التكن�ل�جيا  برنامج 
حت�صني  بتقنيات  االرت���ق���اء  اإىل  ي��ه��دف 
الت�صفري  ي�����ص��م��ل  مب����ا  اخل�����ص������ص��ي��ة، 
املتماثل كلياً، وه� ن�ع من الت�صفري يتيح 
ح�صابية  عمليات  اإج���راء  للم�صتخدمني 
على البيانات امل�صفرة دون احلاجة لفك 
االآمنة  واحل�����ص��اب��ات  م�صبقاً،  ت�صفريها 
متعددة االأطراف، والتي تتيح لالأطراف 
اإح��ت�����ص��اب م��ع��ادل��ة م���ا ب�����ص��ك��ل م�صرتك 

ع���رب م�����ص��اه��م��ات��ه��م، م���ع احل���ف���اظ على 
و�صيقرتن  امل�صاهمات.  تلك  خ�ص��صية 
احل�صابات  مب��ج��ال  البحثي  امل�����ص��ار  ه��ذا 
االآيل،  ال��ت��ع��ل��م  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ق  ال���ق���اب���ل���ة 
حالة  �صحة  يثبت  دليل  على  للح�ص�ل 
ال  عندما  كخدمة  اال�صتدالل  ا�صتخدام 

تك�ن خ�ص��صية البيانات مطل�بة.
مع  امل�����ص���ؤول  البحثي  الفريق  وي��ت��ع��اون 
ت�����ص��ف��ري االأج����ه����زة ع��ل��ى تط�ير  ف���ري���ق 
بالت�صفري  ت��ع��م��ل  ل��الأج��ه��زة  م�����ص��رع��ات 
ل��ت��ف��ري��غ  م��ه��ام ح��صبة  امل��ت��م��اث��ل ك��ل��ي��اً 
معينة على مك�نات االأجهزة املتخ�ص�صة 

داخل النظام، مبا يتيح كفاءة اأكرب.
و قال �صعادة في�صل البناي، االأمني العام 
املتط�رة،  التكن�ل�جيا  اأب��ح��اث  ملجل�ض 
عن  االإع�����الن  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  يف 
الربنامج: “�صهدت احل��صبة ال�صحابية 
املا�صي  ال���ع���ق���د  خ������الل  ك����ب����رياً  من��������اً 
االأم����ان  حت���دي���ات  زي�����ادة  اإىل  اأدى  مم���ا 
االأ�صاليب  ت�����زال  وال  واخل�����ص������ص��ي��ة. 
البيانات  ت�صفري  فك  تتطلب  التقليدية 

الت�صفري:  بح�ث  مركز  لدى  الباحثني 
باإجراء  كلياً  املتماثل  الت�صفري  “ي�صمح 
ب�صكل ع�ص�ائي  عمليات ح�صابية معقدة 
مع  البيانات  على  ديناميكياً  وخم��ت��ارة 
احل����ف����اظ ع���ل���ى ت�����ص��ف��ريه��ا رغ�����م عدم 
الت�صفري.  ل��ف��ك  ال�����ص��ري  امل��ف��ت��اح  وج����د 
ممكناً  كلياً  املتماثل  الت�صفري  يعد  كما 
رئي�صياً لربوت�ك�الت احل�صابات متعددة 
االأطراف التي تنفذ مناذج التعلم امل�حد 
الغري حمدد، والتي يزداد ا�صتخدامها يف 

نقل بيانات البنية التحتية الرئي�صية«.
املعهد  ا���ص��ت��خ��دام  “يعمل   : واأ����ص���اف���ت 
القائمة  االأط����راف  م��ت��ع��ددة  للح�صابات 
ع���ل���ى تعزيز  ال�������ص���ري���ة  امل�������ص���ارك���ة  ع���ل���ى 
اأ�صا�صيات الت�صفري املتماثل كلياً لت�فري 
نة  حم�َصّ م�صبقة  معاجلة  و  ن�صط  اأم��ان 
لنماذج  حم��دد  ال��غ��ري  التنفيذ  لت�صريع 
التعلم االآيل. كما يظل الت�صفري املتماثل 
الباحث�ن  ويط�ر  ح�صابياً.  مكثفاً  كلياً 
كذلك  التكن�ل�جي  االب��ت��ك��ار  معهد  يف 
باملك�نات  مدف�عة  لالأجهزة  م�صرعات 

الرئي�صية وحتليل العمليات والتح�صينات 
املتكاملة  الدوائر  با�صتخدام  امل�صتهدفة 
حمددة التطبيقات ASICs ومن�صات 
القابلة  املنطقية  الب�ابات  من  متعددة 
للربجمة FPGA. ويت�صمن ت�جهنا 
اأي�صاً التنفيذ على االأنظمة امل�صمنة مع 

جمم�عة تعليمات قابلة للت��صيع«.
وي�ظف ويتعاون مركز بح�ث الت�صفري، 
واحد من �صبعة مراكز بحثية متخ�ص�صة 
يف  معهد االبتكار التكن�ل�جي، مع علماء 
يف جماالت ت�صفري متعددة مثل الت�صفري 
ما بعد الك�انتم، والت�صفري القائم على 
وحتليل  اخلفيف،  والت�صفري  االأج��ه��زة، 
الت�صفري،  وب����روت�����ك�����الت  ال��ت�����ص��ف��ري، 
وغريها  ال�صحابية،  الت�صفري  واأن��ظ��م��ة 
ب��ني علماء  امل��رك��ز  ك��م��ا يجمع  ال��ك��ث��ري. 
يف  والتطبيقيني  ال��ن��ظ��ري��ني  الت�صفري 
بيئة تركز على البحث، ويعد اأحد املراكز 
النادرة دولياً التي حتقق ذلك. ويتعاون 
بحثية   م�صاريع  الإجن��از  الت�صفري  علماء 

ت�ؤدي اإىل نتائج مبتكرة.

و�سول اأوىل رحالت »ويز اإير اأبوظبي« اإىل تل اأبيب
••اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة “ويز اإير اأب�ظبي” 
اإىل  اأوىل رح��الت��ه��ا  ع��ن و���ص���ل 
اإ����ص���رائ���ي���ل، وذل������ك ب���ع���د اإع�����الن 
رحالتها  ت�����ص��ي��ري  ع���ن  ال�����ص��رك��ة 
من اأب�ظبي اإىل تل اأبيب يف 18 

اأبريل اجلاري.
اأب�ظبي”  اإي��ر  “ويز  و�صت�ص������غل 
ث�����������������الث رح�����������الت اأ���ص��ب���ع��ي��ة يف 
�ص�هر اأبريل، اإل��ى اأن ت�صبح رحلة 
املقبل،  م��اي���  �صهر  يف  ي�مي���������ة 
ل��ت���ف��ر ب��ذل��ك ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن من 
اأب�ظبي  زي���ارة  فر�صة  اإ���ص��رائ��ي��ل 
مناطق  خم��ت��ل��ف  وا����ص���ت���ك�������ص���اف 

الدولة.
“ويز  �صركة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
مب�جب  تاأ�ص�صت  اأب�ظبي”  اإي��ر 
/ “القاب�صة«  �صركة  ب��ني  ات��ف��اق 

ال���ط���ريان  و����ص���رك���ة   /ADQ
التي  ال���ق���اب�������ص���ة  اإير”  “ويز 
طائرات  اأ�صط�ل  بت�ص��غيل  تق�م 
من  ي��ت��األ��ف  بالكام���ل  اإي��رب��ا���ض 
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حت�سن اللرية ال�سورية بعد قرار 
البنك املركزي رفع �سعر ال�سرف 

•• عمان-رويرتز:

قال متعامل�ن اإن اللرية ال�ص�رية ارتفعت االأحد يف اأول ي�م تداول 
التح�يالت  جل��ذب  الر�صمي  ال�صعر  امل��رك��زي  البنك  رف��ع  اأن  بعد 
االأجنبية وتدفقات راأ�ض املال من املغرتبني ال�ص�ريني بعيدا عن 

ال�ص�ق ال�ص�داء.
 2990 ح���ايل  عند  تداولها  ج��رى  ال��ل��رية  اإن  املتعامل�ن  وق��ال 
اأمام الدوالر الي�م وه� اأق�ى م�صت�ى منذ اأواخر دي�صمرب كان�ن 

االأول.
ال�صرف  �صعر  �ص�ريا  رفعت  اأن  بعد  ج��اء  التح�صن  اأن  واأ���ص��اف���ا 
مما   1256 م��ن  ل��ل��دوالر   2512 اإىل  اخلمي�ض  ي���م  الر�صمي 

جعلها اأقرب اإىل �صعر ال�ص�ق غري الر�صمي.
ال�ص�ريني  املغرتبني  �صت�صجع  اخلط�ة  هذه  اإن  م�صرفي�ن  وقال 
على حت�يل اأم�الهم من خالل البن�ك الر�صمية بدال من ال�ص�ق 

ال�ص�داء حيث تتم معظم التعامالت بالعمالت االأجنبية.
بلغ  قيا�صي  م�صت�ى  اإىل  وج��ي��زة  لفرتة  و�صلت  ق��د  ال��ل��رية  كانت 
�صارمة  قي�د  قبل فر�ض  املا�صي  ال�صهر  ال��دوالر  4700 مقابل 
على راأ�ض املال والت�صديد على جتار ال�صرافة حيث متت م�صادرة 
ال�ص�ق  يف  امل�صاربة  يف  ا�صتخدامها  ب��دع���ى  ال����دوالرات  ماليني 

ال�ص�داء مما �صاعد على ا�صتقرار ال�ص�ق.
يعتمد  احل���رب  ب�صبب  ت�صرر  ال���ذي  ال�����ص���ري  االقت�صاد  واأ���ص��ب��ح 
على الدوالر ب�صكل كبري حيث يحاول النا�ض حماية اأنف�صهم من 

انخفا�ض قيمة العملة والت�صخم.
واأدى انهيار اللرية اإىل ارتفاع الت�صخم وزاد من ال�صع�بات حيث 
واالأ�صا�صيات  والطاقة  ال��غ��ذاء  نفقات  لت�فري  ال�ص�ري�ن  يكابد 

االأخرى.
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املال والأعمال

�سيولة اأ�سواق املال ترتفع اإىل 
3.3 مليار درهم خالل جل�ستني

•• اأبوظبي - وام:

حافظت اأ�ص�اق املال االإماراتية على متا�صكها للي�م الثاين على الت�ايل بدعم 
من ا�صتمرار تدفق ال�صي�لة اإىل قاعة التداول والتي قفزت قيمتها اإىل نح� 
1.5 مليار درهم مما رفع من قيمة ال�صفقات املربمة خالل جل�صتني اإىل 
3.3 مليار درهم. وكان وا�صحا منذ بداية اجلل�صة اأن االأ�ص�اق يف طريقها 
لالرتفاع وه� ما حدث فعال يف ال�صاعة االأوىل من عمر التعامالت، و�صط 
ا�صتمرار ال�صراء امل�ؤ�ص�صي على بع�ض االأ�صهم القيادية قبل ظه�ر عمليات 
ال�صابقة  م�صت�ياتها  اإىل  ب��امل���ؤ���ص��رات  ع��ادت  التي  الطبيعية  االأرب����اح  جني 
م�صت�ى  عند  املالية  ل��الأوراق  اأب�ظبي  ل�ص�ق  العام  امل�ؤ�صر  واأغلق  تقريبا. 
م�صت�ى  عند  امل��ايل  دبي  ل�ص�ق  العام  امل�ؤ�صر  اأقفل  نقطة يف حني   6102

2632 نقطة وذلك بح�صب ما يظهره الر�صد الي�مي للتعامالت.
وارتفع �صهم الدار اإىل 3.65 درهم و�صط تداوالت جتاوزت قيمتها 267 
م�صت�ى  عند  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  �صهم  اأغ��ل��ق  فيما  دره���م،  ملي�ن 
89.5 درهم، وجتاوزت قيمة ال�صفقات املربمة على ال�صهم 474 ملي�ن 
باالإ�صافة  2.07 درهم  اإىل  ال�صفن  لبناء  اأب�ظبي  �صهم  ارتفع  دره��م، كما 
اإىل م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي ال�صاعد اإىل م�صت�ى 1.36 درهم. وكانت 
جل�صة ام�ض �صهدت التداول على نح� 266 ملي�ن �صهم نفذت من خالل 

5427 �صفقة بح�صب االأرقام ال�صادرة عن ال�ص�ق يف ختام التعامالت.

بدء تداول العقود االآجلة للروبية
 الباك�ستانية يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع اأم�ض عن اإطالق العق�د االآجلة للروبية 
الباك�صتانية التي اأ�صبحت متاحة للتداول االآن.

اأي ب�ر�صة مرّخ�صة  وباعتبارها العق�د االأوىل من ن�عها يتم تداولها يف 
الب�ر�صة  الأع�صاء  الباك�صتانية  للروبية  االآجلة  العق�د  �صت�فر  العامل،  يف 
تداول  م��ن خ��الل  املمكنة  وال��ت��ح���ط  احل��م��اي��ة  اآل��ي��ات  اأف�����ص��ل  وعمالئهم 
لتداول جمم�عة  الفر�صة  العق�د  �صت�فر هذه  كما  الباك�صتانية.  الروبية 
دبي  ب�ر�صة  يف  حالياً  امل��ت��داول��ة  االأجنبية  العمالت  منتجات  م��ن  وا�صعة 

للذهب وال�صلع.
وقال لي�ض ميل، الرئي�ض التنفيذي لب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع: “ي�صّرنا 
اإ�صافة  ت�صّكل  والتي  الباك�صتانية،  للروبية  االآجلة  العق�د  اأخ��رياً  اأن نطلق 
�ص�ق  يف  للم�صاركني  �صت�صمح  حيث  احل��ال��ي��ة،  منتجاتنا  ملجم�عة  مهمة 
ب�ر�صة دبي للذهب وال�صلع باال�صتفادة ب�صكل اأكرب من االأ�ص�اق االآ�صي�ية. 
ومع دخ�لنا يف الربع الثاين من عام 2021، ما زلنا ن�صهد اهتماماً ق�ياً 
املتاحة  الفر�ض  با�صتك�صاف  حالياً  ونق�م  العمالت،  منتجات  من  باملزيد 
الإطالق مبادرات مماثلة قريباً«. تبلغ قيمة العقد اجلديد 2،000،000 
تداوله  الباك�صتانية(، ويجري  )الروبية  االأ�صا�صية  العقد  وحدة من عملة 
املعلن  املرجعي  ال�صعر  اأ�صا�ض  على  االأمريكي  بالدوالر  النقدية  وت�ص�يته 
 23:55 07:00 وحتى  التداول من  ت��داول. ومتتد �صاعات  اآخر ي�م  يف 

بالت�قيت القيا�صي ملنطقة اخلليج.

»تنظيم االت�ساالت«: القطاع اخلا�ض 
جزء من م�سروع التحول الرقمي يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير  نائب  ال��زرع���ين،  اإب��راه��ي��م  حممد  املهند�ض  ق��ال 
القطاع  اإن  الرقمية  احل��ك���م��ة  لقطاع  ال��رق��م��ي��ة،  واحل��ك���م��ة  االت�����ص��االت 
اخلا�ض اأ�صبح جزءاً من م�صروع التح�ل الرقمي يف دولة االإمارات ، م�ؤكدا 
اأن هناك تن�صيقا م�صتمرا بني الهيئة و جميع احلك�مات املحلية ب�صاأن كل 

امل�صاريع واملبادرات ال�طنية التي يتم العمل عليها .
واأو�صح الزرع�ين يف ح�ار مع وكالة اأنباء االإم��ارات اأن عام 2020 اأثبت 
التي قدمتها  الرقمية  االإماراتي باخلدمات وباحلل�ل  املجتمع  اأف��راد  ثقة 
خمتلف جهات القطاع العام واخلا�ض، كما اأثبت قدرة املجتمع على التعامل 
و�صه�لة  ب�صال�صة  التقنيات  اأح��دث  وا�صتخدام  الرقمي،  التح�ل  نتائج  مع 
من خالل االنتقال الناجح وال�صل�ض اإىل العمل عن بعد والتعلم عن بعد، 

وا�صتخدام اخلدمات الذكية والرقمية وتطبيقات الت�ص�ق االإلكرتوين.
وتف�صيال قال الزرع�ين :جنحنا مع اجلهات احلك�مية املحلية يف حتقيق 
القطاع  اأ�صبح  املتعاملني حيث  مل�صلحة  والتكامل  الرتابط  قدر كبري من 
اخلا�ض جزءاً من م�صروع التح�ل الرقمي، وهذا ت�جه عاملي الي�م، اإذ ال 

ميكن الف�صل بني القطاعات يف م�صاريع بناء امل�صتقبل..
اأم��راً تخيلياً، فنحن نعي�ض  اإن املجتمع الرقمي لي�ض  وردا على �ص�ؤال قال 
فر�صتها  التي  الهائلة  التغريات  ع��ززت  وق��د  املجتمع،  ه��ذا  قلب  يف  الي�م 
جائحة ك�رونا من ت�صريع تطبيقات التح�ل الرقمي على م�صت�ى االأفراد 
وامل�ؤ�ص�صات معاً. اإننا الي�م نعي�ض يف جمتمع رقمي، وهذه �صمة ال تقت�صر 
على اأمة اأو �صعب، اإمنا هي ظاهرة عاملية تختلف من مكان الآخر ولكنها ال 
تختلف ج�هرياً. واأ�صار يف هذا ال�صدد اإىل اأن عدد �صكان العامل بلغ 7.8 
ن�صطة،  ب�ص�رة  االإنرتنت  ي�صتخدم�ن  مليار   4.66  ، منهم  اإن�صان  مليار 
اأي مبعدل %60 وهناك 2.14 مليار �صخ�ض الي�م ي�صرتون حاجياتهم 
التقليدية  الت�ص�ق  عربات  من  و70%  االإلكرتونية  التجارة  م�اقع  عرب 
 4.2 متحركة،  ه���ات��ف  لديهم  اإن�صان  مليار  و5.2  التقاعد  اإىل  اأحيلت 
وتابع :هذه بع�ض مالمح  االإنرتنت عرب ه�اتفهم.  مليار منهم يدخل�ن 
اأ�صل�ب احلياة الرقمي الذي ي�ص�د يف عامل الي�م. وهذا التغري اجل�هري 
يف ثقافة النا�ض واأمن��اط �صل�كهم يقابله يف اجلانب االآخر ت�جه حك�مي 
عاملي ي�اكب املتغريات عرب اعتماد مفاهيم مثل املدينة الذكية، حك�مة بال 
ورق، خدمات مدع�مة بالروب�تات والذكاء اال�صطناعي، �صيا�صات وبرامج 

مدع�مة بامل�صاركة الرقمية وغريها من اخلدمات االأخرى.
الرقمية ميكن  احلك�مات  نح� جيل جديد من  يتجه  العامل  اأن  واأو���ص��ح 
ت�صميتها ب� “االأمم الرقمية” اأو /Digital Nations/ .. يف هذا املفه�م 
�ص�اء كان�ا يف  الرقمي  التح�ل  اأعباء  املجتمع  اجلديد يتحمل اجلميع يف 
االأك��ادمي��ي ف�صال ً عن  اأو  االأهلي  القطاع  اأو  القطاع اخلا�ض  اأو  احلك�مة 
م�صاركة االأفراد من خالل دورهم يف �صياغة وتط�ير اخلدمات وال�صيا�صات 

مبا يتالءم مع احتياجاتهم. 

يعد مبثابة دليل اإلكرتوين للجمهور للتعرف على العرو�ض الرتويجية والفعاليات الرتفيهية واجلوائز الكربى

اللجنة التنظيمية » لرم�سان ال�سارقة 2021 « تطلق موقعا اإلكرتونيا خا�سا باملهرجان باللغتني العربية واالإجنليزية
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  ملهرجان رم�صان  التنظيمية  اللجنة  اأطلقت 
2021 امل�قع االإلكرتوين للمهرجان الذي انطلقت 
حتى  وي�صتمر  ال�صارقة  اإم��ارة  م�صت�ى  على  فعالياته 
بتنظيم من غرفة جتارة  ال�صعيد،  الفطر  نهاية عيد 
رم�صان يرتياكم..  �صعار”  ال�صارقة، وحتت  و�صناعة 
االإل��ك��رتوين اجلديد  امل�قع  واجل���ائ��ز فالكم«. وج��اء 
 )http://sharjahramadanfestival.ae/ar(
ع�صري  وبت�صميم  واالإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغتني 
يج�صد قيم واأهداف املهرجان الرامية اإىل ن�صر الفرح 
ال�صارقة خالل  اإم��ارة  يف  العائلي  والرتفيه  وال�صعادة 

�صهر رم�صان املبارك وعيد الفطر.
ومعل�مات  للجمه�ر  �صاملة  خ��دم��ات  امل���ق��ع  وي���ف��ر 
ال��ذي يقام على خالل  امل��ه��رج��ان  ع��ن برنامج  واف��ي��ة 
الفرتة املمتدة حتى ال�15 من �صهر ماي� املقبل، كما 
باأيام ال�صح�بات الكربى التي  يت�صمن جدول خا�ض 
الت�ص�ق  واح��د من مراكز  اأ�صب�ع يف  كل  نهاية  �صتقام 
على م�صت�ى االإمارة، اإىل جانب االإعالن عن الفائزين 
بال�صح�بات واجل�ائز التي خ�ص�صتها املراكز واملحال 
الرتفيهية  والعرو�ض  باملهرجان  امل�صاركة  التجارية 

املقامة، ف�صال عن االأخبار ال�صحفية وعناوين املن�صات 
االجتماعي  الت�ا�صل  م���اق��ع  على  املتاحة  الرقمية 
اخلا�صة باملهرجان الإطالع اجلمه�ر باأحدث االأخبار 

والعرو�ض احل�صرية واملفاجاآت الكربى.

اإ�شرتاتيجية اإعالمية متكاملة
االإعالمية  اللجنة  رئي�ض  احل��صني  اأم��ل  واأو�صحت 
االإل���ك���رتوين يعك�ض  امل���ق��ع  اإط����الق  اأن  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
و�صعتها  ال��ت��ي  املتكاملة  االإع��الم��ي��ة  االإ�صرتاتيجية 
الغرفة للرتويج عن فعاليات املهرجان لبل�غ االأهداف 
من  ال�صارقة”  “رم�صان  حتقيقها  اإىل  ي�صعى  التي 
يف  املتكاملة  الرتفيهية  بالتجربة  التعريف  خ��الل 
االإم��ارة خالل �صهر رم�صان املبارك، عن طريق باقة 
والعرو�ض  العائلية  االأن�����ص��ط��ة  م��ن  ورائ��ع��ة  متن�عة 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا احل�����دث ل�����ص��ك��ان وزوار 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة ك�جهة  اإب����راز  ال�����ص��ارق��ة، ف�صال ع��ن 
وواجهة  ه��ام��ا  واق��ت�����ص��ادي��ا  ثقافيا  وم��رك��زا  �صياحية 
جتذب االأنظار اإليها ملا يزخر به برنامج املهرجان من 
الفعاليات املتن�عة، اإىل جانب الهدف الرئي�ض املتمثل 
واالإ�صهام يف حتقيق  التجزئة  اإنعا�ض قطاع جت��ارة  يف 

النم� االقت�صادي لل�صارقة.

دليل اإلكرتوين 
امل�قع اجلديد يعد مبثابة  اأن  اإىل  واأ�صارت احل��صني 
التجزئة  ���ص���ق  وت��ن��زي��الت  اإل��ك��رتوين لعرو�ض  دل��ي��ل 
مب�صطة  من�صة  للمت�ص�قني  ي�فر  حيث  ال�صارقة،  يف 
اأح�����دث ال�����ص��ف��ق��ات املغرية  ل��ل��ب��ح��ث واالط������الع ع��ل��ى 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن  ك��ب��رية  ن�صبة  ت�فرها  ال��ت��ي 
ي�صاعد  مم��ا  املنتجات،  م��ن  متن�عة  جمم�عات  على 
املت�ص�ق على تخطيط عملية الت�ص�ق وت�فري اجلهد 
وال�قت واملال، كما ميكنهم عرب امل�قع متابعة اأحدث 
اإغناء  ي�صاهم يف  والعرو�ض احل�صرية، ما  التنزيالت 
ن�عية  اإ���ص��اف��ة  وي�صكل  ال�����ص��ارق��ة  يف  الت�ص�ق  جت��رب��ة 

لقطاع التجزئة يف االإمارة.
وتتميز هذه الن�صخة ال�31 من املهرجان االأقدم على 
م�صت�ى الدولة، بعدد اجل�ائز القيمة التي �صيحظى 
التي  الي�مية  ال�صح�بات  خ��الل  م��ن  املت�ص�ق�ن  بها 
ف�صال  املهرجان،  اأي��ام  ط���ال  الت�ص�ق  مراكز  تنظمها 
ال�صيارات  ال���ك���ربى ع��ل��ى ع���دد م���ن  ال�����ص��ح���ب��ات  ع���ن 
الفاخرة والق�صائم االأ�صب�عية بقيمة 50 األف درهم، 
والعديد من اجل�ائز التي ت�صل قيمتها اإىل 3 ملي�ن 

درهم اإماراتي..
 ويقدم مركز �صحارى �صترن ق�صائم م�صرتيات بقيمة 

على  ال��ك��ب��ري  ال�صحب  ع��ن  ف�صال  دره���م  األ���ف   200
على   ال�����ص��ح��ب  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ،BMW X6 ���ص��ي��ارة 
�صنرت  �صيتي  ق��رياط يف مركز   21 ذه��ب  كيل�  ن�صف 

ال�صارقة، وغريها الكثري من فر�ض الربح ال�فري.

 »�سرتاتا« تو�سع نطاق �سل�سلة توريد م�ستلزمات الوقاية ال�سحية يف اليابان

مليون راأ�ض حجم الرثوة احليوانية يف اأبوظبي العام املا�سي  3.5

•• اأبوظبي -وام: 

ال�صركة  ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ع،  ����ص���رتات���ا  وق���ع���ت 
�صة يف عمليات الت�صنيع املتقدمة  املتخ�صّ
، مذكرة تفاهم مع حمافظة ت�ك��صيما 
اليابانية لتعزيز نطاق عمليات الت�صدير 
مل�صتلزمات ال�قاية ال�صحية والتي حتمل 

�صعار “�صنع بفخر يف دولة االإمارات«.
ج���رى ت���ق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م خالل 
اإ�صماعيل  بح�ص�ر  اف��رتا���ص��ي��ة  فعالية 
علي عبداهلل، الرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
�صرتاتا وكام�ن ايزومي، حاكم حمافظة 

ت�ك��صيما اليابانية.
و����ص���ت���ق����م ����ص���رتات���ا مب�����ج����ب امل����ذك����رة 
بتاأ�صي�ض �صل�صلة ت�ريد ثابتة مل�صتلزمات 
ال�قاية ال�صحية وغريها من االإمدادات 
االأ�صا�صية بني دولة االإمارات وحمافظة 
التي تقع يف جزيرة �صيك�ك�  ت�ك��صيما 
من  اأك��ر  �صكانها  ع��دد  ويبلغ  اليابانية، 

ن�صف ملي�ن ن�صمة.
امل�صتلزمات  ه��ذه  ت�صدير  اإىل  واإ���ص��اف��ة 
 N95 كمامات  فيها  مب��ا  واالإم�����دادات، 
العني  ���ص��رتات��ا يف  م��ن�����ص��اأة  املُ�����ص��ن��ع��ة يف 
�صيعمل  ه���ان���ي����ي���ل،  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
الطرفان على ا�صتك�صاف فر�ض التعاون 
التقني  االب���ت���ك���ار  جم�����االت  يف  امل��ت��اح��ة 
مذكرة  و�صتدعم  والتط�ير.  واالأب��ح��اث 
م�صتلزمات  ت����ف���ري  ف���ر����ض  ال���ت���ف���اه���م 
ال�قاية ال�صحية واالإم��دادات االأ�صا�صية 
�صمن  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  للبلديات 

املحافظات اليابانية االأخرى.
الرئي�ض  ع��ب��داهلل،  علي  اإ�صماعيل  وق��ال 

اإطار  “يف  ���ص��رتات��ا:  ل�صركة  التنفيذي 
التي  االإن�صانية  اجله�د  بدعم  التزامها 
االإم������ارات ع��ل��ى ال�صعيد  ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة 
تاأ�صي�ض  منذ  �صرتاتا  حر�صت  ال��ع��امل��ي، 
تعزيز  على   N95 كمامات  اإن��ت��اج  خ��ط 
ك�فيد- اأزمة  ملحاربة  الدولية  املبادرات 
م�صتلزمات  ت����ف���ري  خ�����الل  م����ن   19
ال���ق��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات التي 
حتتاجها. واأ�صاف : ي�صاهم هذا االإجناز 
واالإن�صاين  ال�طني  التزامنا  تر�صيخ  يف 
بت�فري منتجات التي حتمل �صعار �صنع 
اإىل خمتلف  االإم������ارات  دول����ة  ب��ف��خ��ر يف 
اأنحاء العامل، باالإ�صافة اإىل تعزيز �صبل 
التعاون يف املجاالت ذات املنفعة امل�صرتكة، 
يف  التقنية  االبتكارات  تط�ير  فيها  مبا 

جمم�عة متن�عة من القطاعات.
ايزومي، حاكم   من جانبه، قال كام�ن 
جنحت  اليابانية:  ت�ك��صيما  حمافظة 

خط  ب��اإط��الق  للت�صنيع  �صرتاتا  �صركة 
اإنتاج لكمامات N95 �صمن من�صاأتها يف 
العني، لتت�ىل عمليات ت�زيع الكمامات 
وم�����ص��ت��ل��زم��ات ال����ق���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة اإىل 
املتحدة  وال�����الي����ات  االأو�����ص����ط  ال�����ص��رق 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وغ���ريه���ا. واأ����ص���اف : 
�صتق�م �صرتاتا مب�جب مذكرة التفاهم 
ت����ري���د ثابتة  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ب��ت��اأ���ص��ي�����ض  ه����ذه 
وغريها  ال�صحية  ال���ق��اي��ة  مل�صتلزمات 
االأ�صا�صية  ال��ط��ب��ي��ة  االإم�����������دادات  م����ن 
ال��ط��ب��ي��ة يف حمافظة  امل��ن��ظ���م��ة  ل��دع��م 
التعاون  ه��ذا  �صيعزز  فيما  ت�ك��صيما.. 

ال�قاية  امل�صتلزمات  ت�ريد  اإمكانية  من 
وامل�ؤ�ص�صات  ال��ب��ل��دي��ات  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ة 
املعنية االأخرى، ما  احلك�مية واجلهات 
مينح العاملني يف القطاع الطبي االأمل 

ويزرع الطماأنينة يف نف��صهم.
 وحققت يف �صبتمرب من العام 2020، 
رائداً  اإجن��ازاً  و�صرتاتا  هاني�يل  كل من 
ملي�ن  اأول  ب�صناعة  جناحهما  يف  متثل 
���ص��رتات��ا يف  م��ن�����ص��اأة  N95 يف  ك��م��ام��ة 
تعاونهما  ال�صركتان  ووا���ص��ل��ت  ال��ع��ني.. 
ال�صحية  ال���ق��اي��ة  م�صتلزمات  لت�فري 
اخلط�ط  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  االأ����ص���ا����ص���ي���ة 

دولة  يف  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  االأم��ام��ي��ة 
مكانة  ت��ع��زي��ز  ج���ان���ب  اإىل  االإم����������ارات، 
الدولة كاأحد الدول الرائدة يف ت�صدير 
اإطار  يف  العامل  م�صت�ى  على  الكمامات 

جه�دها للت�صدي ملر�ض ك�فيد-19.
ال�قاية  م�صتلزمات  اإن��ت��اج  خ��ط  وُي����دار 
من  م�صرتك  ف��ري��ق  قبل  م��ن  ال�صحية 
خبرياً   70 ي�����ص��م  وه��ان��ي���ي��ل  ���ص��رتات��ا 
االإنتاج  متخ�ص�صاً، وقد و�صلت عمليات 
الهدف  لتحقيق  الق�ص�ى  طاقتها  اإىل 
 30 اأك��ر من  اإنتاج  يف  املتمثل  ال�صن�ي 

ملي�ن كمامة.

•• اأبوظبي-وام:

ال����روة احلي�انية  اإج���م���ايل ح��ج��م  ب��ل��غ 
 2020 ال��ع��ام  اأب�ظبي خ��الل  اإم���ارة  يف 
و281  األفا  و515  ماليني   3 ح���ايل 
راأ�صا من ال�صاأن واملاعز واالإبل واالأبقار 
وفقاً للتقرير االإح�صائي لهيئة اأب�ظبي 

للزراعة وال�صالمة الغذائية.
واأو�صح التقرير اأن اإجمايل عدد حيازات 
ال��روة احلي�انية يف اإم��ارة اأب�ظبي بلغ 
ح�ايل 25087 حيازة ترتكز معظمها 
يف منطقة العني بن�صبة 61.6 يف املائة 
حني  يف  ح���ي���ازة   15462 وب���اإج���م���ايل 
ا�صتح�ذت اأب�ظبي على 20.6 يف املائة 
م��ن اإج���م���ايل احل���ي���ازات ب��ع��دد 5183 
حيازة ثم منطقة الظفرة بن�صبة 17.7 

يف املائة وعدد 4442 حيازة.
الن�صبة  على  وامل��اع��ز  ال�����ص��اأن  وا�صتح�ذ 
االأك���رب م��ن اإج��م��ايل ال���روة احلي�انية 
 3 اإىل  عددها  لي�صل  اأب�ظبي  اإم���ارة  يف 
بن�صبة  راأ�صا  و262  األفاً  و13  ماليني 
اإجمايل  من  املائة  يف   85.7 اإىل  ت�صل 
عدد  بلغ  فيما  احلي�انية  ال��روة  حجم 

روؤو���ض االإب��ل ح�ايل 444 األفا و743 
 57 راأ�صا وبلغ عدد روؤو���ض االأبقار نح� 

األفا و276 راأ�صا.
ال�ص�ء على  االإح�صائي  التقرير  و�صلط 
ال��ب��ي��ط��ري��ة التي  م��ن��ظ���م��ة اخل���دم���ات 
ت�فرها هيئة اأب�ظبي للزراعة وال�صالمة 

الغذائية ملربي الروة احلي�انية.
لتعزيز  متكاملة  خدمات  الهيئة  وتقدم 
منظ�مة االأمن احلي�ي وتنمية الروة 
م�صت�صفى   2 عدد  خالل  من  احلي�انية 
م�زعة  ب��ي��ط��ري��ة  ع��ي��ادة  و20  م��رك��زي 
والعني  اأب����ظ���ب���ي  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف  يف 
اخلدمات  اإىل  اإ�صافة  الظفرة  ومنطقة 
ال��ع��الج��ي��ة واال����ص���ت�������ص���ارات م���ن خالل 

بيطريني متخ�ص�صني.
وب��ل��غ اإج��م��ايل ع��دد احل���االت العالجية 
والعيادات  امل�صت�صفيات  قدمتها  ال��ت��ي 
ح�ايل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ��الل  البيطرية 
الأن�اع  عالجية  حالة  و14  األفا   667
ن�صفها  احلي�انية  ال��روة  من  خمتلفة 
 373 ب���اق��ع  ال��ع��ني  منطقة  يف  تقريبا 
األفا و262 حالة عالجية مقابل 155 
اأب�ظبي  يف  عالجية  حالة  و892  األفا 

يف  عالجية  حالة   858 و  األ��ف��ا  و137 
منطقة الظفرة.

وتعمل هيئة اأب�ظبي للزراعة وال�صالمة 
االإنتاج  بقطاع  االرت��ق��اء  على  الغذائية 
لالأمن  مهما  راف��دا  باعتباره  احلي�اين 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ي�صمن  مب��ا  ال��غ��ذائ��ي 
احلي�انية  ال����روة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��ت��دام��ة 
اأب���ظ��ب��ي وت��ر���ص��ي��خ م��ن��ظ���م��ة االأمن  يف 

الغذائي واحلي�ي يف االإمارة.
املربني  مت���ك���ني  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����ص��ع��ى 
احلي�اين  االإن��ت��اج  جم��ال  يف  والعاملني 

واخلا�ض  ال��ت��ج��اري  ال�����ص��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
احلي�انية  ال���روة  قطاع  تنمية  بهدف 
كفاءة  ورف��ع  الرتبية  بعملية  واالرت��ق��اء 
املنتجات  م�����ص��اه��م��ة  وت��ع��ظ��ي��م  االإن����ت����اج 

احلي�انية يف اال�صتهالك املحلي.
احلي�انية  ال��روة  مربي  الهيئة  وحت��ث 
والربامج  اال�صتفادة من اخلدمات  على 
احلي�انية  ال��روة  لتنمية  تقدمها  التي 
تقدمي  يتم  حيث  ومزارعهم  عزبهم  يف 
خدمات فح�ض وعالج احلي�انات وفح�ض 
واإجراء  الذك�ر  وتقييم خ�ص�بة  احلمل 

برامج  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  خم���ربي  حتليل 
احلي�انات  ر����ض  وخ���دم���ات  ال��ت��ح�����ص��ني 
باملبيدات احل�صرية ملكافحة الطفيليات. 
وت��ت���ف��ر ه����ذه اخل���دم���ات وغ���ريه���ا من 
البيطرية  والعيادات  امل�صت�صفيات  خالل 
خمتلف  على  وامل���زع��ة  للهيئة  التابعة 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأب���ظ��ب��ي  اإم����ارة  مناطق 
الزيارات التي تق�م بها الفرق البيطرية 
االأمن  منظ�مة  لتعزيز  وامل��زارع  للعزب 
احلي�ي وحتقيق ا�صتدامة قطاع الروة 

احلي�انية.

اإدارة  نظام تربيد املناطق يف دبي، وه� ما يتجاوز برنامج 
ال�صن�ي  االدخ�����ار  ه���دف  لتحقيق  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
احمد  االجتماع  وتراأ�ض  /�صاعة.  جيجاواط   420 البالغ 
مل�ؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلمعية،  رئي�ض  �صعفار  ب��ن 
االإم��ارات الأنظمة تربيد املناطق )اإمباور(، بح�ص�ر اأحمد 
ب��ط��ي امل��ح��ريب��ي، اأم���ني ع���ام اجل��م��ع��ي��ة، اأم���ني ع���ام املجل�ض 
وهم  اجلمعية  اأع�صاء  جانب  اىل  دب��ي.  يف  للطاقة  االأعلى 
ك�لينج  دي�صرتيكت  االإم����ارات  ك�لينج،  دي�صرتكت  اإع��م��ار 
 “ امل���رك���زي  ل��ل��ت��ربي��د  ال���ط��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  “اإمييك�ل”،و 
تربيد “، و الفطيم للهند�صة، واجلن�ب للطاقة، وميدان، 
و مم��ث��ل���ن م��ن اأع�����ص��اء امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء واملياه.  وناق�ض 
امل�صاركني �صبل زيادة الكفاءة الت�صغيلية واتفق احلا�صرون 
على �صرورة ت�حيد اجله�د والطاقات لتعزيز عمل القطاع 
حمليا وعلى م�صت�ى العامل، ال�صيما واأن حجم �ص�ق تربيد 
املناطق يف دولة االم��ارات العربية املتحدة يعد واح��دا من 
3 ملي�ن طن  ت��زي��د ع��ن  ال��ع��امل ب�صعة  االأ����ص����اق يف  اأك���رب 
ح�ايل  تبلغ  التي  املتحدة  ال���الي��ات  ب�ص�ق  مقارنة  تربيد 

•• دبي -الفجر:

عقدت جمعية م�صغلي تربيد املناطق يف دبي اأول كيان من 
ن�عه يف املنطقة، اجتماعا ناق�صت فيه جانبا من الق�صايا 
والتقنيات  االبتكار  نهج  تبني  واأب��رزه��ا  القطاع  يف  امللحة 

700 األف طن تربيد. واأجمع امل�صاركني يف االجتماع على 
تنفيذهم لقرار املجل�ض التنفيذي رقم )6( ل�صنة 2021 
دبي.  اإم��ارة  يف  املناِطق  تربيد  خدمة  تقدمي  تنظيم  ب�صاأن 
التقنيات  واعتماد  االإبتكار  نهج  تبني  اأن  �صعفار  بن  وق��ال 
احلديثة ا�صبحت اأمرا ال مفر منه لالإرتقاء باأداء القطاع 
وحماية  الطاقة  ا�صتهالك  برت�صيد  املتعلقة  تلك  ال�صيما 
امل�ارد الطبيعية وخف�ض الب�صمة الكرب�نية.  واأو�صح بن 
للتن�صيق  فرعية  جلنة  ت�صكيل  ق��ررت  اجلمعية  اأن  �صعفار 
التفاهم  مع اجلهات احلك�مية وابرزها بلدية دبي لهدف 
على زيادة ا�صتخدام املياه املعاد تدويرها يف عمليات ت�ليد 
يزيد  التربيد مما  اأب���راج  خ��الل  املناطق من  طاقة تربيد 
امل���ارد الطبيعية.  وكان املجل�ض االأعلى  من احلفاظ على 
للطاقة يف دبي اأعلن عن اإطالق اإمارة دبي جلمعية م�صغلي 
تربيد املناطق يف دبي يف اأكت�بر 2020 بهدف رفع كفاءة 
العمليات التابعة لتربيد املناطق واال�صتخدام االأمثل مل�ارد 
امل�صغلني  ب��ني  فيما  وال��ت��ع��اون  والتن�صيق  وال��ط��اق��ة،  امل��ي��اه 
مل�اجهة التحديات والعمل على اإيجاد احلل�ل الناجعة لها 

و�صمان تقدمي خدمات التربيد بكفاءة عالية لل�صكان. 

ال��ت��ربي��د ل�صكان دب��ي الذين  ت���ف��ري خ��دم��ات  احل��دي��ث��ة يف 
يتجاوز عددهم 3.3 ماليني �صخ�ض. ومت خالل االإجتماع 
 2020 تقدمي ملحة عامة عن بيانات ت�فري الطاقة لعام 
�صاعة   / واط  650 جيجا  يقرب من  ما  اأن  ت��صح  والتي 
ا�صتخدام  ت�صجيلها من خالل  الكهرباء قد مت  من ت�فري 

جمعية تربيد املناطق بدبي تبحث االبتكار والتقنيات يف القطاع  
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وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 216 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
املنفذ �صدها / ال�صيخة فاطمة را�صد بن حميد القا�صمي 

ل�صالح طالب التنفيذ / �صارة ملقاوالت البناء - ذ م م 
www. للمزادات  االإمارات  م�قع  على  علني  مزاد  �صينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�صارقة  حمكمة  تعلن 
العائد  العقار  لبيع  وذلك   ،  2021/4/28 امل�افق  االأربعاء  ي�م  ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   emiratesauction.ae

ملكيته للمنفذ �صدها واأو�صاف العقار علي النح� التايل : 
- العقار رقم 1446 ملك مبنطقة م�يلح جتارية باإمارة ال�صارقة ، ب�صعر التثمني : 760.000 درهم )�صبعمائة و�صت�ن الف درهم 

فقط( وه� عبارة عن مبنى قيد االن�صاء 
 www.emiratesauction.ae وذلك ويف االيام التالية ان اقت�صى احلال وذلك على امل�قع االلكرتوين لالإمارات للمزادات

يت�جب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع االلكرتوين لالإمارات للمزادات 
اإياه مبا  التقدم باعرتا�صه معززا  البيع وعلى كل من له اعرتا�ض  www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد 

يربره من م�صتندات قبل امل�قع املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
عن / رئي�ص ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
 �عـــــــالن    

انه يف ي�م االحد امل�افق 2021/4/18  
اإماراتي اجلن�صية   - الهندا�صي  ال�صيد/ ثاين احمد حممد بن جميع  بان  ليكن معل�ما للجميع 
784199717468641 وب�صفته مالك / دار مالمح للن�صر والت�زيع  - بطاقة ه�ية رقم 
االإقت�صادية - فرع دبا احل�صن ون�صاطه  التنمية  - رخ�صة رقم )765534( �صادرة من دائرة 
التجاري : ن�صر الكتب باأنه تنازل عن ح�صته يف / دار مالمح للن�صر والت�زيع ، والبالغة 100% 
رقم  ه�ية   - اجلن�صية  اإم��ارات��ي��ة   - الهندا�صي  جميع  ب��ن  حممد  احمد  عائ�صة   / لل�صيدة  وذل��ك 
امل�صار  الت�صرف يف ح�ص�صه  اليها مطلقة احلرية يف  )784199254320692( وللمتنازل 
اليها اأعاله وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه. وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من 
القان�ن االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن 
للعلم وعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االجراء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب العدل خالل 

ا�صب�عني من تاريخ ن�صر هذا االعالن  واال�صت�صتكمل االجراءات القان�نية.
�لكاتب �لعدل   
حمكمة دباحل�سن �لحتادية �لبتد�ئية

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة دبا �حل�سن �لبتد�ئية   

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021  يف �لدعوى رقم 0000787/ 
اإىل املحك�م عليه : ع��ض علي نا�صر علي االحبابي 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ ح�ر�ض لتاأجري ال�صيارات  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد 
الر�ص�م  �صامال  الكلي  املجم�ع   : كاالآتي  تنفيذه  املطل�ب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 

وامل�صاريف 11927 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �صتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي /و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي م�سبح حممد عيد �لكتبي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000951/ 

اإىل املحك�م عليه : علي م�صبح حممد عيد الكتبي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صركة جمم�عة االإمارات لالإت�صاالت )جمم�عة ات�صاالت( �ض م ع 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 27874 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي / وليد خمي�ص عبد�هلل �خلدمي 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �بت�سام رحمة حممد رحمه �حلنطوبي   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001343/ 

اإىل املحك�م عليه : ابت�صام رحمة حممد رحمه احلنط�بي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ دار التم�يل - �ض م ع  يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كاالآتي :
املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 88110 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي /معت�سم �حمد �سمري �بو �سادي 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �جلز�ء للمقاولت �لفنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003459/ 

اإىل املحك�م عليه : اجلزاء للمقاوالت الفنية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ حمي الدين ن�ر اال�صالم - اجلن�صية - بنجالدي�ض  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 12768 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي/ و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة 
 حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

باللغة �لعربية و�لجنليزية 
جتاري   AJCEXCICOMS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000733/ 

اإىل املحك�م عليه : 1/ مطبعة اجل�دة - ذ م م   2 - اإبراهيم ي�ن�ض 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ جيمبك�ض جلف امب�رت اك�صب�رت )�ض ذ م م( 
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كاالآتي : املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 68250.0

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
�لقا�سي / علي �ملهلبي  
حمكمة عجمان
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جمعه جول لل جول   
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002140/ 

اإىل املحك�م عليه : جمعه ج�ل الل ج�ل 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �ص�رة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ عبداخلان عبداملنان عبداملنان  - اجلن�صية : باك�صتاين  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كاالآتي :  املجم�ع الكلي �صامال الر�ص�م وامل�صاريف 17680.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ 
بحقك  �صتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
�لقا�سي /معت�سم �حمد �سمري �بو �سادي 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
 �لتنفيذ �لق�سائي رقم 1630 ل�سنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �صده / حممد عبدالرقيب حممد عبدالر�صيد 

ل�صالح املنفذ له / البنك العربي املتحد - �ض م ع 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ي�م 

االإثنني امل�افق 2021/4/26، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحك�م عليه اأو�صاف العقار على النح� التايل : 
مقداره  ا�صا�صي  ب�صعر  عجمان  باإمارة   )2( ال�صناعية  اجلرف  مبنطقة   )1092( رقم  قطعة  العقار 
)5.750.000.00( درهم )خم�صة ملي�ن و�صبعمائة وخم�ص�ن الف درهم( وذلك ويف االيام التالية ان اقت�صى احلال 

http: www.emiratesauction.ae   وذلك امل�قع االلكرتوين لالإمارات للمزادت
يت�جب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع 

االلكرتوين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد البيع.
بثالثة  للبيع  املحدد  امل�عد  قبل  م�صتندات  من  يربره  مبا  اإياه  معززا  باعرتا�صه  التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى 

اأيام على االأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1488 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني للمنفذ �سده )ن�سر�(
اإىل املنفذ �صده / فيجايا�صري فيكرامان ك�ناث� �صانكران 

ل�صالح املنفذ له / بنك برودا 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ي�م 
االإثنني امل�افق 2021/4/26، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحك�م عليه )الأعلى عطاء( واأو�صاف العقار على 
النح� التايل : العقار قطعة رقم )0078( مبنطقة اجلرف ال�صناعية )1( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره 
)6.850.000.00( درهم )�صت ماليني وثمامنائة وخم�ص�ن الفا درهم( وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�صى احلال 

http: www.emiratesauction.ae : وذلك على امل�قع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يت�جب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع 

االلكرتوين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد البيع.
للبيع بثالثة  املحدد  امل�عد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

اأيام على االأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حلو�سني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1488 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �صده / فيجايا�صري فيكرامان ك�ناث� �صانكران 

ل�صالح املنفذ له / بنك برودا 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ي�م 
االإثنني امل�افق 2021/4/26، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحك�م عليه )الأعلى عطاء( واأو�صاف العقار على 
النح� التايل : العقار قطعة رقم )0078( مبنطقة اجلرف ال�صناعية )1( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره 
)6.850.000.00( درهم )�صت ماليني وثمامنائة وخم�ص�ن الفا درهم( وذلك ويف االيام التالية اإن اقت�صى احلال 

http: www.emiratesauction.ae : وذلك على امل�قع االإلكرتوين لالإمارات للمزادات
يت�جب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن 
املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع 

االلكرتوين لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد البيع.
للبيع بثالثة  املحدد  امل�عد  اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم باعرتا�صه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ض 

اأيام على االأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حلو�سني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
  �لق�سية �لتنفيذية رقم 1016 ل�سنة 2017 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �صده / عبدالرزاق عبداهلل ال�صقراطي 

ل�صالح املنفذ له / بنك دبي التجاري )�ض.م.ع( 
تعلن حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية للجميع باأنه �صينعقد مزاد علني يف متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ي�م االإثنني 
امل�افق 2021/4/26، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحك�م عليه )الأعلى عطاء( واأو�صاف العقار على النح� التايل : 
العقار قطعة رقم )36( مبنطقة الرا�صدية )3( باإمارة عجمان ب�صعر ا�صا�صي مقداره )1.200.000.00( درهم )ملي�ن 
 http: اإن اقت�صى احلال وذلك على امل�قع االلكرتوين لالإمارات للمزادات ومائتان الف درهم( وذلك ويف االيام التالية 

www.emiratesauction.ae
يت�جب على الراغب باالإ�صرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مب�جب �صيك م�صدق بقيمة 20% من الثمن املقدر 
للعقار. فعلى من يرغب بال�صراء او اال�صتف�صار عن ذلك مراجعة ق�صم احلج�زات والبي�ع باملحكمة او امل�قع االلكرتوين 
لالإمارات للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل م�عد البيع.  وعلى كل من له اعرتا�ض 

التقدم باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صتندات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حلو�سني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001296 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد حمي عيد خليل  
11 امام  ال�صناعية  باإمارة عجمان - منطقة اجلرف   : العن�ان   : جمه�ل حمل االإقامة 

ال�ص�ق ال�صيني ت : 0505815254  
اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2021/4/27 انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 
8( �صخ�صيا او ب�ا�صطة  املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل 
مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله 

- ب��صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/4/15 م.   
مدير �خلدمات �لق�سائية      
خلود �سامل �ل�سويدي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001237 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اب�حمدان امبل�مينت بل�صمنت  م م ح  ذ م م  
جمه�ل حمل االإقامة : اإمارة عجمان - ميديا �صيتي - املنطقة احلرة - �صارع االإحتاد - �ض ب 
4077 / الربيد االلكرتوين : he.employmentllc@gmail.com / هاتف رقم 

  0569228922 - 0568646812 - 0522925887 /
انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2021/4/27 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 8( �صخ�صيا او ب�ا�صطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
ب��صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذك�ر  الدع�ى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.  حرر بتاريخ  2021/4/18 م  
مكتب �خلدمات �لق�سائية      
خلود �سامل �ل�سويدي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002684 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عثمان بابار ح�صني  
جمه�ل حمل االإقامة : ال�صارقة - الهندة - بناية عبدالعزيز دي 1 - �صقة 404  

نعلمك بان املدعية / �صركة جمم�عة االإمارات لالإت�صاالت )جمم�عة اإت�صاالت( �ض م ع 
قد اقامت الدع�ى املذك�رة تطالب فيها : 

 12% القان�نية  للفائدة  باالإ�صافة  درهم(   43.447( وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 
بالر�ص�م  عليه  املدعي  والزام  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  �صم�ل احلكم  التام مع  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2021/4/25 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 11( عرب الت�ات�صاب على الرقم 065024274  - �صخ�صيا او ب�ا�صطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/4/18 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
�سمة �أحمد ر��سد �ل�سلمان 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002726 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد املرابط 
جمه�ل حمل االإقامة : ال�صارقة - املي�صل�ن - �صارع طارق بن حيان - فيال 48 

نعلمك بان املدعية / �صركة جمم�عة االإمارات لالإت�صاالت )جمم�عة اإت�صاالت( �ض م ع 
قد اقامت الدع�ى املذك�رة تطالب فيها : 

%12 من  القان�نية  للفائدة  باالإ�صافة  درهم(   33.869( وقدره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 
تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام مع �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

والزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ص�ر بجل�صة 2021/4/25 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
065024274 - �صخ�صيا او ب�ا�صطة  11( عرب الت�ات�صاب على الرقم  -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة 

ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��صفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/4/18 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
�سمة �أحمد ر��سد �ل�سلمان 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
دعوة �ملدعي عليها لجتماع �خلربة �لثاين بالن�سر 
�إعالن بالن�سر بالدعوى 17 / 2021 جتاري كلي - دبي

اإىل املدعى عليها / اأرابتك بريكا�صت )�ض.ذ.م.م(
مبا ان املدعية / هاي تيك ك�نكريت برودكت�ض ذ.م.م ، قد اأقامت الدع�ى املذك�رة 
لعدم  ونظرا  الدع�ى،  هذه  يف  اخلرباء  جلنة  انتدبت  قد  املحكمة  اأن  ومبا  اأعاله 
اإمكانية الت�ا�صل الهاتفي او عن طريق الربيد االلكرتوين مع املدعى عليها، فاإننا 
 00 ال�صاعة  القان�ين  اأو ح�ص�ر ممثلكم  الثاين  اجتماع اخلربة  ندع�كم حل�ص�ر 
2021/04/28 مبكتب اخلبري/ حممد ناظم ا�صرب  11 �صباح ي�م االربعاء   :
بدبي - ع�د ميثاء - بناية �صبيكرتوم - مكتب 102 / 15 - هاتف : 8818 313 

وم�صتنداتكم. دف�عكم  لتقدمي   04 -
ع�سو جلنة �خلرب�ء / �خلبري حممد ناظم ��سرب
050 – 416 7395 

�إجتماع خربة 

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن �جتماع �خلربة �حل�سابية

يف �لدعوي رقـم 975 ل�سنة 2021 جتارى جزئی - دبي 
املقامة من / �صلطان حممد اإبراهيم �صارجن 

�صد / اأوت�الند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�صني حيدر 
املطل�ب اأعالنه / اأوت�الند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�صني حيدر

اأنه مت تعيننا من حمكمة  دبي االبتدائية  نعلن نحن اخلبري احل�صابي / حممد نا�صر �صيف التالي، 
امل�قرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية ال�اردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�صة 13 - 04 - 2021 يف 
الدع�ى املذك�رة اأعاله - كما نعلن املدعي عليها )اأوت�الند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�صني حيدر( 
- وذلك حل�ص�ر اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق  2021/4/27 يف متام ال�صاعة 
 )ZOOM( م�صاء وذلك من خالل االت�صال املرئي بجميع اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم  1.00

بالدخ�ل على الرابط ادناه، ولال�صتف�صارات هاتف رقم 043413632
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81124217950?pwd=V042SU9UeWIZQXBZVk5VdExtRjEzZz09&from=addon
Meeting ID: 811 2421 7950 
Passcode: 7QimJR

خبري ح�سابي / حممد نا�سر �لتالي

�إجتماع خربة 

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

يف �لدعوى SHCFICIPTO2021 / 0000999 �أمر علی عري�سة  

اىل املدعي عليه / العا�صمة للحج والعمرة 
نعلمكم باأن املدعي �صامر مازن البازربا�صي - �ص�ري اجلن�صية 

قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله للمطالبة 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�صلم املدعي ج�از ال�صفر اخلا�ض به 

حرر بتاريخ 2021/4/11
حرر ب�ا�صطة امل�ظف  / مركز �صعادة املتعاملني 

�لقا�سي / ه�سام �حمد عو�سني 
حمكمة �ل�سارقة / �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية  

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001690 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ر�صيلة عطاء اهلل �صاكر  
جمه�ل حمل االإقامة : ال�صارقة - العزراء �صارع الطم�ح  

الزام املدعي عليها بدفع مبلغ )12.000( درهم 
الزام املدعي عليها بدفع الر�ص�م وامل�صروفات. 

املحكمة  ال�صارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/4/21 بجل�صة  باحل�ص�ر  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية   مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى 10( �صخ�صيا او ب�ا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من 

تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/4/12 م

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
عائ�سه  عبد�هلل �آل علي    

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ابو  عي�شى التجارية - ذ م م  
ال�صكل   - برج خليفة   - التجارية  عي�صى  اب�  3F-A-02  ملك  رقم  : مكتب  العن�ان 
642713 رقم القيد بال�صجل  ،  رقم الرخ�صة :  القان�ين : ذات م�ص�ؤولية حم��دودة 
قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1063067 مب�جب هذا   : التجاري 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/4/18 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2021/4/18
ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات العن�ان : مكتب رقم 703 ملك 
 : 045588206  فاك�ض   : ي�صرى ع��ادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف 
خالل  وذل��ك  الثب�تية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   045588204

)45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�شرى و�شركاه لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات
 العن�ان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
تعلن  ه��ذا  مب���ج��ب   045588204  : فاك�ض    045588206  : ه��ات��ف    -
اأعاله  امل��ذك���ر  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
لت�صفية ابو عي�شى التجارية - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2021/4/18 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/4/18 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
 �خطار دفع بالن�سر

رقم �مللف 2021/263 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / املحك�م له / جمم�عة النعيمي اجلن�صية 

اىل املحك�م عليه / املحرتف ملقاوالت البناء - �ض ذ م م  اجلن�صية 
املحك�م عليه / حرم �صهزاد �صيما �صم�صاد احمد �صيما اجلن�صية / باك�صتان 

يف   2021/1/14 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�صدرت  قد  اخليمة  را���ض  حمكمة  ب��ان  لديك  معل�ما  ليكن 
الر�ص�م  �صامال  دره��م��ا   127327.89 وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  اأداء  اأم���ر   22/2021 الق�صية 
وامل�صاريف. ومبا ان املحك�م له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله ،  فاأنت 
مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 ي�م التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة 

�صتتخذ بحقك االجراءات القان�نية املنا�صبة لتنفيذ احلكم ، والر�ص�م املرتبة عليك. 
املالحظات : يجب االإعالن باللغة العربية واالجنليزية 

 ق�سم �لتنفيذ
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل  

 حكومة  ر��ص �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 428
االإمارات   : ال�ص�يدي - اجلن�صية  �صيف  ال�صيد/علياء حممد  بان  ليكن معل�ما للجميع 
امل�صماة )عامل  الرخ�صة  البالغة 100% يف  البيع والتنازل عن كامل ح�صتها  - ترغب يف 
اىل   )542197( رقم  برخ�صة جتارية  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  التغليف( 

ال�صيدة/ هناء ترمي علي �صامل املهريي - اجلن�صية : االإمارات. 
تعديالت اخرى : الي�جد اأي تعديالت اخرى. 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1120/2021/16 جتاري جزئي 
م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهما على �صبيل الت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ وقدره 

)1.582.000( درهم والفائدة القان�نية مببلغ 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع الزام املدعي 
عليهما بالتع�ي�ض مببلغ وقدره )1000.000( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب االإعالن / 1-بين� م�ن عبداملناف -  �صفته بالق�صية : مدعي 

املطل�ب اإعالنهم :  1-  ر�ص�ان م�ليم 2- في�صل احمد ال�صيخ ن�صار اإبراهيم ال�صمري -  �صفتهما بالق�صية : 
مدعي عليهما  - جمه�يل حمل االقامة 

الت�صامن  اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما على �صبيل  م��ص�ع االإع��الن :  قد 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى  القان�نية مببلغ 9% من  ب�صداد مبلغ وقدره )1.582.000( درهم والفائدة  والتكافل 
ال�صداد التام مع الزام املدعي عليهما بالتع�ي�ض مببلغ وقدره )1000.000( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع %9 
والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء  
امل�افق  2021/4/27  ال�صاعة 9.30 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 732/2021/11 مدين جزئي 
م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بالغاء القرار ال�صادر يف املنازعة التاأمينية بالرقم 2020/1173 من 

جلنة ت�ص�ية وحل املنازعات التاأمينية بدبي بتاريخ:2021/3/4 والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-اأمريكان اليف اإن�ص�رن�ض ك�مباين )فرع دبي( -  �صفته بالق�صية : مدعي 
املطل�ب اإعالنهم :  1-  �صنعاء ل�صناعة م�اد التعبئة والتغليف ذ.م.م وميثلها مديرها:ال��صي��ض 

مالك�م بينت� -  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما  - جمه�يل حمل االقامة 
م��ص�ع االإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالغاء القرار ال�صادر يف املنازعة 
التاأمينية بالرقم 2020/1173 من جلنة ت�ص�ية وحل املنازعات التاأمينية بدبي بتاريخ:2021/3/4 
والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م االحد  امل�افق  2021/4/26  
ال�صاعة 9 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 820/2021/60 �مر �د�ء    
م��ص�ع الدع�ى :امل��ص�ع مطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان ي�ؤدوا 

للمدعية مبلغ )5.600.459( درهم اماراتي والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك 
على حدى وحتى ال�صداد التام ومنع املدعي عليه الثاين من ال�صفر والتعميم عليه لدى منافذ الدولة رقم 

ج�از �صفره N008520456 رقمه امل�حد 6903788  
طالب االإعالن : الفاميد للتجارة العامة �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية : وكيل

���ض.ذ.م.م 2- قي�ض علي ملحم  - �صفتهما بالق�صية :  اإعالنهما : 1- م�صت�دع كري تات�ض الطبي  املطل�ب 
مدعي عليهما   - جمه�يل حمل االإقامة 

م��ص�ع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/22 ، 1-الزام 
القان�نية ب�اقع 9% من  املدعي عليهما بالت�صامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ )5.600.459( درهم والفائدة 
تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى ال�صداد التام وبالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
2- منع املدعي عليه الثاين من ال�صفر وايداع ج�از �صفره لدى خزينة املحكمة والتعميم عليه لدى كافة 

منافذ الدولة ، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 1786/2021/60 �مر �د�ء    
م��ص�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما ينهما بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
)2.700.000( درهم قيمة ال�صيك �صند املطالبة م�صافا اليها الف�ائد التاأخريية ب�اقع 12% من تاريخ 
ا�صتحقاق ال�صيك احلا�صل يف 2019/2/27 مع الزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان ي�ؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره )200.000( درهم تع�ي�صا ملا ا�صابه من ا�صرار ومافاته من ك�صب وماحلقه من 

خ�صارة  
طالب االإعالن : ا�صماعيل غل�م ر�صتم �صالح البل��صي -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:ح�صني حممد ح�صن حامت احل��صني - �صفته بالق�صية : وكيل
�صفتهما   - ماهدافيم�فاهيد   عماد   -2 �����ض.ذ.م.م  التجارية  لل��صاطة  الب�ينت   -1  : اإعالنهما  املطل�ب 

بالق�صية : مدعي عليهما   - جمه�يل حمل االإقامة 
م��ص�ع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/18 ، بالزام 
املدعي عليهما بالت�صامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره )2700000( درهم والفائدة القان�نية عنه ب�اقع %5 
�صن�يا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك حتى ال�صداد التام مع الزامه بالر�ص�م وامل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 948/2021/60 �مر �د�ء    
م��ص�ع الدع�ى :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )340.000( درهم والفائدة 
القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة 

والزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب االإعالن : هيفاء حممد جناح ي��صف احللبي -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:را�صد عبداهلل ح�صن عب�د احلفيتي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعالنه: 1- عبدالرحمن احمد حممد �صليمان  - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمه�ل حمل االإقامة 
م��ص�ع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/15 ، بالزام 
تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  دره��م   )340.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه  املدعي 
اال�صتحقاق احلا�صل يف 2017/12/31 وحتى متام ال�صداد مع الزامه بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم 
اإ�صتئناف االأمر خالل 15 ي�م من الي�م  مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ املعجل، ولكم احلق يف 

التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 660/2021/60 �مر �د�ء    

م��ص�ع الدع�ى :اوال:بالزام املطل�ب �صدور االمر �صده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ وقدره )550.000( درهم 
مع الفائدة القان�نيه ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة القان�نية وحتى ال�صداد التام - ثانيا:الزام املطل�ب 

�صدور االمر �صده بالر�ص�م وامل�صاريف  
طالب االإعالن : اأ�صرف حممد الد�ص�قي �صعبان اب� العينني -  �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:اآالء ابراهيم حممد عبداهلل اجل�صمي - �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعالنه: 1- عمر حممد ه�صام القطان  - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمه�ل حمل االإقامة 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/2/3 ، بالزام  م��ص�ع االإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر 
تاريخ  من  �صن�يا   %5 ب�اقع  القان�نية  والف�ائد  دره��م   )550.000( مبلغ  للمدعي  ي���ؤدي  ب��ان  عليه  املدعي 
ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد التام مع الزامه بالر�ص�م وامل�صروفات، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 

15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر 

 1947/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حنان حامت عبداهلل العزيز -  جمه�ل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )67685( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن بالن�سر 
 7589/2020/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  امين حممد ت�فيق د�ص�قى -  جمه�ل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�صرق االو�صط( �ض.م.ب )م( االمارات

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )105307.08( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري 
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 3997/2018 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 437686 درهم( ، �صامال للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب االإعالن : �صركة ال�صراع مل�اد البناء ذ.م.م -   �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله:عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن املرزوقي - �صفته بالق�صية : وكيل
�صفته   - ع��ام��ة(  م�صاهمة  )�صركة  انرتنا�صي�نال  �صكل  اأن��د  دري��ك   -1  : اإع��الن��ه  املطل�ب 

بالق�صية : منفذ �صده- جمه�ل حمل االإقامة 
م��ص�ع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/24 اخطاركم ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )215646.14( درهم خالل 15 من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم االر�ض 
144 - منطقة �صيح �صعيب 2 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�صيات ن�ض املادة 295 

من قان�ن االجراءات املدنية.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 134/2021/72 تظلم جتاري  
م��ص�ع الدع�ى :  تظلم من القرار ال�صادر يف الدع�ى رقم 98 ل�صنة 2021 حجز حتفظي 

والر�ص�م وامل�صاريف  
طالب االإعالن / 1-  م�صرف الهالل �ض.م.ع  - �صفته بالق�صية : متظلم 

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي -   �صفته بالق�صية : وكيل 
املطل�ب اإعالنه :1- احمد ابراهيم ي��صف الق�صري ب� علي - �صفته بالق�صية : متظلم �صده 

 جمه�ل حمل االقامة
م��ص�ع االإعالن : قد اقام عليكم التظلم املذك�رة اعاله وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر يف 
الدع�ى رقم 98 ل�صنة 2021 حجز حتفظي والر�ص�م وامل�صاريف،  وحددت لها جل�صة ي�م االحد 
امل�افق  2021/4/25 ال�صاعة 9.30 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري. 
رئي�ص �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 580/2020/18 عقاري جزئي
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل حمك�م عليه 1- فرادي ف�زي  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان حمك�م له : امل�ؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2020/10/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ امل�ؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 
)541.609( درهم والفائدة ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ يف 2020/7/19 وحتى ال�صداد التام كما الزمته 
مبثابة  حكما  ذل��ك.   ع��دا  ما  ورف�ض  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�ص�م 
احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدعوى 742/2020/18 عقاري جزئي

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمك�م عليه 1- عبدامل�ؤمن م�صدق احمد املختار  - جمه�ل حمل االإقامة 

مبا ان حمك�م له : م�ؤ�ص�صة عقارات عجمان )عقار(
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2020/11/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  )عقار(  عجمان  عقارات  م�ؤ�ص�صة  ل�صالح/ 
)651634( درهم والفائدة ب�اقع 9% �صن�يا من تاريخ يف 2020/9/3 وحتى ال�صداد التام كما الزمته 
الر�ص�م وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        
 5909/2020/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- اعجاز احمد �صرياز �ص�يف عبداملجيد   -  جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�صكاي ك�رت�ض �ض.ذ.م.م

وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 
طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/1/4 بالزام 
ب�اقع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )191078( مبلغ  للمدعية  ي����ؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي 
وبالر�ص�م  ال�صداد  باالمر يف:2020/12/13 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  �صن�يا من   %9

وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم من اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�صتئناف االمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن. 

رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر        

 445/2021/110 طعن جتاري 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املطع�ن �صده : 1- ا�صيف ر�صيد عبدالر�صيد افتاب  
 جمه�ل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ج�ل رحمن خان 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذك�ر اعاله ويت�جب عليكم ح�ص�ر 
ال�صاعة  امل����اف���ق:2021/4/21 يف مت��ام  االرب��ع��اء  ي���م  التقا�صي عن بعد  جل�صة 

10:00 �صباحا وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن بالن�سر 
 1620/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  جالريي ون �ض.ذ.م.م 2- جريج هيكت�ر �صيدج�يك
  جمه�ل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صاديك� للديك�ر ذ.م.م
وميثله:امل عمري ال�صبيعي 

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )134314.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 

رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

 �عالن بالن�سر
890/2020/305 ��ستئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده /1- اجلزيري لالعمال الكهروميكانيكيه �ض.ذ.م.م - جمه�ل 
وميثله:ريا�ض  الرحيم  عبد  ط��ارق  حممد   / امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م���د ال��ك��ب��ان - ق��د ا���ص��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع���ى رقم 
3390/2020 جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه ي�م االربعاء امل�افق 2021/5/5 
ال�صاعة 10.30 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من 

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 02/2021 
دومينيكي   - اال�صقر  الدين  برهان  بالل  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
لل�صيد/ حممد   )%100( البالغة  كامل ح�صته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف   ، اجلن�صية 
عالء عبدالكرمي حديد - �ص�ري اجلن�صية ، يف الرخ�صة التجارية امل�صماة )تاج االأمرية 
للمج�هرات رخ�صة جتارية رقم )624746( تنازل �صاحب الرخ�صة الخر ،  وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
االجراء  الت�صديق  على  يتم  �ص�ف  وانه  للعلم  االعالن  ن�صر هذا  اقت�صى  . فقد  العدل 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 422
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيدة/ امنه دروي�ض غل�م احمد روباري - اجلن�صية : االإمارات ، ترغب يف البيع 
والتنازل عن )51%( من كامل ح�صتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ ماجد نا�صر حميد نا�صر العربى 
 : اجلن�صية   - روباري  احمد  غل�م  دروي�ض  امنه  ال�صيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن  االإمارات.   : اجلن�صية   -
ال�صيد/ كا�صف  البالغة )100%( وذلك اىل  البيع والتنازل عن )49%( من كامل ح�صتها  ، ترغب يف  االإمارات 
حيات خ�صر حيات  - اجلن�صية : باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماة )ا�صا�ض العاملية للت�ص�يق( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة 
بال�صارقة.  تعديالت اخرى : تغيري  التنمية االإقت�صادية  ال�صادرة من دائرة  مب�جب رخ�صة رقم )741062( 
ال�صكل القان�ين من )م�ؤ�ص�صة فردية( اىل )�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة( - تغيري اال�صم التجاري من )ا�صا�ض 
العاملية للت�ص�يق( لي�صبح )ا�صا�ض العاملية للت�ص�يق ذ م م(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم 
الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
 �لكاتب �لعدل

ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان    

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 425
 : اجلن�صية   - الطنيجي  �صامل  �صعيد  عبيد  احمد  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
الرخ�صة  يف   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - االإمارات 
االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صاردة  ال�صادرة  ال�صهباء(  حلب  )ملحمة  امل�صماة 
طالب  م�صتاق  م�صطفى  ال�صيد/  اىل   )610073( رقم  جتارية  برخ�صة  بال�صارقة 
الكبي�صي - اجلن�صية : العراق. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القان�ين للرخ�صة من 
)م�ؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من 
الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 427
 - الزرع�ين  عبه  ب�ير  عبدالعزيز  حممد  خالد  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
االإمارات اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل 
)�ص�بر  امل�صماة  بالرخ�صة  اجلن�صية  �ص�ريا   - فار�ض  �صيخ  عبدالكرمي  عا�صم  ال�صيد/ 
ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )768811( ال�صادرة  باإمارة  تاأ�ص�صت  ماركت نهر بردى( 
القان�ين  ال�صكل  تغيري   : اخرى  تعديالت  بال�صارقة.  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من 
من م�ؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من 
الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا االعالن فمن 

العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
 �لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان    

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 426
 : اجلن�صية   - الطنيجي  �صامل  �صعيد  عبيد  احمد  ال�صيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
االإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( يف الرخ�صة امل�صماة 
برخ�صة  بال�صارقة  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صاردة  ال�صهباء(  حلب  )مطعم 
 : اجلن�صية   - الكبي�صي  طالب  م�صتاق  م�صطفى  ال�صيد/  اىل   )776510( رقم  جتارية 
العراق. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القان�ين للرخ�صة من )م�ؤ�ص�صة فردية( اىل 
)وكيل خدمات(.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم 
للعلم وانه  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  �ص�ف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع 

االجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 423
 ، �ص�ريا   : اجلن�صية   - االإمام  الدين  �صالح  حم�صن  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ نبيل �صالح 
الدين االمام - اجلن�صية : �ص�ريا يف الرخ�صة امل�صماة )املن�صية للمالب�ض والهدايا( تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )121753( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 

بال�صارقة. تعديالت اخرى : 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة التباع االجراءات القان�نية
 �لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان    

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 424
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ خمي�ض م�صبح مبارك ن�صيب الكتبي - اجلن�صية : االإمارات 
، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيد/ ف�صل ن�ر اهلل 
خان - اجلن�صية : افغان�صتان ، يف الرخ�صة امل�صماة )ال�صيف لتجارة املفرو�صات(  تاأ�ص�صت باإمارة 
بال�صارقة.  االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )722660( رقم  رخ�صة  مب�جب  ال�صارقة 

تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القان�ين من )م�ؤ�ص�صة فردية( اىل )وكيل خدمات( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
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املرجع : 429
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيدة/ عائ�صة مهري عبداهلل حميان الكتبي - االإمارات اجلن�صية 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ ندمي ظفر وار�صي 
علي وار�صي ، باك�صتاين اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماة )�صال�ن دوار ال�صناعية للحالقة(  تاأ�ص�صت 
االإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة   )619493( رقم  رخ�صة  مب�جب  ال�صارقة  باإمارة 

بال�صارقة. تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القان�ين من م�ؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صب�عني  بعد  اليه  امل�صار 
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•• الذيد-الفجر:

الريا�صي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  ا�صت�صاف 
ال�صارقة  معهد  نظمها  ن���دوة  م��ق��ره  يف 
النادي  مع  بالتعاون  الذيد  فرع  للرتاث 
وذلك  االأح���د  االأول  اأم�����ض  م�صاء  وذل���ك 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ي�����م ال�����رتاث ال��ع��امل��ي وال����ذي 
اإبريل  �صهر  م��ن  ع�صر  ال��ث��ام��ن  ي�����ص��ادف 
تناولت م��ص�ع الق�ة العربية يف الرتاث 

العاملي .
التعاون  اإط���ار  ال��ن��دوة يف  تنظيم  وج��رى 
باك�رة  ���ص��م��ن  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  امل�������ص���رتك 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ب����ني اجل���ان���ب���ني يف اأع���ق���اب 
التعاون  لتعزيز  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت���ق��ي��ع 
واال�صهامات امل�صرتكة مبا يخدم املجتمع 
ليتم تنظيم الندوة ح�ص�ريا للمتحدثني 

وعن بعد لكافة اأفراد املجتمع .
ت��ن��اول��ت م��ص�ع  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  وع����ززت 
القه�ة العربية من االأهداف التي ي�صعى 
لرت�صيخها معهد ال�صارقة للرتاث �صمن 
التعريف  يف  ال���دائ���م���ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  زخ����م 

بامل�روث املحلي والعاملي.

ح�صر وقائع الندوة كال من �صامل حممد 
نادي  اإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ه���ي��دن  ب��ن 
الذيد الثقايف الريا�صي وحممد �صامل بن 
ال�صارقة  ملعهد  الذيد  فرع  ه�يدن مدير 
ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ن  ول��ف��ي��ف  ل��ل��رتاث 

وامل��ع��ن��ي��ني وحت����دث يف ال���ن���دوة ك���ال من 
رئي�ض  الطنيجي  زاي����د  ���ص��امل  ال��دك��ت���ر 
الب�صتان وخبري الرتاث  جمل�ض �صاحية 
الندوة  واأدار  ال���ده���م���اين  را����ص���د  ���ص��ي��ف 
بداية  .ويف  ال�����ص��ي���ي  اإ���ص��الم  االإع���الم���ي 

���ص��امل حممد بن  ال��ن��دوة حت��دث مرحبا 
على  النادي  حر�ض  على  م�ؤكدا  ه�يدن 
اإحياء ي�م الرتاث من خالل التعاون مع 
ال�ص�ء  وت�صليط  للرتاث  ال�صارقة  معهد 
على دوره القه�ة وتاريخها وتاأثريها يف 

االن�صان
ن�صر  النادي حر�ض على  اأن  اإىل   م�صريا 
ال��ث��ق��اف��ة ب��ه��ذا ال��ي���م م��ن خ���الل اختيار 
م��ص�ع يرتبط ارتباطا كبريا بال�صيافة 

اأال وهي القه�ة .

ب���دوره اأ���ص��ار حممد ���ص��امل ب��ن ه�يدن 
م��دي��ر ف���رع م��ع��ه��د ال�����ص��ارق��ة للرتاث 
ال���رتاث من  ب��ه  يتمتع  م��ا  اإىل  بالذيد 

تن�ع كبري وغنى يف حمت�ياته
غ��ن��ي��ة من  م��ن��ظ���م��ة  ي��ت��ج�����ص��د يف  اإذ   
على  املت�ارثة  املعن�ي  ال��رتاث  عنا�صر 
ي�مية  وت��ق��ال��ي��د  حياتية  ع����ادات  �صكل 
ومهن  وح���رف  اجتماعية  ومم��ار���ص��ات 
تقليدية ت�صّكل كلها معاً ج�هر الثقافة 
العربية  االإم������ارات  ل��دول��ة  املجتمعية 
ال��ي���م يف منا�صبة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  املتحدة 
الي�م العاملي للرتاث ليحيها املعهد من 
نادي  م��ع  ينظمها  التي  ال��ن��دوة  خ��الل 

الذيد يف م��ص�ع القه�ة العربية .
ب��ع��ده��ا حت����دث ال���دك���ت����ر ����ص���امل زاي���د 
�صاحية  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
ن�صاأة  ت���اري���خ  اإىل  م��ت��ط��رق��ا  ال��ب�����ص��ت��ان 
وتنقلها  واك��ت�����ص��اف��ه��ا  ع��امل��ي��ا  ال���ق���ه����ة 
ودوره���ا يف عك�ض  ال���دول  ب��ني  وانت�صارها 
ارتباطها  ع���ن  ف�����ص��ال  ال�����ص��ع���ب  ث��ق��اف��ة 
وعر�ض  كبري  ب�صكل  واالأت����راح  ب��االأف��راح 
من خالل مداخلته عن ا�صتعرا�ض ف�ائد 

ال���ق����ة وح���ر����ض االن�������ص���ان ال���دائ���م على 
تناولها يف جميع االأوقات �ص�اء جاهزة اأو 

من خالل االإ�صافة عليها .
ال��رتاث �صيف را�صد  بعدها حتدث خبري 

الدهماين عن الق�ة العربية 
اأ�ص�ل الرتاث العاملي ال�صيما  اأحد  واأنها 
الرتاث االماراتي ك�ن القه�ة تعد جزءاً 
اأ�صا�صياً من ال�صيافة االإماراتية التي درج 
وتعك�ض  ال�صابق  يف  االم���ارات  اب��ن  عليها 
بها  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ق��ت  ذات  يف 
تقدميها  طريقة  ومتّثل  املنطقة  اأ�صالة 
ف�صاًل  املجتمع  يف  ال�صيافة  تقاليد  اأه��م 
عن ك�نها رمزاً للكرم واحرتام االآخرين 
جتربة  يف  وا����ص���ت���ع���ر����ض  وت���ق���دي���ره���م. 
ال��ق���ة ع��ن��د العرب  األ��ي��ات حت�صري  ح��ي��ة 
وا�صتقبال ال�صيف وطرق تقدمي القه�ة 
واأ�صماوؤها و�صفاتها وا�صكال تناولها وفقا 

الأوقاتها وظروفها .
���ص��امل حممد بن  ق��ام  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 
ه�يدن يرافقه حممد �صامل بن ه�يدن 
والدكت�ر حم�د العنزي املدير التنفيذي 

للنادي بتكرمي املتحدثني يف الندوة .

حتدثت  �صفحة،   128 يف  م��ق��ااًل   30 امل��ج��ّل��ة  وت�صّمنت 
العربّي  للقارئ  بفن�نها، مقّدمة  وعّرفت  اللغة  �ص�ؤون  يف 
تعليم  يف  املجمع  ج��ه���د  منها:  امل�ا�صيع  يف  قّيماً  ت��ن��ّ�ع��اً 

العربّية،
العربّية،  اللغ�ّية  املجامع  �صماء  يف  �صطع  جديد  وجن��ٌم   
اد، وع�ائق ومزالق يف وجه  ال�صّ لغة  والّرقمنة يف خدمة 
يف  ومنهجه  واملالقي  االإ���ص��الح،  اإىل  اللغة  وم��ن  العربّية، 

التفكري النّح�ي، وغريها. 
وقدم افتتاحّية العدد الدكت�ر احممد �صايف امل�صتغامني، 
عن�ان  حتت  بال�صارقة،  العربّية  اللغة  جممع  ع��ام  اأم��ني 
االأديب  ل  الرت�صُّ وجهبُذ  البيان،  وفار�ُض  العربّية،  “اإمام 
�صرية  فيها  ���ص��رد  الن�صا�صيبي”،  اإ���ص��ع��اف  حممد  االأري����ب 
الن�صا�صيبي،  اإ�صعاف  حممد  الكبري  الفل�صطيني  االأدي��ب 
ماآثره،  فيها  روى  ال��ع��رب��ّي��ة،  اللغة  اأع���الم  م��ن  َع��ل��م  وه��� 
ب�صريته  وحمكم  م�جز  ب�صكل  ال��ق��ّراء  وع��ّرف  وف�صائله، 

التي �صطع جنمها يف  االأ���ص��م��اء  اأه��م  ك���اح��د م��ن  العِطرة 
�صماء اللغة العربّية يف بداية القرن الع�صرين.  

وجاء يف االفتتاحّية ق�ل االأمني العام ملجمع اللغة العربّية 
بال�صارقة:

اأن  اّدعيت  اإذا  اأك���ن مبالغاً  ال  رج��ٍل،  �صريُة  “ا�صت�قفتني   
اللغة  وحم��ّب��ي  احل��دي��ث  الع�صر  يف  املثقفني  م��ن  ك��ث��رياً 
ال  اأو  الكثري،  عنه  يعرف�ن  ال  الي�م  ال�صباب  من  العربّية 
اإىل  تقديري  يف  ي��ع���د  وال�صبب  اإط��الق��اً،  ا�صمه  يعرف�ن 
ُتعنى  التي  االأكادميّية  وامل�ؤ�ص�صات  اجلهات  واإىل  االإع��الم 
باأف�صال  م��ت��ح��ّدث��ة  عقريتها  ت��رف��ع  وال  ال��ع��رب��ّي��ة  باللغة 
يف  ب��الًء ح�صناً  اأب��ل���ا  ال��ذي��ن  اجليل  علماء  م��ن  املتمّيزين 

خدمة العربّية وتقدميها للعاملني«. 
الناقد  االأدي��ب  اأمثال  اأ�صماء كبرية  العدد  و�صارك يف هذا 
الدكت�ر عبد امللك مرتا�ض، الذي كتب يف ف�صل معجمّيات 
“اللغة.. هذا املجه�ل”، فيما كتب يف الف�صل ذاته االأ�صتاذ 

الدكت�ر اأحمد ال�صحالن حتت عن�ان “الكتابات واملعاجم 
للغة  التاريخي  واملعجم  ال��صيطة،  العربّية   – العربّية 

العربّية«. 
بعن�ان  االأول  القراآين” مقالني  “البيان  ف�صل  وت�صّمن 
التحدي بالقراآن” للدكت�ر عادل  اآيات  بيانّية مع  “ج�لة 
“اأ�صل�ب  والثاين  والنقد،  البالغة  اأ�صتاذ  الرويني،  اأحمد 
احلذف بالغّياً يف القراآن الكرمي” للدكت�ر حممد ر�صا 

ال�صخ�ض، 
اأم معبد  “قراءة بالغّية حلديث  فيما �صّم ف�صل بالغة 
يف و�صف النبي )�صلى اهلل عليه و�صّلم(”، للدكت�ر معتز 
و�صيم املحت�صب، الباحث يف مركز اإح�صان لدرا�صات ال�ّصنة 
“لغتي  النب�ّية، فيما جاء يف ف�صل لغ�ّيات مقال بعن�ان 
الكرمي  عبد  للدكت�ر  واالإثراء”  بط  ال�صّ ب��ني  العربّية 

�صالح الزهراين،
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 

الدكت�ر  ال�صاعر  ق���ّدم  ���ص��ع��رّي��ة،  اإب���داع���ات  ف�صل  و�صمن 
اخلارجّية  العالقات  اأمني  �صماعني،  الرحمن  عبد  اأحمد 
“يف ِحمى  يف جممع اللغة العربّية بت�صاد ق�صيدة بعن�ان 

القا�صمي”،
بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اإىل  اأه��داه��ا   
ال�صارقة،  حاكم  االأعلى،  املجل�ض  ع�ص�  القا�صمي،  حممد 
“وجعل  ق�صيدة  غامن  �صهاب  الدكت�ر  ال�صاعر  قّدم  فيما 

بينهما م�ّدة ورحمة«.
وي�صرف على رئا�صة حترير املجّلة الدكت�ر احممد �صايف 
بال�صارقة،  العربّية  اللغة  جممع  ع��ام  اأم��ني  امل�صتغامني، 
وب��اإ���ص��راف ع��ام م��ن ال��دك��ت���ر م�صطفى راب��ح ب��ن عا�ص�ر، 
وت�صّم قائمة اأع�صاء حتريرها االأ�صتاذ الدكت�ر بن عي�صى 
ال�صتار  عبد  واالأ�صتاذ  النجار،  فكري  والدكت�ر  باطاهر، 

�صيخ.

ت�شّمن تعريفًا بالأديب الفل�شطيني حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي 

مع اللغة العربّية بال�سارقة ي�سدر العدد  ْ جمجَ
اخلام�ض من جمّلة »العربّية ل�ساين«

معهد ال�سارقة للرتاث فرع الذيد ينظم ندوة عن القوة العربية يف الرتاث العاملي  

•• ال�شارقة-الفجر:

العدد  ال�شارقة،  يف  العربّية  اللغة  جممع  عن  �شدر 
ل�شاين”،  “العربّية  الف�شلّية  املجّلة  من  اخلام�ض 
واآدابها،  العربّية  باللغة  تتعّلق  ق�شايا  بطرح  املعنّية 
العربّية،  لالأّمة  التاريخّية  باملنجزات  والحتفاء 
�شدرت  الذي  العربّية  للغة  التاريخّي  املعجم  خا�شة 
من  واحدًا  ي�شّكل  مبا  املا�شي،  العام  الأوىل  جمّلداته 

الأحداث املهّمة وغري امل�شبوقة يف تاريخ اللغة. 

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2234/2021/60 �مر �د�ء    
م��ص�ع الدع�ى :املطالبة مببلغ وقدره )1.00.000.00( درهم  مائة الف درهم من تاريخ 2019/11/29 

باال�صافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ 2019/11/29 وحتى ال�صداد التام والر�ص�م 
وامل�صاريف و�صم�ل االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة

طالب االإعالن : خالد بن �صامل بن احمد با�صليمان -  �صفته بالق�صية : مدعي 
املطل�ب اإعالنه: 1- ج�اجنلي �صي  - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمه�ل حمل االإقامة 
الزام   ، بتاريخ:2021/4/6  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  االإع��الن : طلب  م��ص�ع 
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره بقيمة )100.000( مائة الف درهم باال�صافة للفائدة القان�نية 
ب�اقع 9% من تاريخ 2019/11/29 وحتى ال�صداد التام وبالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات وتن�ه املحكمة ان طلب �صم�ل االمر بالنفاذ املعجل مربر له لذا 

ق�صت برف�صه، ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن بالن�سر        
 212/2020/26 عقاري كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�ض.ذ.م.م  والتط�ير  اال�صتثمار  الدارة  كلداري  وم�صطفى  اليا�ض  �صركة   -1  : عليه  املدعي  اإىل 

وميثلها اأمني التفلي�صة اخلبري/علي را�صد �صلطان را�صد الكيت�ب  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :برونز ت�ب ليمتد 

 2004/10/6 يف  امل���ؤرخ��ة  وال�صراء  البيع  اتفاقية  بطالن  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد 
وملحقيها امل�ؤرخني يف 2006/9/6 و 2008/7/15 واعادة احلال ملا كان عليه قبل التعاقد وبالنتيجة 
الزام املدعي عليها بالت�صامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )52.000.000( درهم 
وامل�صاريف  والر�ص�م  التع�ي�ض  املدعي عليهم مبلغ وقدره )10.000.000( درهم مقابل  والزام 
 11:00 ال�صاعة   2021/4/27 امل�افق  الثالثاء  ي���م  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة   اتعاب  ومقابل 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن بالن�سر 
                      يف �لدعوى رقم 215/2021/207 تنفيذ جتاري

م��ص�ع الدع�ى:  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2020/1807 جتاري جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )449391.82 درهم ( ، �صاماًل للر�ص�م وامل�صاريف 

- �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ طالب االعالن:  البنك العربى املتحد �ض م ع 
املطل�ب اعالنهم:  1- ماريا رو�صانا ماى فريانا ل�م�نتاد - �صفته بالق�صية:  منفذ �صده 

م��ص�ع االإعالن : 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك�م  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك�م  اأق��ام  قد 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل   ) دره��م   449391.82(
االجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدعوى 18/2020/591 عقاري جزئي 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اإىل حمك�م عليه 1- نيها ميهتا  - جمه�ل حمل االإقامة 
مبا ان حمك�م له : امل�ؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/10/28  يف الدع�ى املذك�رة اعاله بالزام 
املطالبة  تاريخ  �صن�يا من   %9 والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ )563.507(  ي�ؤديا  بان  املدعي عليهما 
احلا�صل يف 2020/7/22 وحتى ال�صداد التام والزمتهما الر�ص�م وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13220 بتاريخ 2021/4/20 
�عالن بالن�سر 

 459/2019/223 �إنابات جتارية 
اإعالن حم�صر حجز  بالن�صر 

تفا�صيل االإعالن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  �صنديب ك�مار اكروال - جمه�ل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دار التم�يل �ض.م.ع
وميثله:�صيخه حممد �صيف علي املحرزي 

نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار )ن�ع العقار - 
�صقة �صكنية ، رقم االر�ض 155 ، املنطقة برج خليفة ، ا�صم املبنى برج خليفة 2 ب ، 
رقم البلدية 345-829 ، امل�صاحة 186.55 مرت مربع ، رقم ال�حدة 2807 ، يف حدود 

املبلغ املنفذ به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا. 
رئي�ص �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

Date 20/ 4/ 2021  Issue No : 13220
Real Estate Summary 591/2020/18 
Details of service by publication

To the convicted party / 1- Niha Mehta
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation,  
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi 
- We notify you that the court judged in its hearing held dated 28-10-2020 
in the above mentioned case ordering the defendants to pay the plaintiff an 
amount of (AED 563,507) Five Hundred and Sixty- Three Thousand Five 
Hundred and Seven Dirhams) and the interest of 9 % per annum from the 
claim date of 22 07-2020 until the full payment, ordered them to pay the 
charges, the expenses and One Thousand Dirhams as attorney's fees and 
rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed 
within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 4/ 2021  Issue No : 13220

Real Estate Objection 110/2021/445
Details of service by publication

To the objection respondent 1- Asif Rasheed Abdulrasheed 
Aftab - Unknown place of residence
Whereas the objection applicant Jul Rahman Khan
Represented by / Abdullah Marawan Abdullah Ahmed 
Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the objection applicant filed the above 
mentioned objection against you. You have to attend 
the online litigation hearing on Wednesday 21 04-2021 
at 10:00 AM to reply to the objection declaration filed 
against you.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 4/ 2021  Issue No : 13220

Advertising details by publication
Commercial Partial 824/2021/16

To the respondents 
1-CAYCO FITOUT & TECHNICAL SERVICES LLC
2-JOSE MANUEL DIAZ LARA
3- FRANCISCO JAVIER CARO NAVARRO

unidentified.
That The Claimant / Ali Jumah Nasser Abdullah Al-Alawi
The case has been filed against you and the subject matter of it is the claim to 
bind the defendants jointly with an amount of (495625 dirhams) and the fees 
and expenses. A session was set for her on Sunday, April 25-2021 at 10:30 
a.m. in the remote litigation hall & BUILDING DESC, so you are assigned 
to attend or your legal representative, and you have to present your notes or 
documents to the court at least three days before the hearing.
Case Administration Office

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الثالثاء   20    إبريل   2021  م   -   العـدد   13220  
Tuesday   20   April   2021   -  Issue No   13220
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املزاج الفني �شيتغرّي ولي�ض بال�شرورة نحو الأ�شواأ

�سليم ع�ساف: كل عمل جّيد 
وم�سيء �سُيكتب له النجاح

الق�ل  ميكن  ه��ل   •
ال������ف������ن������ان������ني  اإن 
ي�����ت�����ع�����ام�����ل������ن م���ع 
امل������رح������ل������ة احل����ال����ي����ة 
كتقطيع وقت، بانتظار ما 

ميكن اأن ت�ؤول اإليه االأو�صاع؟
ي��ع��ك�����ض وج���ه���ة نظر  ال����ك����الم  - ه�����ذا 
�صحيحة اإىل حد ما، الأن الروؤية لي�صت 
واملرحلة  الفنانني،  ك��ل  اأم���ام  وا�صحة 

احلالية هي ُمنا�ِصبة للتجارب.
من اجليد اأن يبادر الفنان اإىل جتارب 
اأن  يعني  ال  ه��ذا  ولكن  ج��دي��دة،  فنية 
لن حتقق  التي ُتطرح حالياً  االأعمال 
ال��ن��ج��اح، ب��ل ك��ل عمل ج��ّي��د وم�صيء 

�صُيكتب له النجاح.
احلياة،  �صتتجه  كيف  نعرف  ال  نحن 
نحن  ال��ت��ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل�صكلة  وه���ذه 

متاأكدون منها.
ه���ن���اك جت�����ارب ن��اج��ح��ة واأخ������رى فيها 
تكرار، ولكن عندما نقّرر خ��ض جتارب 
جديدة يجب اأن تك�ن كذلك فعاًل، ولي�ض 

�صماع ما �صمعناه �صابقاً.
التكرار؟ مل�صَت  اأعمال  اأي  • ويف 

- ال اأريد اأن اأدخل يف تفا�صيل.
من  ن���ع  ه���  ه��ل  االأع���م���ال،  ط���ْرح  • حتى 
امل���ج���ازف���ة ف��ي��ه ه����ْدر ل��ل��م��ال الأن ال��ن��ا���ض ال 
يريدون اأن ي�صمع�ا بل يرّكزون على ال��صع 

الراهن يف لبنان بكل اأزماته و�صلبياته؟
كثرية،  ان�صغاالت  لديهم  النا�ض  اأن  �صك  ال   -

ولكن العمل اجلميل يفر�ض نف�صه.
ي�صمع  اأن  خطاأ  لي�ض  منزعج،  ب��اأن��ه  ي�صعر  وَم��ن 
جديدة  اأج���اء  اإ�صفاء  االأغنية  هدف  الأن  اأغنية، 
ال�صيئ وتنقلهم  امل��زاج  يبتعدون عن  النا�ض  جتعل 
اأو رمب��ا حتكي عن وجعهم. مثاًل  اآخ��ر،  اإىل مكان 
)اإمي(  االأخ��رية  نان�صي عجرم  اأغنية  اأحببُت كثرياً 

ووجدُتها قريبة من القلب.
هذا ال�قت لي�ض ميتاً، بل ه� جيد للن�صاط الفني.

كل فنان كان يرغب بتقدمي اأعمال معينة، فال�قت 
احلايل ُمنا�ِصب كي ي�صتغل عليها.

ه� وقت فراغ، فال حفالت وال مهرجانات.
ماجد  للفنان  )تناديك(  اأغنية  اأخرياً  • طرحَت 
اإنها  اأع��دَت غناءها ب�ص�تك وقلت  املهند�ض بعدما 
م��ن االأغ��ن��ي��ات ال��ت��ي حت��ب��ه��ا. ف��ه��ل ه��ن��اك املزيد 
وتفكر  اأي�صاً  التي حتبها  االأغنيات  من 
الفرتة  خ����الل  ب��ط��رح��ه��ا 

املقبلة؟
- ب�����ص��ك��ل ع�����ام، اأح���ب 
وه�  اخلليجي  ال��ل���ن 

قريب اإىل قلبي.
الذي  الت�يجري  يا�صر  �صعر  اخلليجي عميق وخ�ص��صاً  ال�صعر 
اأغنية،  ذاته ه�  و�صعره يف  ي�صيب  دائماً  َيْنظمه وه�  يتمّيز مبا 

وعندما ُيلقي ال�صعر ن�صعر وكاأنه اأغنية.
ت�صيب  ه��ي  ذل��ك  وم��ع  �صهلة  لي�صت  )ت��ن��ادي��ك(  اأغنية  م��ف��ردات 

القلب.
وكذلك  وجتديدها،  عبداهلل  عبداملجيد  اأغنيات  اأح��ب  ذلك  اإىل 

غريها من االأعمال كاأعمال اأب� بكر �صامل.
يف ال�صابق كنت �صد )الك�فر( ولكن اأ�صبحت اأحبها.

مثاًل؟ ن�صجاً  اأكر  اأ�صبحَت  هل  َتَغرّي،  الذي  • وما 
املرحلة  الأن  اأب����داً،  ين�صج  ل��ن  ال���ق��ت  ه��ذا  ين�صج يف  َم��ن مل   -
على  االأم�����ر  ون���رى  ج��م��ي��ع��اً،  ح�صاباتنا  نعيد  جعلْتنا  احل��ال��ي��ة 
اأم���راً مهمة مل نكن نعرف قيمتها،  اأن هناك  حقيقتها ونعرف 

واأننا كنا خمدوعني باأ�صخا�ض يحيط�ن بنا.

هذه الفرتة جعلْتنا نت�صالح مع اأم�ر كثرية.
ال��ك��ث��ري من  اأي�����ص��اً  فيها  ك���ان  ول��ك��ن  �صيئة،  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  �صحيح 
اأنف�صنا  نخ�صر  اأن  دون  م��ن  نعي�ض  اأن  ن��ري��د  و�صرنا  احلقيقة، 

والذين نحبهم.
الأنه ي�صعه يف  للفنان  ي�صبب م�صكلة  اآخر  لفنان  الغناء  • عادًة، 

م�قع املقارنة معه. كيف تتجّنب هذا االأمر؟
- اإنها املرة االأوىل التي اأعيد غناء عمل لفنان غريي، وعادًة اأفعل 

ذلك مع االأغنيات التي اأحّلنها.
اأنا طرحُت )ك�فر( وه� عبارة عن دقيقة ولي�ض اأكر، ول� اأنني 
ال اأحب اإح�صا�ض ماجد املهند�ض وه� ي�ؤدي االأغنية مَلا كنُت اأعدت 

غناءها ب�ص�تي.
عندما اأحب عماًل ب�صدق ال اأفكر كثرياً يف التفا�صيل، ولذلك ه� 

ي�صل اإىل النا�ض الأنه بعيد عن التعقيد.
ومقارنتهم؟ النا�ض  • وراأي 

- يهّمني اأن يعجب العمل النا�ض واأن يالم�ض قل�بهم، ومن يريد 
التفكري باملقارنة ففي النهاية االنتقاد قد يالحقه يف اأي عمل.

املقبلة؟ للفرتة  ر  حت�صّ • وماذا 
اأت��ع��ام��ل معم للمرة  َم��ن  ول��غ��ريي، وبينهم  اأع��م��ال يل  ه��ن��اك   -
االأوىل، ولكنني ال اأ�صتطيع االإف�صاح عن هذه االأعمال، الأن هناك 

الكثري من امل�صتجدات.
اأحياناً ال يك�ن املزاج يف اأف�صل حال، واأحياناً النتيجة ال تعجبنا، 

واأحياناً اأخرى ظروف البلد تنعك�ض علينا.
الفني  وامل��زاج  اأ�صعب  �صارت  الفنية  الظروف  اأن  ترى  هل   •

َتَغرّي كثرياً؟
- طبعاً.

املزاج الفني �صيتغرّي ولي�ض بال�صرورة نح� االأ�ص�اأ.
ال��ع�����ص��ر ي��ت��غ��رّي وه���� �صينعك�ض ع��ل��ى امل����زاج ال��ف��ن��ي، وك���ل اأن����اع 

الفن�ن.
الفن�ن هي انعكا�ض للمجتمع. وكل احلروب والث�رات يف العامل، 

تلْتها اأمناط م��صيقية جديدة.
اأغنيات لفنانني مل  انت�صار  نلم�صه من خالل  بداأنا  االأم��ر  وهذا 
النا�ض  وي��رّدده��ا  ت���ك(  )تيك  على  طرح�ها  �صابقاً،  بهم  ن�صمع 
بق�ة. مل يعد ميكن بناء فنان وفق جماهريية عري�صة بل وفق 

اأغنية ي�صتمّر مع ا�صتمرارها.

اأ�صحاب  اإىل جن�م  ت�ك(  )تيك  مغّن�  يتحّ�ل  اأن  • وهل ميكن 
جماهريية عري�صة؟

- لي�ض بال�صرورة، بل اإن ا�صتمرارهم يرتبط بن�صاطهم وبقدرتهم 
على الت�اجد.

من  عدد  ج  َتَخرُّ ننتظر  كنا  ال�صابق  يف  اإذ  تغرّيت،  الفنية  اللعبة 
�صن�ات،  اأرب���ع  ك��ل  م���ّرة  ال��ف��ن(  )ا�صتدي�  ب��رن��ام��ج  م��ن  الفنانني 

والي�م �صار يتخّرج اآالف الفنانني كل اأربع �صاعات.
اأن  ما ميكن  ولكن يف حلظة  الفنان،  يقدمه  يرتبط مبا  االأم��ر 
َز فنان اآَخر يقّدم ما ه� اأف�صل، واإن كان هناك فنان�ن ثابت�ن  َيرْبُ
اأغنيات  اأو ق��ّدم���ا  ب��اق���ن ول��� ارتكب�ا ه��ف���ات  وع��ري��ق���ن، وه��م 

لي�صت ق�ية.
واحد ط�ال حياته كما جيلنا،  بفنان  يتعلق  لن  اجليل اجلديد 

الأن فناناً جديداً �صيربز ي�مياً واالأ�صماء لن ت�صتمر ط�ياًل.
�صيئ؟ اأم  جيد  االأمر  هذا  • وهل 

اإىل اجليل اجلديد  اأما بالن�صبة  اإىل جيلنا،  - ه� �صيئ بالن�صبة 
فه� جيد.

فنية؟ • وكقيمة 
اأن  ك��ان  اأي  ب��اإم��ك��ان  اأ�صبح  - ه��� جيد م��ن ناحية واح���دة، الأن���ه 
اأن  ك��ان  اأي  ب��اإم��ك��ان  اأن  ناحية  م��ن  و�صيئ  م�هبته،  ع��ن  يربهن 

يغني، حتى ل� كان دون امل�صت�ى.

عربت النجمة حنان مطاوع عن فرحها بعد ت�صدر 
الكبري  ال��ف��ن��ان  م��ع  كاب�ل"،  "القاهرة  م�صل�صل 
والفنانة �صريين، تريند ت�يرت،  نبيل احللفاوى 

بامل�صل�صل  ج���دا  "�صعيد  م��ط��اوع:  ح��ن��ان  وع��ل��ق��ت 
واأخذ وقت ط�يل جدا ع�صان يطلع بال�صكل ده.. 
ودورى "منال بنت عم ح�صن" وعندها حتة �صقية 

بالرغم اأنها تبث ر�صالة وق�صية بخفة دم زى كل 
امل�صريات واأثبت اأنى بنمثل الدور بكل جدارة".

االإعالمية  م��ع  هاتفية  م��داخ��ل��ة  خ��الل  وق��ال��ت، 
�صافكى املنريى عرب برناجمها "التا�صعة"، املذاع 
على قناة االأوىل امل�صرية: "�صعيدة جدا بامل�صل�صل 
وبع�صق الدور.. وامل�صل�صل من اإخراج ح�صام على.. 
وكمان  للم�صاهدين..  يبقى وجبة جميلة  ويارب 
واأتنمى  كتري  ومعانى  اإ�صقاطات  يرمى  امل�صل�صل 
كمال..  حل�صام  رائعة  وكتابة  ت��صل..  الر�صالة 

واأمتنى املعنى ي��صل للم�صاهدين". 
وكانت حنان مطاوع، قالت اإن م�صل�صل "القاهرة 
كاب�ل" تعتمد اأحداثه على 3 �صخ�صيات رئي�صية 
ه���م: االإع���الم���ى وي��ج�����ص��ده ال��ن��ج��م ف��ت��ح��ى عبد 
ال�هاب، و�صابط االأمن ال�طنى ويج�صده النجم 
خ��ال��د ال�������ص���اوى، و���ص��خ�����ص��ي��ة االإره����اب����ى وال���ذى 
االأدوار  النجم طارق لطفى، ف�صاًل عن  يج�صده 
ونبيل احللفاوى  للنج�م حنان مطاوع  االأخ��رى 

و�صريين.
واأ�صارت، اإىل اأن الرتكيبة بني الفنانني والفنانات 
امل�صاركني فى العمل تركيبة م�صرفة وتبعث على 
اأ�صدقائها  واأنهم  العمل،  للم�صاركة فى  احلما�ض 
ولكنها كانت املرة االأوىل التى ت�صارك فيها العمل 
امل�صل�صل  اأن  م���ؤك��دة  ال�����ص��اوي،  خالد  الفنان  م��ع 

عمال متكامال.
وعن رج�ع االإعالمية �صافكى املنريى التليفزي�ن 
النهاردة  معاكى  ج��دا  "مب�ص�طة  ق��ال��ت:  امل�صر، 

ومعاكى التليفزي�ن ن�ر".

طرح الفنان �شليم ع�شاف ب�شوته اأغنية )تناديك( للفنان ماجد املهند�ض )على طريقة 
Cover(، كما اأعلن عن جمموعة اأغنيات جديدة �شيطرحها خالل الفرتة املقبلة.

وحتدث ع�شاف عن َتَغريرُّ يف الع�شر �شينعك�ض على كل �شيء مبا فيه الفن، و�شتكون له 
�شلبياته واإيجابياته، م�شريًا اإىل اأنه يف ع�شر )التيك توك( �شار يتخرج اآلف الفنانني كل اأربع �شاعات، بعدما كان النا�ض ينتظرون يف زمن 
)�شتديو الفن( 4 �شنوات كي تتخّرج دفعة جديدة من الفنانني، ومو�شحًا اأن ا�شتمرار اأي فنان �شريتبط بنجاح اأغنياته وا�شتمراريتها 

وقدرته على تقدمي اجلديد.

حنان مطاوع: اأمتنى اأن ت�سل 
ر�سالة »القاهرة كابول« للم�ساهد

ل�  ت�����ص��ري��ح��ات خ��ا���ص��ة  ق��م��ر يف  ال��ن��ج��م م�صطفى  اأك����د 
)الي�م ال�صابع(، اأنه حاليا يف مرحلة التح�صريات لعدد 
اأغنية تل� االأخرى  املقرر طرحها  ال�صينجل  اأغانى  من 
بعد م��صم العيد، وحتمل عدد من املفاجاآت، خا�صة اأنه 
االأعمال  من  عدد  بت�ص�ير  املا�صية  الفرتة  فى  ان�صغل 
الكثري من وقته.وحل  منها م�صل�صل وبرنامج، واأخذت 
االإعالمية  على  �صيفا  قمر،  م�صطفى  النجم  م���ؤخ��را 
اإميان احل�صرى يف برنامج "م�صاء dmc"، املذاع على 
ودعمه  ال�صينمائية  جتاربه  عن  وحت��دث   ،dmc قناة 
املهرجانات. ف��ى  وراأي���ه  التمثيل  جم��ال  يف  تيام  لنجله 

وقال م�صطفى قمر: "�صعيد بكل التجارب ال�صينمائية 
اخل��ا���ض ويف عمل  ول��ه طعمه  فيلم  وك��ل  ال��ل��ى عملتها 
اتفرج عليه م�ض ببقى را�صى عن نف�صى %100، واأي 
بفكر  اأب��دا وم�ض  بندم عليه  الفن م�ض  باخده يف  ق��رار 

يف املا�صى".
وعن ابنه تيام، قال م�صطفى قمر: "تيام عنده م�هبة 
التمثيل  البداية، وقاىل بحب  وكان �صريح معايا من 
وم�ض هقدر اأكمل يف الدرا�صة، وعن جناح ال�صخ�صيات 

وبالذات  "اجلمه�ر  ق��ال  ال�صينمائية،  االأع��م��ال  فى 
عمل  اأى  جن��اح  فى  ال�صبب  هى  كم�صاهدة  البنت 

اأنه  وبت�صعر  بال�صخ�صية،  معجبة  بتك�ن  الأنها 
عامل  هى  فبتك�ن  اأحالمها  وف��ار���ض  بطلها 

اأك���ر  وع����ن  الدور"،  جن����اح  ع����ام���ل  م���ن 
على  "مركز  ق���ال:  ت��ف��اع��ال،  التطبيقات 
كبري  ب�صكل  عليه  ومتفاعل  االن�صتجرام 

جدا".
وتابع م�صطفى قمر: "الفن ملا بريوح فى 

حتة معينة بيك�ن فى انعكا�ض للحالة 
االجتماعية واالقت�صادية امل�ج�دة يف 
بنالقي  احل��روب  املجتمع، ويف حالة 
بتت�صمع  اللي  هي  ال�صعبية  االأغنية 
املهرجانات  واأغ��������اين  ال���ن���ا����ض  م����ع 

لطيفة ودمها خفيف ول� فيها 
هاتبقى  اأك��ي��د  اإ���ص��ف��اف 

مرف��صة".

م�سطفى قمر : �ساأطرح اأغاين 
»�سينجل« يف مو�سم العيد
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الوحدة يف منت�سف العمر قد تزيد 
خطر االإ�سابة باخلرف والزهامير

اأن ال�صع�ر بال�حدة امل�صتمرة خالل منت�صف العمر  ك�صفت درا�صة جديدة 
ميكن اأن يزيد من خطر االإ�صابة باخلرف ومر�ض األزهامير يف وقت الحق 

من احلياة.
اإذا كان�ا  ودر�ض الباحث�ن حاالت كبار ال�صن يف ال�اليات املتحدة لفهم ما 

ي�صعرون بال�حدة امل�صتمرة بني �صن 45 و64.
وك�صف حتليلهم اأن اأولئك الذين �صعروا بال�حدة يف منت�صف العمر كان�ا 

اأكر عر�صة لالإ�صابة باخلرف اأو مر�ض األزهامير.
اأقل  بال�حدة  ال�صع�ر  من  تعاف�ا  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  يبدو  ذل��ك،  وم��ع 

عر�صة لالإ�صابة باخلرف من اأولئك الذين مل ي�صعروا بال�حدة اأبدا.
ت�صاعد  اأن  الباحث�ن  ي��اأم��ل  غام�صا،  ي��زال  م��ا  النتائج  �صبب  اأن  ح��ني  ويف 

اأبحاثهم يف ت�صميم تدخالت ملنع ال�صع�ر بال�حدة.
وُيعرف اأن ال�حدة غري مدرجة حاليا كمر�ض اإكلينيكي، ومع ذلك اأظهرت 
االأبحاث اأنها مرتبطة مبجم�عة من النتائج ال�صحية ال�صلبية، مبا يف ذلك 

م�صاكل الن�م واالكتئاب وحتى ال�صكتة الدماغية.
ويف الدرا�صة، �صرع باحث�ن من جامعة ب��صطن يف فهم ما اإذا كان ال�صع�ر 
باأمرا�ض  االأ���ص��خ��ا���ض  اإ���ص��اب��ة  خطر  على  اأي�صا  ي���ؤث��ر  اأن  ميكن  ب��ال���ح��دة 

التنك�ض الع�صبي، مبا يف ذلك اخلرف ومر�ض األزهامير.
وفح�ض  الفريق البيانات من البالغني "الطبيعيني" من الناحية املعرفية، 

من درا�صة فرامنغهام للقلب، حيث ُجّند امل�صارك�ن منذ عام 1948.
تنبئ  امل�صتمرة  ال�حدة  كانت  اإذا  فيما  الفريق  حقق  التحديد،  وجه  وعلى 
ال�صع�ر  م��ن  اأك��ر  األ��زه��امي��ر،  وم��ر���ض  للخرف  امل�صتقبلي  بالتط�ر  بق�ة 

بال�حدة العابرة.
اأُخ���ذ العديد م��ن ال��ع���ام��ل االأخ���رى يف االع��ت��ب��ار، مب��ا يف ذل��ك العمر  كما 
واملخاطر  ال��ب��دن��ي��ة  وال�����ص��ح��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال�صبكة  والتعليم  واجل��ن�����ض 

اجلينية.
كان�ا  امل�صتمرة  ال�حدة  من  يعان�ن  الذين  االأ�صخا�ض  اأن  النتائج  وك�صفت 

اأكر عر�صة لالإ�صابة باخلرف اأو مر�ض األزهامير بعد 18 عاما.
ومع ذلك، فاإن االأ�صخا�ض الذين �صعروا بال�حدة لفرتة ق�صرية كان�ا يف 

ال�اقع اأقل عر�صة لالإ�صابة باأي من احلالتني.
واأو�صح الدكت�ر ويندي كي�، اأ�صتاذ الطب النف�صي وعلم العقاقري يف جامعة 
ت�صكل  امل�صتمرة  ال���ح��دة  اأن  حني  "يف  للدرا�صة:  امل�صارك  واملعد  ب��صطن، 
تهديدا ل�صحة الدماغ، فاإن املرونة النف�صية بعد جتارب احلياة املعاك�صة قد 

تف�صر �صبب ك�ن ال�حدة امل�ؤقتة واقية يف �صياق بداية اخلرف".
وياأمل الباحث�ن اأن تبعث النتائج االأمل لالأ�صخا�ض الذين قد يعان�ن من 
اأنه ميكن  "ك�فيد19-"، لكنهم يعتقدون  ال�صع�ر بال�حدة و�صط جائحة 

التغلب على هذا ال�صع�ر عند تخفيف االإغالق.

نحو؟  كتاب  اأقدم  هو  • ما 
- الكتاب ل�صيب�يه

الإجنليز؟  ال�شعراء  اأ�شعر  • من 
- ال�صاعر ج�ن درايدن 

احلر؟  بال�شعر  املق�شود  • ما 
- ال�صعر املتحرر من القافيه. 

ال�شعبي؟  بال�شعر  املق�شود  • ما 
- ال�صعر العامي لكل بلد. 

العمودي؟  ال�شعر  هو  • ما 
- ال�صعر املعتمد على ال�زن والقافيه. 

الطنبوري؟  هو  • من 
- رجل اأ�صط�ري له ق�صة مع حذائه. 

مقد�ض.  حي�ان  اأنه  على  االأبي�ض  الفيل  مع  التايالندي�ن  • يتعامل 
فقط.  �صيارات   4 االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  كان  1894م  العام  • يف 

كانت م�صاحتها  ، مهما  8 مرات  اأكر من  نف�صها  اأن تط�ى على  ال�صكل ال ميكن  ورق مربعة  • اأي قطعة 
كبرية. 

ا�صتخدام  اأثناء  يف  لها  ن  يتعر�ص�  ح�ادث  ب�صبب  �صن�ياً  حتفهم  يلق�ن  اأع�صر  �صخ�ض   2500 من  • اأكر 
اآالت اأو االأجهزة امل�صممة اأ�صا�صاً ملن ي�صتخدم�ن اأيديهم اليمنى. 

االأر�ض.  بحجم  مقارنة  مرة   330330 ي�ازي  ال�صم�ض  • حجم 
فقط.  ثانية   13 ه�  االآن  حتى  الطريان  يف  اال�صتمرار  يف  دجاجة  حققته  الذي  القيا�صي  • الرقم 

اأ�صنان.  طبيب  اخرتاع  من  ه�  االإعدام  يف  ُي�صتخدم  الذي  الكهربائي  • الكر�صي 
ب�صه�لة. املاء  ف�ق  تطف�  اأن  وميكنك  مالح  امليت  البحر  يف  املاء  اأن  تعلم  • هل 

1876م. �صنة  افتتاحه  مت  ني�ي�رك  يف  بارك  �صنرتال  منتزه  اأن  تعلم  • هل 
ال�صطرجن. عن  كان  بريطانيا  يف  طباعته  متت  كتاب  اأول  م��ص�ع  اأن  تعلم  • هل 

1843م. عام  يف  العامل  يف  تاأ�صي�صه  مت  قدم  كرة  نادي  • اول 
واحد.  اآن  يف  دائم  ب�صكل  االأربعة  ح�افره  بروؤية  له  ت�صمح  راأ�صه  يف  احلمار  عيني  • و�صعية 

مدغ�صقر.  يف  تتمركز  العامل  يف  امل�ج�دة  حرباة(  )جمع  احلرابي  من  املائة  يف   50 •
�صن�ياً.  اجل�  من  املل�ثات  من  كيل�غراماً   25 ح�ايل  تنقي  اأن  ت�صتطيع  العارية  • ال�صجرة 

با�شل ال�شجاع
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التوت الأزرق 
ال�صرطانية:  االأم��را���ض   -
بكافة  ال�����ت������ت،  ي���ح���ت����ي 
اأن����اع���ه، ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
م�صادات االأك�صدة التي تقي 
من االأمرا�ض ال�صرطانية، 
وال �صيما �صرطان املبي�ض . 

لذا، ُين�صح به للن�صاء.
ا�صتناداً  القلب:  حماية   -

اإىل درا�صات عديدة واأبحاث علمية �صّتى، تبنّي اأّن مادة الب�ليفين�ل امل�ج�دة 
ب�فرة يف الت�ت حتمي القلب وتقي من خطر االإ�صابة باأمرا�ض ال�صرايني 

والذبحة القلبية. فالت�ت االأزرق اإذن ه� �صديق القلب.
- عالج االإم�صاك: يحارب تناول الت�ت االأزرق م�صكلة االإم�صاك؛ فاإن كنت 
احت�ائه  بف�صل  وذلك  االأزرق ه� احلل،  فالت�ت  امل�صكلة،  تعانني من هذه 
اأخرى  ف�ائد عديدة  االأزرق  وللت�ت  بن�صب مهمة.  الغذائية  االألياف  على 

على اجلهاز اله�صمي، حيث ي�صاهم يف تعزيز �صحة االأمعاء.
خالل  من  القلب  �صحة  تاأمني  يف  االأزرق  الت�ت  ي�صاعد  الك�ل�صرتول:   -
دوره يف احلفاظ على ن�صبة ك�ل�صرتول معتدلة يف الدم، ناهيِك عن دوره 

الفّعال يف تعزيز ال�صحة االإدراكية.
االأزرق على م�اد فّعالة متنع  الت�ت  الب�لية: يحت�ي  امل�صالك  التهابات   -
بالتايل فه� يحمي من  الب�لية؛  امل�صالك  البكترييا من االلت�صاق بجدار 

التهاب امل�صالك التي تتكرر كثرياً خ�ص��صاً لدى الن�صاء.

ا�صمه با�صل ويقال له اب� الب�ا�صل �صجاع ال يخاف ان كان على حق وال يظلم احد النه يخاف اهلل العلي القدير 
احلديث  ي�صتطيع  با�صل ومل  ذهل  بالدماء  وم�صرجا  بال�صياط  البيت م�صروبا  ايل  ي�ما  وال��ده  عاد  -عندما 
واحلركة للحظات فقال والده ه�ن على نف�صك انه �صاحب االأر�ض االإقطاعي عبدون .. امر رجاله ب�صربي 
انتم  او ال تعطي  با�صل وق���ال: تعطي  ال��ع��ام.. ف�صرخ  ف��االر���ض مل تعط حم�ص�ال وف��ريا ه��ذا  واخ��ري��ن معي 
تقدم�ن كل ما لديكم من جهد واهلل يعطي مالديه من خري فكيف يحا�صبكم بهذه الطريقة ال�ح�صية وانتم 
مل تق�صروا، ال�صياط للبهائم فقط ولي�صت للب�صر، ال�صياط الأمثاله من الظلمة.. اق�صم ليك�ن هذا الي�م ي�م 

�صعدك يا والدي.
خرج با�صل غا�صبا ا�صد الغ�صب ثائرا كما الربكان هائجا كم�ج البحر �صاركه عا�صفة قلبه ودمائه التي تغلي 
اب� الب�ا�صل.. يحمل اجلميع الف�ؤو�ض  وتف�ر وقبل ان تغيب �صم�ض هذا الي�م كانت القرية كلها ت�صري خلف 
واملناجل والع�صي الغليظة وامل�صاعل واالأ�صلحة البي�صاء كل كبري و�صغري يف القرية يتحرك جتاه �صيعة عبدون 
اال وه��� مط�ق بهم  ي��دري  الليل وه��� ورجاله يف غفلة يعي�ض ي�مه اال�ص�د االخ��ري ومل  االإقطاعي يف عتمة 
حما�صر من كل مكان لكنه مل يخف منهم فظن ان �صياحه �صيخيفهم بل �صريعبهم ف�صرخ فيهم وقال لي�ض 
عبدون من يخاف منكم ايها الكالب البهائم هيا واال جعلتكم طعاما لكالبي واحرقتكم بنرياين، وكانت هذه 
اخر كلماته فقد طاله با�صل ب�ص�ط التف ح�ل رقبته وجره حتى اقدام والده لي�صربه وي�صفي جراحه وقلبه 
الدامي قبل ان يقتلع با�صل رقبته مبنجله كما يقتلع الزرع من االر�ض يف ال�قت الذي قام فيه االهايل القرية 
ثمنا  حياتهم  فدفع�ا  الغ�صب..  ه��ذا  من  مفر  فال  الهرب  منهم  اي��ا  ي�صتطيع  ومل  عبدون  لرجال  بالت�صدي 
ومل مت�ض ايام حتي كانت االر�ض ال�صا�صعة قد ق�صمت على اهايل القرية فهم ا�صحابها كان عرقهم يرويها 
و�ص�اعدهم تزرعها ومل يفرح قلبهم يف ي�م بح�صاد كما فرح�ا هذا العام وذلك البيت الفخم االآن يعي�ض فيه اب� 

الب�ا�صل وعائلته وليا عليهم ولكن ب�صرع اهلل و�صنته وال ظلم لديهم ولكن قل�ب ميل�ؤها احلب. 

الثدي(  )ح��ل��ي��ب  االأم  حليب  اأن  اإ���ص��ب��ان��ي��ا،  م��ن  لعلماء  ات�����ص��ح 
 The وت�صري  "فائقة".  غ��ذائ��ي��ة  م���ادة  اع��ت��ب��اره  ميكن  ف��ق��ط، 
اأوفييدو  ج��ام��ع��ة  خ�����رباء  اأن  اإىل   ،Conversation
االإ�صبانية و�صف�ا هذا املفه�م باأنه م�صطلح ت�ص�يقي ي�صتخدمه 
املنتجات املحت�ية على ن�صبة عالية من  اإىل  املنتج�ن لالإ�صارة 
العنا�صر املغذية. وت�صيف، واحلديث هنا يدور عن الفيتامينات 
والعنا�صر املعدنية وكذلك عن امل�اد البي�ل�جية الن�صطة مثل 
تعرتف  مل  ذل��ك  م��ع  ولكن  والب�ليفين�ل.  الغذائية  االأل��ي��اف 
املنظمات الر�صمية مبا فيها ال�كالة االأوروبية ل�صالمة االأغذية 

بهذا امل�صطلح. وا�صتنادا اإىل هذا ، اأعلن اخلرباء، اأن حليب االأم 
واأم��ا ما يعلن عن  "فائقة"،  م��ادة غذائية  اعتباره  فقط ميكن 
بقية املنتجات الغذائية، فلي�صت �ص�ى خدعة ت�ص�يقية. وي�ؤكد 
بامل�اد  غنية  غذائية  منتجات  هناك  فعال  اأن��ه  على  اخل���رباء، 
غذائي  لنظام  بديال  يك�ن  ان  ميكن  ال  تناولها  ولكن  املغذية، 
مت�ازن. فمثال امللف�ف يحت�ي على ن�صب عالية من الكال�صي�م 
 Aو  Kو  C وفيتامينات  والريب�فالفني  الف�ليك  وحم�ض 
مقارنة بخ�صروات الف�صيلة ال�صليبية االأخرى. ولكن مع ذلك 

ال ميكن اعتبار امللف�ف مادة غذائية "فائقة".

العلماء يدح�سون اأ�سطورة املواد 
الغذائية »الفائقة«

الفائزان بجائزة العام كاريل بري�ض ويل براي�ض يوؤديان اأغنيتهما »اآمل اأن تكون �شعيًدا الآن«  يف حفل توزيع 
جوائز الأكادميية 56 ملو�شيقى الريف يف نا�شفيل، تيني�شي، الوليات املتحدة.  "رويرتز"


