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اأطعمة ين�صح بتناولها قبل النوم
 ي�سدد خرباء ال�سحة على �سرورة احل�سول على ما بني 7 و9 �ساعات 
خماطر  وتقليل  ال�سحة  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ليلة،  ك��ل  ال��ن��وم  م��ن 

الإ�سابة ببع�ض الأمرا�ض املزمنة.
متكن  التي  ال�سرتاتيجيات  م��ن  العديد  هناك  اإن  الأط��ب��اء  وي��ق��ول 
الإن�سان من ال�سرتخاء يف الليل واحل�سول على ما يكفيه من النوم، 
اإىل  ال��ذه��اب  قبل  يتناولها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ج���ودة  اأن  اإىل  م�سريين 

الفرا�ض اأمر يجب احلر�ض عليه ب�سدة.
وفيما يلي، بع�ض اأف�سل الأطعمة التي ين�سح خرباء التغذية بتناولها 

لتح�سني جودة النوم، ح�سب ما نقل موقع "هيلث لين":
تخف�ض  التي  الغذائية،  العنا�سر  من  للعديد  ممتاز  م�سدر  اللوز: 
2 واأم��را���ض القلب.  خم��اط��ر الإ���س��اب��ة مب��ر���ض ال�سكري م��ن ال��ن��وع 
والألياف  ال�سحية  امل�سبعة  غري  الأح��ادي��ة  الدهون  اإىل  ذلك  ويعزى 
وم�سادات الأك�سدة. كما قد حتمي م�سادات الأك�سدة خاليا الإن�سان 
قد  ال��ل��وز  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  بع�ض  وت�سري  ال�����س��ارة.  اللتهابات  م��ن 
ي�ساعد يف حت�سني النوم، على اعتبار اأنه م�سدر لهرمون امليالتونني، 

الذي ينظم "ال�ساعات الداخلية للج�سم ويجعله م�ستعدا للنوم".
الديك الرومي: يحتوي على ن�سبة عالية من الربوتني، الذي يحافظ 

على قوة ع�سالتك وينظم �سهيتك.
اأن ال��ربوت��ني امل��وج��ود يف ال��دي��ك الرومي  ووج���دت بع�ض ال��درا���س��ات 
اإن  التغذية  يف  متخ�س�سون  ويقول  بالتعب.  ي�سعر  الإن�سان  يجعل 
اأن تناول كميات معتدلة من الربوتني قبل اخللود  اأدل��ة على  هناك 

اإىل الفرا�ض يح�سن جودة النوم.
الكيوي: فاكهة منخف�سة ال�سعرات احلرارية ومغذية للغاية. ووفًقا 
للدرا�سات التي اأُجريت حول قدرة الكيوي على حت�سني جودة النوم، 
دون  الليل  النوم طوال  الإن�سان على  الفاكهة حت�سن قدرة  فاإن هذه 
كيميائية يف  مادة  ال�سريوتونني، وهي  اإىل  ذلك  ويعزى  ال�ستيقاظ. 

الدماغ ت�ساعد على تنظيم دورة النوم.
ال�سلمون  مثل  الأ�سماك،  من  النوع  ه��ذا  يعترب  الدهنية:  الأ�سماك 
والتونة، �سحيا بامتياز، كما اأن اأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية وفيتامني 

د املوجودة فيه تعمل على حت�سني نوعية النوم.

ال�صوكوالتة الداكنة متنح ال�صعور بال�صبع
الداكنة  ال�سوكولتة  اإن  فيك�سلر  ج��ورج  يوهان�ض  الربوفي�سور   قال 

مفيدة لل�سحة، حيث اإنها حتتوي على كاكاو اأكرث و�سكر اأقل.
الداكنة  ال�سوكولتة  اأن  الأملاين  العالجية  التغذية  اأخ�سائي  واأو�سح 
ال�سعور  اإىل  وت��وؤدي  نحو بطيء  بالدم على  ال�سكر  ارتفاع  اإىل  ت��وؤدي 
بال�سبع على نحو اأ�سرع، ومن ثم فهي حتد من نوبات اجلوع ال�سديد. 
وبف�سل انخفا�ض حمتواها من ال�سكر حتد ال�سوكولتة الداكنة من 
خطر الإ�سابة بالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية، كما اأنها تعمل 
اأهمية  اإىل  فيك�سلر  واأ�سار  املرتفعة.  الكولي�سرتول  قيم  خف�ض  على 
اجلرعة، حيث ل باأ�ض من تناول ال�سوكولتة الداكنة يومياً مبعدل 

.90% اأو   80 اأو   70 تبلغ  كاكاو  ن�سبة  مع  غراماً   20

حيلة لتحديد اللون املنا�صب لب�صرتك
الأل���وان  اختيار  عند  اأم��ره��ن  م��ن  ح��رية  يف  الن�ساء  م��ن  الكثري  يقع 
اللون  ب�سيطة ميكن للمراأة حتديد  املنا�سبة لهن. ومن خالل حيلة 
اأنه  �سميت  نيكول  الأملانية  املظهر  م�ست�سارة  واأو�سحت  لها.  املنا�سب 
يتم  اأنه  اإىل  الب�سرة، م�سرية  للون  تبعاً  املنا�سبة  الأل��وان  يتم حتديد 
درجات  ال�سنة:  ف�سول  على  اعتماداً  نوعني  اإىل  الب�سرة  لون  تق�سيم 

باردة )�سيف-�ستاء( ودرجات دافئة )ربيع-خريف(.
وميكن حتديد ما اإذا كانت الب�سرة تنتمي للدرجات الباردة اأو الدافئة 
اأ�سفل  من خالل و�سع قطعة قما�ض ذهبية واأخ��رى ف�سية بالتناوب 
الذقن. فاإذا متتعت الب�سرة مبظهر حيوي مع قطعة القما�ض الذهبية، 
فاإنها تنتمي حينئذ للدرجات الدافئة. اأما اإذا تاألقت الب�سرة مع قطعة 
وتبدو  ال��ب��اردة.  للدرجات  تنتمي  اأنها  يعني  فهذا  الف�سية،  القما�ض 
والأ�سفر  امل�سم�سي  مثل  الفاحتة  الأل��وان  مع  رائعة  الدافئة  الب�سرة 
بلون  والبني  ال��زي��زف��ون  �سجرة  بلون  والأخ�����س��ر  النحل  ع�سل  بلون 
اأما الب�سرة الباردة، فتتاألق  ال�سوكولتة والأحمر النحا�سي ال�ساطع. 
والأخ�سر  والبنف�سجي  ال�سماوي  الأزرق  مثل  الناعمة  الأل���وان  مع 

النعناعي والوردي، بالإ�سافة اإىل الأزرق الداكن القوي.
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الأول مرة منذ ال�صبعينيات..ال�صني 
ت�صتهدف منطقة القمر املجهولة

هذا  القمر  اإىل  م��اأه��ول��ة  غ��ري  ف�سائية  مركبة  لإط���الق  ال�سني   تخطط 
منذ  دول��ة  اأول  لت�سبح  الأر����ض،  اإىل  �سطحه  م��ن  الأ���س��ب��وع جللب �سخور 
ال�سماوي  اجلرم  هذا  من  عينات  جمع  حتاول  الع�سرين  القرن  �سبعينيات 

التابع لالأر�ض.
و�سي�سعى امل�سبار الف�سائي )ت�سانغ اإي5-(، الذي �سمي بذلك تيمنا باإلهة 
القمر عند قدماء ال�سينيني، جلمع مواد من �ساأنها اأن ت�ساعد العلماء يف 
فهم املزيد عن اأ�سول القمر وتكونه. و�ستمثل املهمة اختبارا لقدرة ال�سني 
اأكرث  اأخ���رى  ال��ق��ي��ام مب��ه��ام  قبل  ُب��ع��د  ع��ن  الف�ساء  م��ن  عينات  على جمع 

تعقيدا.
ال�سني ثالث دولة حت�سل على  املهمة، ف�ستجعل من  واإذا ما جنحت هذه 
والحتاد  املتحدة  ال��ولي��ات  قيام  م��ن  عقود  بعد  القمر  �سطح  م��ن  عينات 

ال�سوفيتي بذلك.
على   )2 )لونا  مب�سباره  الهبوط  من  ال�سوفيتي  الحت��اد  متكن  اأن  ومنذ 
فيه ج�سم من �سنع  اإجن��از ي�سل  اأول  1959، م�سجال  ع��ام  القمر  �سطح 
اأطلقت جمموعة قليلة من الدول الأخرى  اآخر،  اإىل جرم �سماوي  الب�سر 

مبا فيها اليابان والهند مهام اإىل �سطح القمر.
اأول برنامج يحقق هبوط الإن�سان على القمر،  ويف برنامج )اأبولو(، وهو 
متكنت الوليات املتحدة من اإر�سال 12 رائد ف�ساء اإىل هناك يف �ست رحالت 
ف�سائية خالل الفرتة بني عامي 1969 و1972 جمعوا من على �سطحه 

عينات بلغ وزنها 382 كيلوجراما من ال�سخور والرتبة القمرية.
القرن  �سبعينيات  يف  ناجحة  اآلية  مهام  ث��الث  ال�سوفيتي  الحت��اد  واأط��ل��ق 
من  ج��رام   170.1 جلبت  التي   )24 )لونا  مهمة  اآخ��ره��ا  كانت  املا�سي، 

العينات القمرية عام 1976.

بولندا تفتتح اأعمق م�صبح يف العامل 
افتتح يف نهاية الأ�سبوع اأعمق م�سبح يف 
 45،5 ال��ع��امل ق��رب وار���س��و يبلغ عمقه 
املاء  ا�سطناعية حت��ت  كهوف  م��ع  م��رتا 

واأطالل من ح�سارة املايا.
وي�����س��م ه���ذا امل��ج��م��ع ال���ذي اأط��ل��ق عليه 
لي�ستك�سفه  ح��ط��ام��ا  �سبوت"  "ديب 

الغطا�سون وحمبو الغو�ض.
ويحتوي امل�سبح على 8 اآلف مرت مكعب 
اأك���رث م��ن 20 م���رة الكمية  م��ن امل��ي��اه، 
املوجودة يف حو�ض �سباحة عادي بطول 
العادية،  امل�سابح  وبخالف  م��رتا.   25
ميكن اأن يفتح "ديب �سبوت" اأبوابه رغم 
ق��ي��ود ف��ريو���ض ك��ورون��ا يف ب��ول��ن��دا لأنه 

مركز تدريب يقدم دورات.
وم���ن امل��ق��رر اأي�����س��ا اإن�����س��اء ف��ن��دق ي�سم 
غرفا ميكن النزلء من خاللها م�ساهدة 

الغطا�سني على عمق خم�سة اأمتار.
وقال ميخال برا�سزين�سكي مدير "ديب 
�سبوت" البالغ من العمر 47 عاما وهو 
من ع�ساق الغو�ض لوكالة فران�ض بر�ض 
اأعمق  "اإنه  ال�سبت  ي��وم  الفتتاح  خ��الل 

حو�ض �سباحة يف العامل".
العامل  يف  م�سبح  اأع��م��ق  يوجد  وح��ال��ي��ا، 
وفق مو�سوعة غيني�ض لالأرقام القيا�سية 
يف مونتيغروتو تريمي يف اإيطاليا ويبلغ 

عمقه 42 مرتا.

قلة النوم وعالقته بعادات 
االأكل غري ال�صحية �ص 23

تقنية جديدة للتخل�ص من اآالم 
الكتفني با�صتخدام االأ�صعة

ال�سنوي جلمعية  الجتماع  الثنني خالل  يوم  درا�سة قدمت  ك�سفت 
الطب الإ�سعاعي يف اأمريكا ال�سمالية عن تقنية مده�سة تقلل الأمل 
بن�سبة %70 على الأقل لدى الأ�سخا�ض امل�سابني بالتهاب املفا�سل 

املتو�سط   اإىل ال�سديد يف مفا�سل الورك والكتف.
املربد  ال�ستئ�سال  ت�سمى  التي  الطريقة،  ه��ذه  اإن  الباحثون  وق��ال 
اإبر على الأع�ساب احل�سية  بالرتددات ال�سعاع�سة، تعتمد على و�سع 
تيار منخف�ض  وال��ورك، قبل توجيه  الكتف  الرئي�سية حول مفا�سل 
انتقال  باإبطاء  يقوم  ال��ذي  ال�سعاعي،  ال��رتدد  با�سم  يعرف  ال��درج��ة 

ال�سعور بالأمل اإىل الدماغ.
واأكد الباحثون على اإن هذا الإجراء ميكن اأن ي�ساعد يف ال�ستغناء عن 
ت�سبب  اأن  التي يحتمل  الأفيونية  امل��واد  القائمة على  الأمل  م�سكنات 
املفا�سل  التهاب  اآلم  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  ل��دى  الإدم���ان 

املعتدلة اإىل ال�سديدة.
بجامعة  الطب  كلية  يف  الأ���س��ع��ة  اأ���س��ت��اذ  غونزالي�ض،  ق��ال  جهته  م��ن 
املر�سى  على  العالج  فعالية  ن�ستك�سف  اأن  "نود  اأتالنتا:  يف  اإمي��وري 
يف جم���الت اأخ���رى مثل ح���الت ب��رت الأط�����راف، وج��راح��ات مر�سى 

ال�سرطان".

واأّكدت يف الوقت نف�سه حاجة الأطفال اإىل الكربوهيدرات 
للنمو، م�سرية اإىل اأهمية الأطباق املجّزاأة ذات احل�س�ض 
ا�ستهالك  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى  امل�������س���اع���دة  يف  ال���وا����س���ح���ة 
واخل�سروات  الفاكهة  على  وال��رتك��ي��ز  ال��ك��رب��وه��ي��درات، 
واحل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة، وال��ت��ي ُت��ع��ّد الأن�����س��ب م��ن الناحية 

ال�سحية".

�أربعة �أرباع
وتنق�سم هذه الأطباق اإىل اأربعة اأرباع ت�سّهل على الأطفال 
الكربوهيدرات.  م��ن  يتناولونها  ال��ت��ي  احل�سة،  ت�سور 
وت��و���س��ي ال��دك��ت��ورة ه��اي��الن��د ب��ت��ن��اول ط��ب��ق ن�سفه من 
من  اخل��ايل  الربوتني  من  وربعه  واخل�سروات  الفاكهة 
الكربوهيدرات،  اأو  الآخ���ر م��ن احل��ب��وب  ال��ده��ون ورب��ع��ه 
لفتة اإىل اأن دور ا�ست�ساري التغذية قد تغرّي من تقدمي 
بتناول  لالأطفال  ال�سماح  نحو  الطعام  لوجبات  خطط 

الأطعمة، التي يحبونها ولكن باعتدال.
كذلك يو�سى الآباء يف املقابل باحلد من تناول اأطفالهم 
�سكر؛  اإىل  التحلل  �سريعة  الب�سيطة  ل��ل��ك��رب��وه��ي��درات 
مثل  ال�سكرية  وامل�سروبات  املركزة  واحللويات  كال�سكاكر 
اأن  وميكن  الليمون.  وع�سري  الفاكهة  وع�سائر  ال�سودا 
امل�سنعة  اخلفيفة  وال��وج��ب��ات  البطاط�ض  رق��ائ��ق  ت���وؤدي 
ال�سكر  م�ستويات  ارتفاع  اإىل  اأي�سا  ال�سريعة  والوجبات 

يف الدم.
واأ�سافت الدكتورة هايالند: "يحتاج الأطفال امل�سابون 
م��ن جم��رد طبق  اأك���رث  اإىل  الأول  ال��ن��وع  م��ن  بال�سكري 
لذلك  املر�سية،  حالتهم  يف  للتحّكم  الطعام  من  �سغري 
اإىل ط���رق ح�ساب  ال��ت��غ��ذي��ة الأ����س���ر  ا���س��ت�����س��اري��و  ُي��ر���س��د 

يحلو  ما  تناول  من  الأط��ف��ال  ميّكن  ما  الكربوهيدرات، 
لهم مع التحكم باملر�ض عن طريق الإن�سولني، اإذ يجب 
على الأطفال امل�سابني بال�سكري من النوع الأول تناول 
جرعة من الإن�سولني يف كل مرة يتناولون فيها طعامهم، 

ما يوجب معرفة ح�ساب الكربوهيدرات بدقة".

تغري�ت �سلوكية
وخل�ست الدكتورة هايالند اإىل القول: "ميكن اأن ت�سّكل 
يتعاون  ول��ه��ذا  ل��الأط��ف��ال،  حت��دي��ا  ال�سلوكية  ال��ت��غ��ريات 
ا�ست�ساريو التغذية مع ا�ست�ساريي الغدد ال�سماء وعلماء 
الأط���ف���ال يف احل��ف��اظ على  مل�����س��اع��دة  النف�ض والأط���ب���اء 

اأمناط معي�سة �سحية.
الآب���اء يف الأط��ف��ال احل��ر���ض على  اأن يغر�ض  املهم  وم��ن 
اليومية  الريا�سة  وممار�سة  �سحي،  غذائي  نظام  اتباع 
بال�سكري  امل�سابني  الأط��ف��ال  لأن  اأوزان��ه��م،  يف  والتحّكم 
يف  ال�سكر  بن�سبة  التحكم  اإىل  م�سطرين  يكونون  �سوف 

الدم لبقية حياتهم".
1.1 مليون طفل  ال��دويل لل�سكري، ثمة  وفقاً لالحتاد 
الإ�سابة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ع��ام��اً   20 ���س��ن  وم���راه���ق حت��ت 
األف   79 ب��ه  ي�ساب  ال���ذي  الأول،  ال��ن��وع  م��ن  بال�سكري 

طفل كل عام.
من  بال�سكري  الإ���س��اب��ة  اأن  على  دل�ياًل  ثم����ة  اأن  كم����ا 
لدى  ال�����س��ك��ري  م��ق��دم��ات  وح�����������������دوث  الث�����اين  الن�����وع 
بع�ض  يف  ملحوظ  ب�سكل  تت��زايد  واملراهق���ني  الأط��ف��ال 
ال�سحية،  غري  الغذائية  الأنظمة  انت�سار  ج��ّراء  البلدان 
وزيادة الوزن اأو الإ�سابة بال�سمنة، وقّلة ممار�سة الن�ساط 

البدين.

ن�سائح ل�سعادة طفلك
قد يكون الطفل يلعب بكل �سعادة غارقاً يف عامله، ثم ياأتي 
الأبوان وفجاأة يتعكر مزاجه متاماً. هذا ميكن اأن يحدث 
عندما يظهر الأبوان لأخذ الطفل من دار الرعاية النهارية 
اأو من منزل �سديق، فجاأة ينقلب املزاج فيما يبداأ ال�سغري 
اإن اأطفالهم  يف البكاء والتذمر. ويقول الكثري من الآب��اء 
مع  اأو  احل�سانة  يف  عنه  خمتلف  ب�سكل  معهم  يت�سرفون 
اجلريان اأو يف املدر�سة. وهذا طبيعي ويظهر يف الواقع قوة 
العالقة عندما ميكن لالأطفال العودة اإىل املنزل بعد يوم 

طويل وي�ستطيعون الإعراب عن كل م�ساعرهم. 
"الآباء يكونوا  اأن  وه��و  اأي�����س��اً  ي��ح��دث  اآخ���ر  ���س��يء  وه��ن��اك 
ظهور  ولكن  الظهر،  بعد  جم��دداً  اأطفالهم  بروؤية  �سعداء 
الآب��اء يعني بالن�سبة لهم انتهاء وقت اللعب"، بح�سب ما 
اأ�سرية  �سوؤون  ريت�سر-زاك�ض، وهو موظف  اأولريك  يقوله 

م�ست�سار تربوي.
اإىل غ�سب  ي��وؤدي  اأن  اإن هذا ميكن  ريت�سر-زاك�ض  ويقول 
ودم���وع وبع�ض ال��ت��ذم��ر وه��و م��ا ي��ك��ون جم��ه��داً للجميع. 

وهذا اأي�ساً جزء من كونك اأباً.
واأحد �سبل معاجلة هذه امل�سكلة هو باإبالغ طفلك ما ت�سعر 
به حيال مزاجه ال�سييء عندما تريا بع�سكما. وهذا ميكن 
اأن يكون مفيدا مع بع�ض ال�سغار. وهناك ن�سيحة اأخرى 

بالتوجه لأخذ الطفل مبزاج �ساف قدر امل�ستطاع.
اأحد املقاهي لفرتة  واأحد �سبل فعل هذا هو التوقف عند 
دار  اأو  املدر�سة  اإىل  فلنقل  تكون يف طريقك  بينما  وجيزة 
ع�سر  "ق�ساء  ريت�سر-زاك�ض:  ويقول  النهارية.  الرعاية 
و�سوف  باختالف  ت�سعر  جتعلك  ب��اأن  كفيلة  هناك  دقائق 

تبدو خمتلفاً اأي�ساً بينما تذهب لأخذ الطفل".

ما الفرق بني 
اللقاح والعالج؟

وال�������دواء  ال����غ����ذاء  اإدارة   منحت 
موافقتها  الأح��د  اأم�ض  الأمريكية 
ال��ط��ارئ��ة ل���س��ت��خ��دام ع��الج ملر�ض 
ط�����ّورت�����ه  ال����������ذي  كوفيد19- 
احليوية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����س���رك���ة 

"ريجينريون".
وك���ان ال��ع��ق��ار ال���ذي مت��ت املوافقة 
عليه قد ا�ستخدم يف عالج الرئي�ض 
الأم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب عندما 
ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا امل�سبب  اأ���س��ي��ب 

لوباء كوفيد19-.
ويف وقت �سابق، اأعلنت عدة �سركات 
ل�سناعة الأدوي��ة عن التو�سل اإىل 
لقاحات لكورونا، مثل اللقاح الذي 
اأو  وبيونتك  فايزر  �سركتا  طورته 
ك�سفت  كما  موديرنا،  �سركة  لقاح 
رو�سيا عن تطوير لقاح "�سبتوتنيك 
5"، بالإ�سافة اإىل اأن ال�سني تعمل 
4 لقاحات للفريو�ض  على تطوير 
58 مليون  اأكرث من  اأ�ساب  الذي 
مليون   1.4 ن��ح��و  وق��ت��ل  اإن�����س��ان، 

�سخ�ض يف خمتلف اأنحاء العامل.
العاملية،  ال�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة  وف���ق���ا 
املرحلة  ت���ل���ك  ه����و  ال����ع����الج  ف������اإن 
اأو  امل��ري�����ض  ج�سم  بها  ي�سل  ال��ت��ي 
تاأثرت  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة  ال��وظ��ي��ف��ة 
ب��امل��ر���ض، اإىل ح��ال��ة م���ن الت����زان 
قادرا  اجل�سم  ويكون  وال�ستقرار، 
اأعرا�ض  جميع  ورد  مواجهة  على 

املر�ض وم�سبباته.
وباخت�سار، وكما يقول مدير املعهد 
للح�سا�سية  الأم���ريك���ي  ال��وط��ن��ي 
والأمرا�ض املعدية ال�سهري اأنتوين 
ف��اوت�����س��ي، ف���اإن ال��ع��الج اأو ال���دواء 
يعالج  عقار  �سناعة  عبارة عن  هو 
امل���ر����ض ن��ف�����س��ه ع��ن��دم��ا ي�����س��اب به 

الإن�سان اأي لل�سخ�ض املري�ض.
واأنواع  اأ�سكال  من  العديد  وهناك 
الطبيعي  ال���ع���الج  م��ث��ل  ال���ع���الج، 
ويعتمد  وال��ك��ي��م��اوي،  والفيزيائي 
العالجات  ه����ذه  م���ن  اأي  حت��دي��د 
على طبيعة املر�ض وحاجة املري�ض 
اإليها، بالطبع اإىل جانب اأن العالج 
"مرحليا"، ويبداأ  يكون يف الغالب 
وينتهي  ال�����س��ل��ي��م  ب��ال��ت�����س��خ��ي�����ض 

بال�سفاء.
اأم�����ا ال���ل���ق���اح، ف��ه��و ال��و���س��ي��ل��ة ملنع 
يعطى  الذي  ال�سليم"،  "ال�سخ�ض 
له، من الإ�سابة باملر�ض، وبالتايل 
ف��ه��و و���س��ي��ل��ة وق���اي���ة م���ن املر�ض 
و"مواجهة" له، حيث يوفر املناعة 
من  ويقيه  امل��ر���ض،  جت��اه  املنا�سبة 

الإ�سابة باملر�ض م�ستقبال.
ومب��ع��ن��ى اآخ����ر، ف����اإن ال��ل��ق��اح يوفر 
امل��ن��اع��ة ال��ف��اع��ل��ة امل��ك��ت�����س��ب��ة جتاه 
املر�ض، حيث يعمل الو�سيط، الذي 
حتري�ض  على  اللقاح،  منه  يتكون 
اجل���ه���از امل���ن���اع���ي ل���الإن�������س���ان على 
الفريو�ض كمهدد له  التعرف على 

ويدمره.

طفلك م�صاب بال�صكري؟ ن�صائح لت�صجعه على تناول االأكل ال�صحي

ميكن ملاليني �لآباء و�أطفالهم �مل�سابني مبر�ض �ل�سكري ��ستخد�م 
�أطباق طعام جمّز�أة ب�سيطة متكنهم من ت�سور �لوجبات �ل�سحية 
وفقًا  �ل��دم،  يف  �ل�سكر  بن�سبة  �لتحكم  على  يعينهم  ما  ب�سهولة، 
كليفالند  �لبارز  �لأمريكي  �لطبي  �ل�سرح  بارزة من  خلبرية طبية 

كلينك لالأطفال.
يف  �لأطفال  تغذية  ��ست�ساري  هايالند،  جينيفر  �لدكتورة  وقالت 

م�ست�سفى كليفالند كلينك لالأطفال، �إن �أطباق �لطعام �ملجّز�أة 
تعد طريقة �سريعة و�سهلة لتمكني �لأ�سر من ت�سور 

غذ�ئي  نظام  على  �ملبنية  �لطعام  وجبات 
�لأطفال  ي�ساعد  �أن  ميكن  متو�زن 

ع��ل��ى ح�����س��اب �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت 
وتنظيم �سكر �لدم، يف ظّل �إ�سابة 

�لأط��ف��ال  م��ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت 
مبر�ض �ل�سكري كل عام.
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�ش�ؤون حملية

حتت عنو�ن من هنا يبد�أ �مل�ستقبل 

بح�صور وم�صاركة �صخ�صيات بارزة واخت�صا�صني تربويني
 كلية �لرتبية بجامعة �لإمار�ت تنظم �ملنتدى �لأول لطالبات ماج�ستري �لرتبية �لبتكارية

جمموعة املعارف تطلق تقوميها للدورات التدريبية عن بعد للعام 2021-2020

جمموعة مد�ر�ض ريبتون تطلق �أول من�سة �أق�ساط جتريبية ديناميكية قائمة على �لذكاء �ل�سطناعي يف قطاع �لتعليم

تقّدم املن�صة القائمة على الذكاء اال�صطناعي AIDA الأولياء االأمور ر�صوًما درا�صية مي�صورة

�سمن فعاليات �لأ�سبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر يف �لبيئة �ملدر�سّية

�صالمة الطفل جتمع اأكرث من األف طفل مع اأولياء اأمورهم يف �صل�صلة ور�ص حول الوقاية من التنمر

••  العني - الفجر

نظمت كلية الرتبية بجامعة الإمارات العربية املتحدة 
املنتدى الأول لطالبات ماج�ستري الرتبية البتكارية 
مع  امل�ستقبل" بالتعاون  ي��ب��داأ  هنا  "من  ع��ن��وان  حت��ت 
اآل مكتوم لالأداء التعليمي  موؤ�س�سة حمدان بن را�سد 
وبح�سور  اجل���اري  نوفمرب   21 ال�سبت  ي��وم  املتميز، 
العام  الأم���ني  امل��ه��ريي  حممد  جمال  الدكتور  �سعادة 
التعليمي  ل��الأداء  اآل مكتوم  ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد 
–عميد  احلو�سني  حممد  جنوى  والدكتورة  املتميز، 
العربية  الإم����ارات  جامعة  يف  ب��الإن��اب��ة  الرتبية  كلية 
امل��ت��ح��دة، و���س��ع��ادة ���س��رار ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي –ع�سو 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  الوطني الحت��ادي  املجل�ض 
وطني الإمارات، والدكتورة موزة غبا�ض – اأ�ستاذ علم 
الثقايف.  ح�سني  ب��ن  عو�سة  رواق  ورئي�سة  الج��ت��م��اع 
واملدر�سني  وال��رتب��وي��ني  الأخ��ت�����س��ا���س��ني  م��ن  وع����دد 

وطالبات ماج�ستري الرتبية البتكارية. ولقد ت�سمن 
التعليم يف  ت�ست�سرف  املنتدى جل�سات وور�ض متنوعة 

امل�ستقبل.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة جن���وى احل��و���س��ن��ي – ع��م��ي��د كلية 
"يهدف   : املنتدى  افتتاح  كلمة  يف  بالإنابة-  الرتبية 
الرتبية  املاج�ستري  بربنامج  للتعريف  املنتدى  ه��ذا 
البتكارية والذي يعد من الربامج الرائدة والفريدية 
م���ن ن��وع��ه��ا وال���ت���ي ك��ان��ت ث��م��رة ت���ع���اون ب���ني جامعة 
الإمارات وموؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء 
التعليمي املتميز، والتي تعد �سريكاً ا�سرتاتيجيا قوي 

وداعم لكلية الرتبية".
فيما عرب الدكتور جمال املهريي عن اطالق املنتدى 
امل�ستقبل"  "من هنا يبداأ  املنتدى  "اإن �سعار  ب�:  الأول 
واملتجدد  ال��ب�����س��ري��ة  الطبيعة  يف  م��ت��اأ���س��ل  ���س��ع��اٌر  ه��و 
ب��ت��ع��اق��ب الأج����ي����ال وامل��ت�����س��ل ب�����س��غ��ف امل��ع��رف��ة وول���ع 
التطوير وا�ستك�ساف امل�ستقبل، ومن اجليد اأن نلم�ض 

ه��ذا ال��ت��ع��اون ب��ني م��ع موؤ�س�سة ح��م��دان ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم لالأداء التعليمي املتميز وجامعة الإمارات، هذه 
ال�سراكة امل�ستمرة منذ �سنوات والتي اتاحت اأن نحقق 
فر�ض  و�سنع  للتعليم،  دع��م  من  الغايات  من  الكثري 
م�سمار  على  اأقدامنا  ن�سع  اأن  نتمكن  واأن  للتجديد 
�سباق عاملي حمموم يتطلع اإىل حتديث اأنظمة التعليم 
وتطوير اأ�ساليب التعلم، ودفع املجتمعات نحو دميومة 
املعرفة والتعليم امل�ستمر، وبالتاأكيد برنامج ماج�ستري 
الرتبية البتكارية من الربامج املبتكرة التي وفقنا يف 
اأهم  اأن يكون من  املتوقع  ال��واق��ع، وم��ن  اإىل  اإخ��راج��ه 
وعربيا  اأقليميا  �ستن�سخ  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

باعتباره رافداً نوعياً للميدان التعليمي". 
بالنيابة عن  –كلمة  الطالبة مروة �سحراوي  واألقت 
فيها:  قالت  البتكارية-  الرتبية  ماج�ستري  طالبات 
حاملني  والتميز  النجاح  نحو  رحلتنا  ب��داأن��ا  "لقد 
معه طموحنا، ون�ساركم من خالل هذا املنتدى ق�سة 

جناحنا منذ قبولنا اخلريف املا�سي 2019 ، ونحن 
فخورات كوننا طالبات الدفعة الأوىل لهذا الربنامج 
املتميز، والذي �سم خربات تربوية من خمتلف اإمارات 
خلرباتنا  راف���داً  ي��ك��ون  اأن  يف  اأ�سهم  بالتايل  ال��دول��ة، 

الرتبوية".
املنتدى بجل�سات حوارية مع �سخ�سيات قيادية   وبداأ 
الأمور"  اأول��ي��اء  م��ع  "ال�سراكة  جل�سة  منها  وم��وؤث��رة 
البتكارية  "القيادة  الثانية  اجلل�سة  ت��ن��اول��ت  بينما 
قدمتها  التي  الور�ض  اأم��ا  بعد"،  عن  التعلم  ملنظومة 
الطالبات فناق�ست "ال�سعادة يف التعليم" و" 50*10 
دولة  يف  التعليم  وم�ستقبل  للخم�سني"  ا���س��ت��ع��داداً 
الإمارات" و"همة نحو القمة" بال�سافة اإىل معر�ض 
الفرتا�سي،  امل��اج�����س��ت��ري  ل��ط��ال��ب��ات  ال��ت��خ��رج  ب��ح��وث 
امليدان  عنا�سر  م��ن  وا���س��ع  بح�سور  امل��ن��ت��دى  وح��ظ��ي 
وال���ق���ي���ادة ل�سناعة  ب��الب��ت��ك��ار  وامل��ه��ت��م��ني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

امل�ستقبل من الرتبويني.

•• اأبوظبي- الفجر

 اأطلقت جمموعة املعارف، الذراع اخلا�ض 
جلامعة  وال�ست�سارة  والتطوير  بالتدريب 
عن  التدريبية  ال����دورات  ت��ق��ومي  اأب��وظ��ب��ي 
�ستبداأ  والتي   ،2021-2020 للعام  بعد 
لغاية  املقبل وت�ستمر  دي�سمرب  اعتباراً من 
و�ستت�سمن   .2021 اأغ�����س��ط�����ض  ���س��ه��ر 
جمموعة  ال��ع��ام  لهذا  التدريبية  ال���دورات 
مبا  اجل��دي��دة  التخ�س�سات  م��ن  متنوعة 
والبيولوجية  الكيميائية  امل����واد  ذل���ك  يف 
 )CBRN( وال����ن����ووي����ة  والإ����س���ع���اع���ي���ة 
واملحا�سبة واملالية واحلكومة الذكية واإدارة 

اجلودة واملوارد الب�سرية.
با�ستخدام  التدريبية  ال����دورات  و�ستعقد 
لتقدم  الفرتا�سي"  "املحا�سر  خا�سية 
حتت  للم�ساركني،  وتفاعلية  حية  جتربة 
جمموعة  م��ن  معتمدين  خ���رباء  اإ����س���راف 
الذين يوفرون جملة من احللول  املعارف 

والأن�سطة املعرفية الرائدة. 
وت���غ���ط���ي ال����������دورات ع����ن ب���ع���د ع�������دداً من 
الكيميائية  امل���������واد  يف  ال���ت���خ�������س�������س���ات 
والنووية،  والإ���س��ع��اع��ي��ة  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
املهارات  وال��ت��دق��ي��ق،  ال��ت��م��وي��ل  امل��ح��ا���س��ب��ة، 
الب�سرية،  امل�����وارد  الب��ت��ك��ار،  ال�����س��خ�����س��ي��ة، 
اإدارة  ال���ق���ي���ادة،  اإدارة  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 

و�سعادة  وخدمة  وال�سرتاتيجية،  اجل��ودة 
دول  جميع  يف  ال���دورات  وتتوفر  العمالء. 

جمل�ض التعاون اخلليجي واملنطقة، ويتاح 
الآخر  وبع�سها  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  بع�سها 

بالإجنليزية. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل���ك، ق���ال ال��دك��ت��ور اأحمد 
بدر، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة املعارف: 
التي  بعد  عن  التدريبية  ال��دورات  "توفر 
خمرجات  امل����ع����ارف  جم���م���وع���ة  ت��ق��دم��ه��ا 
تعليمية بجودة عالية مبا يعمل على تنمية 
املعرفة وتعزيز املهارات امل�ستدامة لالأفراد 
وال�سركات التي ت�ساهم يف حتقيق اأهدافهم 
التدريبية  ال���دورات  و�ستوفر  كما  املهنية. 
من�سة افرتا�سية للم�ساركني للتفاعل مع 
معارفهم يف  وتعزيز  لدينا  اخل��رباء  فريق 

جمموعة من التخ�س�سات املختلفة." 
التي  التناف�سية  البيئة  "ويف ظل  واأ�ساف: 
اأ���س��ب��ح من  ال��ي��وم،  ال��ع��م��ل  ���س��وق  ي�سهدها 
ال�����س��روري ت��ب��ن��ي م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل تواكب 
التميز  ثقافة  وت��رف��د  امل�ستمرة  التغريات 
امل���وؤ����س�������س���ي م����ن خ�����الل ت���ع���زي���ز امل����ه����ارات 
للموظفني.  الفعالة  وامل�����س��ارك��ة  القيادية 
دوراً  �سك  بال  امل��ع��ارف  جمموعة  و�ستلعب 
حمورياً يف تطوير كفاءات ب�سرية اإيجابية 
ومنتجة، من �ساأنها اأن ت�سهم يف الحتفاظ 
الر�سا  والرت����ق����اء مب�����س��ت��وى  ب��امل��وظ��ف��ني 
الأفراد  كافة  بني  التوا�سل  وتعزيز  بينهم 

يف املوؤ�س�سة الواحدة."

•• اأبوظبي- الفجر

اأب��وظ��ب��ي التابعة  اأع��ل��ن��ت م��در���س��ة ري��ب��ت��ون 
امل��رم��وق��ة عن  ري��ب��ت��ون  م��دار���ض  ملجموعة 
اأول من�سة ذكية لالأق�ساط قائمة  اإط��الق 
ع��ل��ى ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي، حت��ت عنوان 
ال�سطناعي  الذكاء  على  القائمة  املن�سة 

.)AIDA(
واحلديثة  ال���ذك���ي���ة  امل��ن�����س��ة   وت�ستخدم 
ال��ت��ح��ل��ي��الت، ويحت�سب  ي��ق��وم ع��ل��ى  ن��ه��ًج��ا 
على  ب��ن��اًء  الفعلي  ال��وق��ت  يف  التخفي�سات 
املتغريات ال�سياقية الأكادميية والت�سغيلية 
وال�����س��ل��وك��ي��ة امل�����س��ت��م��دة م���ن الجت���اه���ات 
امل�ستقبلية.  وال����س���ت�������س���راف���ات  ال�����س��اب��ق��ة 
 )AIDA( م��ن�����س��ة  ت�����س��ت��خ��دم  ك���ذل���ك، 
الذكاء  وتقنيات  املتقدمة  اخل��وارزم��ي��ات 
اخلا�سة  الأق�ساط  لحت�ساب  ال�سطناعي 

باأولياء الأمور املحتملني.
ا  خا�سً ا  تخفي�سً املتطورة  املن�سة   و�ستقدم 

التالميذ  اأم��ور  %50 لأول��ي��اء  اإىل  ي�سل 
اجل����دد م���ن امل��رح��ل��ة ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة الأوىل 
ف�سل  خ��الل  ع�سر  ال��ث��ال��ث  ال�سف  وح��ت��ى 

معني وطوال مدة ذلك الف�سل.
ال�سياق، عّلقت ماريون هرنيوت،   ويف هذا 
يف  التعليم  لعمليات  التنفيذية  الرئي�سة 
"تبحث  قائلة:  ريبتون  مدار�ض  جمموعة 
دائًما عن طرق  جمموعة مدار�ض ريبتون 
امل��ث��ل��ى والتميز  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ق��دمي  م��ب��ت��ك��رة 
تقوم  م��ع��ق��ول��ة.  ر����س���وم  م��ق��اب��ل  ملجتمعنا 
ا�ستف�سار  كل  بتقييم   )AIDA( من�سة 
تقدمي  ع��ل��ى  للحر�ض  الفعلي  ال��وق��ت  يف 
ال��ع��ر���ض الأف�����س��ل لأول��ي��اء الأم����ور اجلدد 
ال�ستثنائية  اجل����ودة  ع��ل��ى  امل�����س��اوم��ة  دون 
به  ت�ستهر  الذي  امل�ستوى  العاملي  والتعليم 

مدار�ض ريبتون."
�ستدعم   ،)AIDA( من�سة  خالل  ومن 
م��در���س��ة ري��ب��ت��ون اأب��وظ��ب��ي اأول���ي���اء الأم���ور 
انتقالهم  ل��ت�����س��ري��ع  اجل�����دد  وال���ت���الم���ي���ذ 

ال�سل�ض، و�سمان �سروعهم يف جتربة تعّلم 
وق����ت مم���ك���ن. كذلك،  اأق������رب  مم���ت���ازة يف 
الن�سمام  ال��دول��ي��ني  ال��ت��الم��ي��ذ  ب��اإم��ك��ان 
اأبوظبي قبل  ب�سهولة اإىل جمتمع ريبتون 
النتقال اإىل الإمارات العربية املتحدة، مما 
ي�سمن تاأقلمهم ب�سكل جيد مع حميطهم 
ذلك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اجل��دي��دة.  وبيئتهم 
خطة  اإط���ار  يف   )AIDA( من�سة  ت��اأت��ي 

 )RLP( ريبتون الرفيعة للتعلم عن بعد
الإم����ارات  دول���ة  يف  للتالميذ  تتيح  وال��ت��ي 
العامل  اأنحاء  املتحدة ومن جميع  العربية 
ال��ف��ر���س��ة ل��ي�����س��ب��ح��وا ج�����زًءا م���ن جمتمع 

املدر�سة الناب�ض باحلياة يف وقت مبكر.
 واأ�سافت جيليان هاموند، مديرة مدر�سة 
التكنولوجيا  "اإن  قائلة:  اأبوظبي  ريبتون 
والبتكار عن�سران اأ�سا�سيان يف �سميم روؤية 

جزًءا  وي�سّكالن  اأبوظبي،  ريبتون  مدر�سة 
من نهجنا املعتمد، ول ي�سعنا التعبري عن 
مدى �سعادتنا الآن بعد اأن اأ�سبحنا قادرين 
ال�سف.  ن��ط��اق  ت��ت��ج��اوز  روؤي��ت��ن��ا  على جعل 
جمتمعنا  لتنمية  ج��اه��دي��ن  ن�سعى  ن��ح��ن 
ذل��ك ممكًنا  اأ���س��ب��ح  وق��د  ل��ه،  ورد اجلميل 
بف�سل العمل اجلاد الذي يبذله فريقنا يف 

جمموعة مدار�ض ريبتون".

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت اإدارة �سالمة الطفل، �سمن فعاليات "الأ�سبوع 
الوطني للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�سّية"، 12 
العامة  الهيئة  م��ع  بالتعاون  ب��ع��د-  -ع��ن  عمل  ور���س��ة 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الت�سالت،  قطاع  لتنظيم 
واليافعني  الأط��ف��ال  من  �سخ�ساً   1،082 ا�ستهدفت 
ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  الأم����ور،  واأول��ي��اء 

التنمر واآثاره ال�سلبية على الأطفال وم�ستقبلهم.
 و�سارك يف تقدمي الور�ض اأطفال ويافعون من مبادرة 
الإدارة  اأطلقتها  التي  الإلكرتوين"،  الأم��ن  "�سفراء 
ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الطلبة  تزويد  بهدف   2019 ع��ام 

باملهارات الالزمة لتدريب وتوجيه اأقرانهم وزمالئهم 
اأقرانهم على  اأطلعوا  الإل��ك��رتوين، حيث  الأم��ن  حول 
اأ�سباب التنمر وطرق ومواجهته، واأهمية عدم الرتدد 

يف اإبالغ الأ�سرة يف حالة التعر�ض له.
�سالمة  اإدارة  م��دي��ر  اليافعي،  �سالح  ه��ن��ادي   وقالت 
واأخطر  اأب������رز  م���ن  واح�������داً  ال��ت��ن��م��ر  "يعد  ال���ط���ف���ل: 
التحديات التي تواجه الأطفال اليوم، خا�سة ما يعرف 
اأعني  ع��ن  بعيداً  ي��ح��دث  ال���ذي  الإل���ك���رتوين،  بالتنمر 
نظراً  البيت،  يف  اأو  املدر�سة  يف  ���س��واء  املحيطة  البيئة 
الطلبة  واإقبال  الذكية،  الإلكرتونية  الو�سائل  ل�سيوع 

على ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي". 
توا�سل  ال��ط��ف��ل  ���س��الم��ة  اإدارة  اأن  ال��ي��اف��ع��ي   واأك�����دت 

جهودها يف رفع الوعي املجتمعي حول خماطر التنمر، 
وحتديداً التنمر الإلكرتوين، عرب تنظيم �سل�سلة من 
اجلل�سات احلوارّية وور�ض العمل -عن بعد- ت�ستهدف 
جميع الفئات من اأطفال ويافعني واأولياء اأمور وكوادر 

تعليمّية واإدارّية. 
الإلكرتوين  التنمر  ح��ول  ور���ض  �سّت  الإدارة   ونظمت 
6-17 عاماً يف مدار�ض خا�سة متفرقة  للطالب من 
بالإمارة، وور�سة يف رو�سة احل�سن بال�سارقة ا�ستهدفت 
ن��ه��ل��ة حمدان  ق��دم��ت��ه��ا  اأع�������وام،   5-4 م���ن  الأط����ف����ال 

ال�سعدي، رئي�ض ق�سم املبادرات والأن�سطة بالإدارة.
 وقّدم منت�سبو مبادرة "�سفراء الأمن الإلكرتوين" اأربع 
ور�ض حول التنمر الإلكرتوين، حيث �سارك يف تقدمي 

الطنيجي  و�سالمة  ال��زع��اب��ي  م��ن جميلة  ك��ل  ال��ور���ض 
وبتول التميمي، وا�ستهدفت الأطفال واليافعني )من 

الأمور. اأولياء  اإىل  بالإ�سافة  عاماً(   17  -  6
 كما نظمت الإدارة يف مركز ال�سارقة ل�سعوبات التعلم 
وقّدمها  الأم�����ور  اأول���ي���اء  ا���س��ت��ه��دف��ت  ح���واري���ة  جل�سة 
اإميان  واملتحدثة  اأح��م��د،  حممد  النف�سي  الأخ�سائي 
نظمت  ق���د  ال��ط��ف��ل  ���س��الم��ة  اإدارة  ال��ع��رب��ي.  وكانت 
ور�ستني تدريبيتني حول التنمر بني الأطفال، والتنمر 
اأكرث  ا���س��ت��ه��دف��ت  اجل����اري،  ال�سهر  خ���الل  ال��وظ��ي��ف��ي، 
و"نا�سئة  ال�سارقة"،  "اأطفال  من  موظفاً   150 من 
التابعني  ال�سارقة"،  ف��ت��ي��ات  و"�سجايا  ال�سارقة"، 

 ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين. 

جامعة هرييوت وات تربم عقدًا 
مع موؤ�ص�صة تعليم الثقافية 

 
•• دبي- الفجر

 وقعت جامعة " هرييوت وات " اإحدى اجلامعات الرائدة يف دبي مذكرة 
تفاهم مع موؤ�س�سة تعليم الثقافية، املزود الرائد للتعليم اخلا�ض باللغة 
الإجنليزية من مرحلة ريا�ض الأطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية يف 
التعليمية  الفر�ض  املزيد من  اإىل خلق  الإتفاقية  الدولة، وتهدف هذه 
املفيدة للطرفني من موظفني وطالب خالل ال�سنوات الثالث املقبلة. 

وبهذه املنا�سبة اأعرب الربوفي�سور عمار كاكا، عميد ونائب مدير جامعة 
توقيع  " ي�سرنا  ق��ائ��اًل:  الإتفاقية  بهذه  �سعادته  ع��ن  يف  وات  ه��ريي��وت 
للتحديات  ونظراً  اأنه  اإذ  الثقافية"،  "تعليم  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 
 - العاملني  واملهنيني  للطالب  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  احل��ال��ي��ة،  العاملية 
واأكرث من اأي وقت م�سى- لإكت�ساب املهارات واملعرفة والعقلية الفكرية 
املتغري.  التناف�سي  ال�سوق  ه��ذا  مثل  يف  النجاح  من  لتمكينهم  الالزمة 
ون��ح��ن ���س��ع��داء ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ف��ر���ض ال��الزم��ة لتحقيق ذلك 
الإمارات  دول��ة  هنا يف  فئة اخلم�ض جن��وم  ب�سفتنا جامعة م�سنفة من 
العربية املتحدة، ونحن اأي�ساً على ثقة من قدراتنا وامكانياتنا يف دعم 
طالب موؤ�س�سة "تعليم الثقافية" واأع�ساء هيئة التدري�ض لتحقيق هذا 

امل�سعى." 
اآلن  الثقافية"،  "تعليم  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  علق  جهته  وم��ن 
وليام�سون قائاًل" ي�سعدنا اإ�سفاء الطابع الر�سمي على عالقتنا املهنية 
الطويلة الأمد مع جامعة هرييوت وات، والتي اأ�س�ست فرعها الأول قبل 
15 عاماً ويف نف�ض الوقت الذي اأن�ساأنا فيه الفرع الأول ملوؤ�س�سة "تعليم 
الثقافية". ولقد مت اختيار جامعة هرييوت وات دبي با�ستمرار كاأف�سل 
اجلامعات  وترتيب  ت�سنيف  اأف�سل  قائمة  �سمن  العايل  للتعليم  م��زود 
ال�سناعة  ب��ق��ادة  ع��الق��ات ورواب���ط قوية  لها  اأن  ال��ك��ربى. كما  ال��رائ��دة 
والأعمال وترتقي ب�سمعتها يف التميز الأكادميي والتطوير وتعليم قادة 
ثقافية  ووجهة  رائ��دة  يجعلها  مما  واملبتكرين  املديرين  من  امل�ستقبل 

مف�سلة لطالبنا ملوا�سلة متيزهم يف جمال التعليم العايل." 
وطالب  موظفي  التفاقية،  هذه  مبوجب  وات  هرييوت  جامعة  �ستزود 
ذات  والأح��داث  الفعاليات  الثقافية" بدعوات حل�سور  "تعليم  موؤ�س�سة 
ال�سلة مثل )احللقات النقا�سية لل�سيوف واأيام اخلربة، وتنظيم ور�ض 
املحرتفني،  واملوظفني  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  مهارات  لتطوير  العمل 
الثقافية" فر�سة  "تعليم  موؤ�س�سة  من  طالب  ثالث  اأي�ساً  �ستمنح  كما 
للح�سول على اخلربة العملية ملدة اأ�سبوعني �سنوياً، اإ�سافة اإىل تعيني 
ع�سو لال�سراف على فريق التعيني من خالل التقدمي والت�سجيل لدعم 

طالب موؤ�س�سة "تعليم الثقافية". 
كما تلتزم موؤ�س�سة "تعليم الثقافية" بدعوة اجلامعة اإىل كافة معار�ض 
التوظيف الطالبية وال�سماح لها بالتوا�سل مع الطالب واأولياء الأمور 
اخلا�سة  املن�سورات  توزيع  يف  وم�ساعدتها  العايل،  بالتعليم  يتعلق  فيما 
اإىل جانب  "تعليم"،  بالتخ�س�سات اجلامعية يف خمتلف فروع موؤ�س�سة 
�ستقوم اجلامعة بتقدمي جل�سات حوارية للتعريف باإجنازاتها ودوراتها 
التدريبية لختيار امل�ست�سارين واملديرين التنفيذيني يف موؤ�س�سة "تعليم 

الثقافية". 
وعرب  التعليمية  املوؤ�س�سات  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�سركات  ه��ذه  مثل  اأثبتت 
املوظفني  م��ن  ل��ك��ل  اإي��ج��اب��ي��ة  م��ن مكا�سب  م��ا مي��ك��ن حتقيقة  ال��ت��اري��خ 
التعليم  فر�ض  تعزيز  يف  املكا�سب  او  الفوائد  تلك  وتتمثل  وال��ط��الب، 
للطالب، وزيادة م�ستوى امل�ساركة واإرتفاع قدرات الطالب على الإجناز 
وبالتايل تبادل اخلربات وم�ساركة اأف�سل املمار�سات يف تطوير الفر�ض 
امل�سرتكة  بامل�سوؤولية  ال�سعور  تعزيز  هذا  من  والأه��م  امل�سرتكة،  املهنية 

حول نتائج التعليم اجليد يف املجتمع. 
وت�سري التقارير اإىل توقعات بنمو قطاع التعليم يف دولة الإمارات العربية 
7.1 مليار  اإىل   2017 عام  اأمريكي يف  دولر  4.4 مليار  املتحدة من 
ت�سميم  فقد مت  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة   .2023 عام  بحلول  اأمريكي  دولر 
والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  اخلا�سة   2020 لعام  التعليم  اإ�سرتاتيجية 
)MoE( لإحداث حت�سن كبري ونوعي يف نظام التعليم، ل�سيما طريقة 
التدري�ض وتعليم الطالب. ومتثل هذه ال�سراكات دعماً كبرياً يف حتقيق 

هذه الروؤية وتطلعات القيادة الر�سيدة. 
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فرتة  يف  عليها  �لإن��ت��ظ��ام  يجب  �لتي  �لغ��ذي��ة  �ه��م  م��ن  �لبي�ض 
�إتباع نظام حمية، لنه يحتوي علي كمية كبرية من �لربوتينات 
و�ل�سبع  �ملعدة  ملئ  على  يقدر  وهو  �لأخ��رى  �لغذ�ئية  و�لغنا�سر 
يت�سبب  �ل�سعر�ت �حلر�رية ول  �نه منخف�ض  ل�ساعات طويلة كما 

يف زيادة �لوزن �أبد�.
�لبي�ض ي�ساعد علي رفع معدل �لأي�ض يف �جل�سم عن �لطبيعي كما 
�نه ي�ستطيع �ن يت�سكل يف �كرث من ع�سر�ت �لو�سفات �مل�سبعة وذ�ت 

�لنكهة �ملميزة خ�سو�سا يف حالة �لتخل�ض من �لأوز�ن �لز�ئدة.

اأن يكون له تاأثري  اأن ما تاأكله ومتى تاأكله ميكن  هل تعلم 
على نومك؟، هذا ما اأكده خرباء التغذية، الذين ين�سحون 
نوم  اأجل  اأخ��رى من  وتناول  الأطعمة،  بالبتعاد عن بع�ض 

اأف�سل.
اأحد  ويلعب الطعام دورا مهما يف تعقيد مهمة النوم، وهو 
الأ�سياء الرئي�سية التي غالبا ما يتم جتاهلها من كثريين 
النوم  على  القدرة  عدم  من  املطاف  نهاية  يف  ي�سكون  ممن 

رغم التعب و�سدة النعا�ض.
بريطانيا،  يف  املعتمدة  ال�سحي  التثقيف  اأخ�سائية  وت�سرح 
بريل مري�سانت، والطبيبة عائ�سة اإقبال، مدى اأهمية النوم 

ومدى تاأثري عاداتنا الغذائية عليه.
يدعم  ومتوازنة  وجبات �سحية  "تناول  وتقول مري�سانت: 
م�سارات ج�سمك وينظم هرموناتك"، وبع�سها "يوؤثر على 

مقدار النوم الذي حت�سل عليه ومدى جودة نومك".
العنا�سر  التي حتتوي على  الأطعمة  تناول  اأن  يعني  وه��ذا 
بالغ  اأم���ر  منا�سبة،  وبكميات  ال��ن��وم،  ت��دع��م  ال��ت��ي  الغذائية 
الأهمية ل�سمان قدرتك على النوم عندما ت�سع راأ�سك على 

الو�سادة.
من جانبها، تقول اإقبال: "يرتبط قلة النوم بدوره بعادات 
على  احل��ف��اظ  "مبحاولة  وتو�سي  ال�سحية"،  غ��ري  الأك���ل 
منط ثابت للنوم والأكل، حتى يتمكنا من العمل مًعا لتزويد 

ج�سمك بالطاقة".

متى وكم يجب �أن تاأكل يف �مل�ساء؟
الوقت  اأن  اإىل  ت�سري  متزايدة  اأدل��ة  "هناك  اأن  اإقبال  توؤكد 
اليومي"،  اإي��ق��اع��ك  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  فيه  ت��اأك��ل  ال���ذي 

ا بدورة النوم وال�ستيقاظ. واملعروف اأي�سً
وقت  يف  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ي��وؤث��ر  اأن  "ميكن  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
قريب جًدا من وقت النوم على روتني نومك، وبالتايل من 
الأف�سل تناول الطعام يف وقت مبكر من امل�ساء، مع ال�سماح 

لنف�سك ب�ساعتني له�سم وجبتك قبل النوم".
ومع ذلك، ل توجد قاعدة �سارمة و�سريعة لتحديد موعد 
اإىل  "من املهم ال�ستماع  تناول الطعام. وتقول مري�سانت: 
بالر�سا عند تناول الطعام  ج�سدك وما ت�سعر به وال�سعور 

يف امل�ساء".
اليوم،  الأطعمة طوال  تناول بع�ض  اأنه من اجليد  يف حني 
ل��ذي��ذ، فقد ل يكون م��ن اجليد  اأو طعام  لأن��ه��ا وق��ود جيد 

دائًما تناول الطعام يف وقت قريب من وقت النوم.
اإقبال ومري�سانت ب�سكل خا�ض من تناول الكافيني  وحتذر 
يف وقت متاأخر جًدا من اليوم، "لأنه يحفز الدماغ ومينحك 

الطاقة، وبالتايل يبقيك م�ستيقًظا".
ا، كما  وميكن اأن تكون الأطعمة الغنية بال�سكر حمفزة اأي�سً

"تزيد ال�سكريات من الإثارة ومتنحك  ت�سرح اإقبال قائلة: 
باليقظة"، ولذا  ت�سعر  الدوبامني، مما يجعلك  جرعة من 
فهي تو�سي بالبتعاد عن "الأطعمة ال�سكرية مثل احللويات 
وال�سوكولتة والكعك قبل �ساعتني اإىل 3 �ساعات على الأقل 

من الذهاب اإىل الفرا�ض".
ت�سبب  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  بع�ض  ه��ن��اك  م��ري���س��ان��ت،  وبح�سب 
اأط���ول حتى  وق��ت��ا  ت�ستغرق  اأن��ه��ا  مل��ج��رد  ال��ن��وم  ا�سطرابا يف 
يف  �سعوبة  من  تعاين  كنت  "اإذا  اجل�سم.وتقول:  يه�سمها 
النوم، فحاول البتعاد عن الربوتينات الثقيلة يف وجباتك 
امل�سائية، وتقليل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز 

واملعكرونة".
وزناً  اأخ��ف  تكون  التي  النباتية،  البدائل  بتجربة  وتو�سي 

واأقل احتمالية لإبقائك م�ستيقًظا.

�أطعمة ت�ساعدك على �لنوم
تقول مري�سانت اإن الكيوي ي�ساعد على النوم ب�سكل ممتاز، 
اإحدى الدرا�سات، كان امل�ساركون الذين بداأوا  "يف  وت�سيف 
النوم  على  ق��ادري��ن  ال��ن��وم  قبل  بانتظام  ال��ك��ي��وي  ت��ن��اول  يف 

مبعدل 42 باملئة اأ�سرع" مما كانوا يفعلون من قبل.
من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  الأطعمة  اأن  واأو�سحت 
ا، لأن امليالتونني هو الهرمون الذي  امليالتونني رائعة اأي�سً

ي�ساعد على تنظيم اإيقاع ال�ساعة البيولوجية.
وتن�سح اإقبال با�ستخدام الكرز واملك�سرات مثل اجلوز واللوز 
كم�سادر جيدة لهذا الهرمون املهم، يف حني تعترب الأ�سماك 
ال��ده��ن��ي��ة م��ث��ل ال�����س��ل��م��ون وال��ت��ون��ة خ��ي��اًرا ج��ي��ًدا لوجبتك 
واأحما�ض  د  ل��ف��ي��ت��ام��ني  ك��ب��ريا  م�����س��درا  ك��ون��ه��ا  امل�����س��ائ��ي��ة. 

3 الدهنية، التي ت�ساعد على تنظيم ال�سريوتونني  اأوميغا 
تقول  كما  النوم"،  على  احلفاظ  عن  امل�سوؤول  "الهرمون 

مري�سانت.
ا، بالإ�سافة  وت�سيف "يحتوي احلليب على فيتامني د اأي�سً

اإىل الرتبتوفان، وكالهما مرتبط بدعم النوم".

�لكافيني يحفز �لدماغ ويبقيك م�ستيقًظا

قلة النوم وعالقته بعادات االأكل غري ال�صحية

واأ���س��ب��ح��ت اأق��ن��ع��ة ال��وج��ه اإل��زام��ي��ة يف اأم��اك��ن م��ث��ل املتاجر 
اأظهرت  الوباء، حيث  بداية  الأخ��رى منذ  العامة  والأماكن 
الأبحاث اأن ارتداء قناع الوجه ي�ساعد يف منع الآخرين من 
الإ�سابة بالفريو�ض اإذا كنت معديا، ويذهب اإىل حد ما نحو 

حمايتك من الأ�سخا�ض امل�سابني الآخرين.
انق�سام  اإىل  اأدى  ال��وج��ه  اأقنعة  ح��ول  ال��دائ��ر  اجل��دل  ولكن 
حلقوقهم،  انتهاكا  تعد  اأنها  البع�ض  راأى  حيث  الكثريين، 
يف حني يرى اآخرون اأنها اأداة مفيدة للحفاظ على اأنف�سهم 

والآخرين يف ماأمن من "كوفيد19-".
وبغ�ض النظر عن موقفك يف النقا�ض، فاإن فريو�ض كورونا 
اأقنعة  اإىل  و�سنحتاج  امل��ن��ظ��ور،  امل�ستقبل  يف  ليبقى  م��وج��ود 

حلمايتنا منه.

متى ميكننا �لتوقف عن �رتد�ء �لأقنعة؟
ل��ن نتمكن  اأن��ن��ا  ل�����س��وء احل���ظ، يتفق معظم اخل����رباء ع��ل��ى 
الوقت،  من  طويلة  لفرتة  الأقنعة  ارت��داء  عن  التوقف  من 

وبالتاأكيد لي�ض يف امل�ستقبل القريب.
ووفقا للموقع الطبي WebMD، لن نتمكن من التوقف 

عن ارتداء الأقنعة اإل عند حتقيق اأحد الأمور التالية:
• يتوفر لقاح فعال )ويتم ا�ستخدامه على نطاق وا�سع مبا 

يكفي لتقليل عدد حالت كوفيد19- ب�سكل كبري(
"كوفيد19-" القطيع" �سد  "مناعة  • نحقق 

الفريو�ض �سد  طبيعي  ب�سكل  حم�سنني  جميعا  • ن�سبح 
الدفاع  وخبري  الطبيب  كورتيبيرت،  مارك  الدكتور  واأو�سح 
البيولوجي، العديد من الأ�سباب الرئي�سية لوجود الأقنعة 

لتبقى.
واأحد الأ�سباب هو �سعوبة تلقيح مثل هذا العدد الهائل من 
اإعطاء  يتم  "قد  وي�سرح:  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�سكان 
على  اأك��رب  املعر�سة خلطر  املجموعات  لالأفراد يف  الأولوية 
التطعيم،  على  ترغب يف احل�سول  كنت  اإذا  الآخرين، حتى 
يعاين  وق��د  ال��ف��ور.  تتمكن من احل�سول عليه على  فقد ل 
الآخ�������رون يف جم��ت��م��ع��ك امل��ح��ل��ي م���ن ح�����الت ط��ب��ي��ة متنع 

التطعيم".
واأ�ساف: "قد تتطلب بع�ض اللقاحات معززا واحدا اأو اأكرث 
اأن��ه يجب عليك  اأق�سى قدر من احلماية، ما يعني  لتوفري 
احل�سول على جرعة اأخرى بعد فرتة زمنية معينة. لكنك 
التطعيم  ج��دول  اآخ��ر يف  �سخ�ض  اأي  يوجد  اأي��ن  تعرف  ل��ن 
بحاجة  �ستظل  لذلك،  وبالتايل مدى حمايته.  به،  اخلا�ض 

اإىل حماية نف�سك عندما تكون حماطا بالآخرين".
وهناك عامل رئي�سي اآخر وهو فعالية اأي لقاح جديد، حيث 
اأو   100% جن��اح  بن�سبة  ب��ال�����س��رورة  ال��ل��ق��اح��ات  تتمتع  ل 

القدرة على منع العدوى مرة اأخرى اإىل الأبد.

"من الناحية املثالية، �ستوفر  ويو�سح الدكتور كورتيبيرت: 
اللقاحات حماية كاملة من املر�ض ومتنع ال�سخ�ض من اأي 
اللقاحات  اأن توفر  خطر لنقل الفريو�ض، ومع ذلك، ميكن 
اأي�سا جمموعة من احلماية من املر�ض اأو تقلل جزئيا فقط 

من فر�سة اإطالق الفريو�ض يف اإفرازاتنا".
وتابع: "لذلك من املفيد اأن نظل حذرين. لقد راأينا انت�سارا 
م��ن دون اأع���را����ض ي��ح��دث م��ع ع���دوى ف��ع��ل��ي��ة، ل��ذل��ك يظل 
من  امل��زي��د  على  نح�سل  حتى  التطعيم  بعد  اح��ت��م��ال  ه��ذا 

البيانات".
واأفاد: "نظرا لأن اللقاحات يتم طرحها ب�سرعة كبرية، فلن 
يكون لدينا اأي بيانات عن احلماية طويلة املدى. وميكن اأن 
ي�ستغرق الأمر �سهورا اأو �سنوات لفهم فعالية اللقاحات على 
ا�ستجابة  لديك  كان  لو  وحتى  كامل.  ب�سكل  الطويل  امل��دى 
ما  ال��ذي ميكنه معرفة  هو  فقط  الوقت  ف��اإن  للقاح،  جيدة 
التطعيم  اإىل معززات تتجاوز جدول  اإذا كانت هناك حاجة 

الأويل للحفاظ على احلماية".

متى ميكننا التوقف عن ارتداء اأقنعة الوجه؟
�أ�سبحت �لأقنعة جزء� متاأ�سال يف �حلياة �ليومية لدرجة �أنه من �ل�سعب �لآن 

تخيل �لذهاب �إىل �ملتاجر وعدم �رتد�ئها.
ومل تكن هذه �ملمار�سة مرئية تقريبا قبل بد�ية جائحة "كوفيد-19"، ولكن 
�أماكن عامة  ت�سريعات مطبقة لرتد�ئها يف  لديها  �لآن كل دولة يف تقريبا 

خمتلفة.
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�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2282/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1162277.28( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنهم : 1- ليامننج جياجن - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/9/23 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )بنك راأ�ض اخليمة الوطني( 
مبلغ )1.162.277.28( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2020/7/6 
امل��ح��ام��اة   حكما مبثابة  اتعاب  دره��م مقابل  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املدعي  وال��زم��ت  ال�سداد  وحتى مت��ام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
 �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1987/2020/305 ��ستئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2317 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعالن : انطونيو ماكيا�ض �سان�سز ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك موؤ�س�سة مارو �سن 

انرتابراي�ض م.م.ح  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعالنهم : 1- فا�ست ا�سرتيت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

 �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2020/12/23  ال�ساعة 17.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن 
بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

 �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 712/2020/322 ��ستئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/739 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية يف عجمان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 املطلوب اإعالنهم : 1- فيدزهاي كومار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:739/2020 عقاري جزئي 

وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2020/11/25  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 

بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر        

                يف  �لدعوى 15/2020/31 �لتما�ش �عادة نظر جتاري  
مو�سوع الدعوى :  التما�ض اعادة نظر يف الدعوى رقم 2018/324 جتاري كلي والر�سوم 

وامل�ساريف  
طالب الإعالن / 1-  لورد بايرون ذ.م.م �سابقا - بليزر ارتل للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - حاليا  - 

�سفته بالق�سية : ملتم�ض 
املطلوب اإعالنهم :1- بهروز �ساري خان كوركانى 2- �سركة جبل زاجرو�ض للتجارة العامة ذ.م.م 

3- بيزن م�سيح جهانديده- �سفتهم بالق�سية : ملتم�ض �سدهم - جمهويل حمل القامة
ال��دع��وى رقم  اع��ادة نظر يف  التما�ض  ال��دع��وى ومو�سوعها  اق��ام عليك  : قد  الإع���الن  مو�سوع 
2018/324 جتاري كلي والر�سوم وامل�ساريف، وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/1/12 
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية   �لتجارية 
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 5142/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )60.000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- يوجي�ض ثريات كومار بينياين بينياين - �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه  -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/11/18 تكليفكم بالوفاء 
مبا جاء اعاله عن طريق العالن بالن�سر خالل 5 ايام من تاريخ الن�سر وذلك للوفاء 

باملطالبة املذكوره اعاله.
رئي�ش �لق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدعوى 1503/2020/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- ح�سن خليفة را�سد عبيد التميمي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للمدعية مبلغ  ي����وؤدي  ب���ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ع��ام��ة(  )���س��رك��ة م�ساهمة  امل�����س��رق  ب��ن��ك  ل�����س��ال��ح/ 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )458.993.92(
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2092/2016/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:449/2015 النوع/ جتاري كلي، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )4481758.82( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

اإعالنهما: 3- خليل ابراهيم عبداهلل غامن )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي( 5- م�سطفى عبا�ض  املطلوب 
خ�سرى )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي(- �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن اأ�سهم لدى �سوق ابوظبي 
لالوراق املالية )حيث ا�سم ال�سركات وكمية ال�سهم ، ا�سهم خليل ابراهيم:�سركة اخلزن للتاأمني - عدد 
- عدد  للطاقة  الوطنية  ابوظبي  �سركة   -  187 ال�سهم  - عدد  للتمويل  ال��دار  �سركة   -1.436 ال�سهم 
ال�سهم 125 - ا�سهم م�سطفى عبا�ض:�سركة راأ�ض اخليمة العقارية - عدد ال�سهم 17.047 وفاء للمبلغ 

املرت�سد وقدره )4381758.82( درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 963/2020/18 عقاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : دعوى ف�سخ التاأجري التمويلي املوؤرخ 15 ابريل 2014 والزام املدعي عليه برد حيازة 
العقار وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل و�سطب عبارة الجارة الواردة يف م�ستندات و�سجالت العقار 

والزام املدعي عليها بالجرة املتاأخرة حتى الخالء التام والتعوي�ض
طالب الإعالن :  بنك دبي ال�سالمي �ض.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سو وون جون - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى ف�سخ التاأجري التمويلي املوؤرخ 15 ابريل 2014 
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعية خاليا من ال�سواغل و�سطب عبارة الجارة الواردة 
يف م�ستندات و�سجالت العقار والزام املدعي عليها بالجرة املتاأخرة حتى الخالء التام والتعوي�ض. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2020/12/6  ال�ساعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

 2020/6584 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  اوك�سجني لالزياء ���ض.ذ.م.م 2- اوك�سجني للمالب�ض اجلاهزة - 
اكوب جاريقيان  �ساحاك  اكوب جاريقيان 3-  موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها/�ساحاك 

4- حنا مرتي ق�سي�ض - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( 

وميثله / حمده ح�سني احمد جا�سم مكي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)3393481.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
 4156/2020/60 �مر �أد�ء 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
اىل املدعي عليه / 1- �سركة فرانك بايل حلفر ال�سا�سات ذ.م.م 

مبا ان املدعي / ال�سرح الكبري لالن�ساءات ذ.م.م 
وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري 

توؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام   2020/10/27 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
يف  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )130.000( مبلغ  للمدعية 

2018/3/5 والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�ش �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�نذ�ر عديل بالن�سر 
  رقم:6708/2020 

�سريفي�سي�ض  �سيكيورتي  انفور�ض   ، حاليا   - ����ض.ذ.م.م  �سريفي�ض  املنذرة:اك�سالريت 
�ض.ذ.م.م - �سابقا

املنذر اليها:مطعم فيفا ماكاجيتيجانز �ض.ذ.م.م 
املو�سوع انذار عديل وتكليف بالوفاء

تتوجه املنذرة اىل املنذر اليها حلثها على اداء مبلغ )12.982.90( درهم اثني ع�سر الف 
وت�سعمائة واثنان وثمانون و ت�سعون فل�ض - والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 
9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2020/9/22 وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا 

النذار وال �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6718 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
وثالثه  ثالثمائة  دره��م   )333.123.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثالثني الف ومائه وثالثة وع�سرين درهم و�سته وخم�سني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما 
من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
البالغ م�ساحته )1.199.31( قدم   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�ض  بالطابق رقم 23 مببنى مزايا   2303
بامارة  الثنية اخلام�سة  الر���ض رقم 846 مبنطقة  على قطعة   B2- 95 واملواقف رقم  مربع 
دبي امللوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6717 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
واثنني  ثالثمائه  دره��م   )352.300.07( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
تاريخه وحال  الف وثالثمائه درهم و�سبعه فل�ض - للمنذر خالل ثالثون يوما من  وخم�سني 
امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم 
للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2304 بالطابق رقم 
البالغ م�ساحته )1.267.56( قدم مربع واملواقف رقم  ايه 1  ايه  افينيو  23 مببنى مزايا بزن�ض 
B2- 96 على قطعة الر�ض رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي امللوك لكم واملرهون 
للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 

ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6714 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
وثالثة  ثالثمائه  دره��م   )333.710.26( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثالثني الف و�سبعمئة وع�سرة و�ستة ع�سرين فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه 
وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
 2308 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها  مب��ا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم 
البالغ م�ساحته )1.260.02( قدم مربع   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�ض  بالطابق رقم 23 مببنى مزايا 
الثنية اخلام�سة بامارة دبي  على قطعة الر���ض رقم 846 مبنطقة   B2- 100 واملواقف رقم 
وم��ا بعدهما من قانون  و 26  وامل��ادت��ني 25  القانون  للمنذر طبقا لحكام  وامل��ره��ون  لكم  امللوك 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 
  �لرقم:2020/6716 

املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع
املنذر اليه:جاوراف دهاوان - ال�سم بعقد الرهن:جاوراف دهافان مامنوهان لل دهاوان

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )349.120.64( درهم ثالثمائة وت�سعة واربعني 
الف ومائة وع�سرين درهم واربعة و�ستني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�سداد  عن  امتناعكم 
 2407 رق��م  العقار  بيع  طلب  فيها  مب��ا  بذمتكم  املرت�سدة  املديونية  بت�سوية  للزامكم  قبلكم 
واملواقف رقم  البالغ م�ساحته )1.140.33( قدم مربع   1 تاورز  تيفانى  بالطابق رقم 24 مببنى 
DMCC1080 على قطعة الر�ض رقم 888 مبنطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي امللوك لكم 
واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني 

رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

 رقم:2020/6720 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
و�سبعني  اربعمائة  دره��م   )470.046.61( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
الف و�ستة واربعني درهم وواحد و�ستني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال 
القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  له  يحق  املنذر  ف��ان  املهلة  ه��ذه  خ��الل  ال�سداد  عن  امتناعكم 
قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار العقار رقم 2305 
البالغ م�ساحته )1.691.44( قدم مربع   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�ض  بالطابق رقم 23 مببنى مزايا 
واملواقف رقم B2- 97 على قطعة الر�ض رقم 846 مبنطقة الثنية اخلام�سة بامارة دبي امللوك 
الرهن  قانون  من  بعدهما  وما   26 و   25 واملادتني  القانون  لحكام  طبقا  للمنذر  واملرهون  لكم 

التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
مذكرة �عالن حكم بالن�سر 

 �سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه 
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0002669:يف �لدعوى رقم 

اىل املحكوم عليه:احمد غازي يو�سف قاعود
9122140

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بتاريخ:2020/9/30  بانه  علما  نحيطكم 
مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل  �ض.م.ع  ال�سالمي  ابوظبي  ل�سالج:م�سرف  اعاله  بالرقم 
احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )1.509.583.07( درهم 
بال�سافة ملبلغ )10000( درهم  تعوي�ض للمدعي عن كافة ال�سرار الالحقة به ب�سبب توقف 
املدعي عليه عن ال�سداد دون وجه حق - مع الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ، حكما قابال لال�ستئناف خالل املده القانونية
�لقا�سي/يحيى عبد�جلبار �لعاين
حمكمة �ل�سارقة

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6719 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )492.164.58( درهم اربعمائه واثنني وت�سعني 
من  يوما  ثالثون  خ��الل  للمنذر   - فل�سا  وخم�سني  وثمانية  دره��م  و�ستني  وارب��ع��ة  ومائة  ال��ف 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار العقار 
رقم 2302 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 البالغ م�ساحته )1.771.20( قدم 
بامارة  الثنية اخلام�سة  الر���ض رقم 846 مبنطقة  على قطعة   B2- 94 واملواقف رقم  مربع 
دبي امللوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:6738/2020 
املنذرة:�سركة ال�سفوة للعقارات ذ.م.م

املنذر اليها:�سركة بريفكت فيني�ض كوتيغ�ض ذ.م.م
العديل ب�سرورة �سداد بدل اليجار  الن��ذار  اليها مبوجب هذا  املنذر  املنذرة تنذر  ان 
املتاأخر عن الغرف ال�سكنية عدد )11( الواقعة على قطعة الر�ض رقم 726-597 منطقة 
جممع دبي لال�ستثمار )2( خالل مهلة )30( يوما التي حددها قانون اليجارات وال 
فان املنذرة �سوف ت�سطر ملبا�سرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوقها 
واخالء املنذر اليها من العني املوؤجرة وا�ستالمها خاليه من اي �ساغل بال�سافة اىل 

حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6713 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )471.448.49( درهم اربعمائة وواحد و�سبعون 
الف واربعمائة وثمانيه واربعني درهم وت�سعه واربعني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار العقار 
رقم 2307 بالطابق رقم 23 مببنى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 البالغ م�ساحته )1.693.81( قدم 
بامارة  الثنية اخلام�سة  الر���ض رقم 846 مبنطقة  على قطعة   B2- 99 واملواقف رقم  مربع 
دبي امللوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

 6739/2020  
املخطر:غالب ال�سراج دومينيكا اجلن�سية يحمل بطاقة هوية مقيم رقم:784196474695093

العنوان:املختار:امارة ال�سارقة - اخلان - مركز الغامن - الطابق الثالث - مكتب رقم 315 - هاتف:067474737
وميثله:احمد  ب��ت��اري��خ:2020/7/7  ال��ط��وار  رق�����م:2020/92744  وكالة  مبوجب  العامري  عبداهلل  املحامي/حممد  بوكالة 

حممود قدورة - فل�سطيني اجلن�سية - مبوجب توكيل رقم:2018/164739 بتاريخ:2018/7/26
�سد املخطر اليها:حممد ا�سماعيل عيا�ض - �سوري اجلن�سية

ال���ع���ن���وان:ام���ارة ال�����س��ارق��ة - امل���ج���از 3 - ب���رج ال��ي��م��ام��ة - ���س��ق��ة رق���م 803 - ب��ج��ان��ب ب��ن��اي��ة ات�����س��الت - ه��ات��ف متحرك 
رقم:0523688189

املو�سوع:اعالن بالن�سر لالخطار العديل حمرر رقم:2020/1/177067 الطوار بتاريخ 2020/10/28
والفائدة  دره��م  وثالثمائة  مليون   )1.300.000( مبلغ  ال�سيكات  قيمة  ب�سداد  اليه  املخطر  ينذر  املخطر  عليه:فان  بناءا 
الجراءات  ن�سطر لتخاذ  �سوف  وال  الخطار  ا�ستالم  تاريخ  اي��ام من  ال�ستحقاق خالل خم�سة  تاريخ  القانونية 9% من 

القانونية لتح�سيل املبلغ وحتميل املخطر اليه كافة الر�سوم وامل�سروفات
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6712 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
وثمانية  اربعمائة  دره��م   )488.673.10( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثمانني الف و�ستمائة وثالثة و�سبعني درهم وع�سرة فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما من 
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
البالغ م�ساحته )1.757.85( قدم   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�ض  بالطابق رقم 23 مببنى مزايا   2306
بامارة  الثنية اخلام�سة  الر���ض رقم 846 مبنطقة  على قطعة   B2- 98 واملواقف رقم  مربع 
دبي امللوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6715 
املنذر:بنك امل�سرق �ض.م.ع

املنذر اليه:جاوراف دهاوان
وثالثة  ثالثمائه  دره��م   )333.123.56( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وثالثني الف ومائة وثالثة وع�سرين درهم و�ستة وخم�سني فل�سا - للمنذر خالل ثالثون يوما 
من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 
البالغ م�ساحته )1.199.42( قدم   1 ايه  ايه  افينيو  بزن�ض  بالطابق رقم 23 مببنى مزايا   2301
بامارة  الثنية اخلام�سة  الر���ض رقم 846 مبنطقة  على قطعة   B2- 93 واملواقف رقم  مربع 
دبي امللوك لكم واملرهون للمنذر طبقا لحكام القانون واملادتني 25 و 26 وما بعدهما من قانون 

الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ حقوق املنذر القانونية الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

الإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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 االإمارات واإندوني�صيا توقعان خطة 
عمل امل�صغل االقت�صادي املعتمد

  •• اأبوظبي-وام:

 ، بعد«  »عن  اإندوني�سيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وقعت 
املعتمد،  القت�سادي  امل�سغل  املتبادل لربنامج  الع��رتاف  اتفاق  خطة عمل 
وال�سريع  الفعال  والتنفيذ  البلدين،  بني  البينية  التجارة  تي�سري  بهدف 
التعاون  اتفاقية  على  بناًء  بالربنامج  املتبادل  الع���رتاف  اتفاق  لتطبيق 
وامل�ساعدة الإدارية يف امل�سائل اجلمركية املوقعة بني البلدين يف 24 يوليو 
العقروبي  �سامل  �سعود  الإم��ارات��ي  العمل من اجلانب  وقع خطة   .2019
بالهيئة الحتادية للجمارك، ومن اجلانب  الدولية  اإدارة العالقات  مدير 
العامة  وال�����س��وؤون  الدولية  اجل��م��ارك  مدير  �سيارف  ه��داي��ت  الإندوني�سي 
الربنامج  �سمن  املعتمدة  ال�سركات  ع��دد  ويبلغ  الإندوني�سية.  باجلمارك 
ومت  �سركة   81 الإم����ارات  دول��ة  يف  املعتمد  القت�سادي  للم�سغل  الوطني 

املتبادل  الع������رتاف  ات���ف���اق���ات  ت��وق��ي��ع 
كل  مع  القت�سادي  امل�سغل  بربنامج 
من كوريا اجلنوبية واململكة العربية 
حالياً  وي��ج��ري  وال�����س��ني،  ال�سعودية 
العمل على توقيع التفاق مع الهند. 
 29.8% ت��ل��ك الت��ف��اق��ات  وت��غ��ط��ي 
م��ن اإج��م��ايل ال��ت��ج��ارة غ��ري النفطية 

للدولة مع العامل اخلارجي.
اأح����م����د ع���ب���د اهلل بن  ����س���ع���ادة  وق������ال 
لح���ج ال��ف��ال���س��ي، م��دي��ر ع���ام الهيئة 
دول����ة  اإن  ل���ل���ج���م���ارك،  الحت������ادي������ة 
ودعم  توثيق  على  حتر�ض  الإم���ارات 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
والرتقاء  اإندوني�سيا  جمهورية  م��ع 
اإىل  ا�ستناداً  اأعلى،  م�ستويات  اإىل  بها 

العالقات التاريخية التي تربط بني البلدين منذ قيام دولة الحتاد، ف�ساًل 
عن حجم التبادل التجاري والتعاون القت�سادي املرتفع بني البلدين.

واأ�سار �سعادته اإىل اأن توقيع خطة عمل اتفاق العرتاف املتبادل لربنامج 
جديدة  خطوة  ميثل  اإندوني�سيا  جمهورية  مع  املعتمد  القت�سادي  امل�سغل 
اخلطة  تلك  اأن  كما  البلدين،  بني  اجلمركية  العالقات  تعزيز  م�سرية  يف 
امل�سغل  املتبادل بربنامج  الع��رتاف  اتفاق  متثل مرحلة �سرورية لتطبيق 
القت�سادي املعتمد، وهو ما يوؤثر اإيجاباً على حركة التجارة البينية ويوفر 

مزايا عديدة لل�سركات املعتمدة يف الربنامج يف كال البلدين.

االأوراق املالية تفوز بجائزة االإ�صهامات 
املتميزة يف جمال التمويل ال�صامل للعام 2020 

•• اأبوظبي-وام:

اختارت جلنة التحكيم مبجلة كابيتال فاينان�ض اإنرتنا�سيونال هيئة الأوراق 
املالية وال�سلع للفوز بجائزة الإ�سهامات املتميزة يف جمال التمويل ال�سامل 
للعام 2020. ووفق لتقرير جلنة التحكيم باملجلة التي ت�سدر من اململكة 
املتحدة مت منح اجلائزة للهيئة تقديراً لالأ�سا�ض الرا�سخ الذي ترتكز عليه 
روؤية الهيئة، واملتمثل يف روح التعاون الذي تتمتع به على ال�سعيد املهني 
النظم  اأحدث  واعتمادها  ال�ستدامة،  اإىل حتقيق  الرامية  وا�سرتاتيجيتها 
التقنية الهادفة اإىل تاأمني بيئة العمل عن بعد و�سمان ا�ستمرارية الأعمال 
اآراء  ا�ستطالع  على  الهيئة  حر�ض  اإىل  اإ�سافة  كوفيد19  جائحة  ظل  يف 
اأ�سحاب امل�سلحة حول م�سودات القرارات من خالل البوابة الإلكرتونية؛ 
ما مينح اجلمهور فر�سة للم�ساركة يف عملية �سنع القرار. وو�سف تقرير 
املحكمني الهيئة باأنها جهة رائدة و�سريك �ساحب �سمعة رفيعة ومرموقة 
يف الأ�سواق النا�سئة، ونوه اإىل اأنها تعمل ب�سورة وثيقة مع جمموعة البنك 
باحلْوكمة  املت�سلة  وامل�سائل  التنظيمية  بالقواعد  يتعلق  فيما  ال���دويل 
اأن الهيئة لديها قنوات توا�سل  اإىل  ال��دويل. ولفت التقرير  على امل�ستوى 
فعاًل.  توظيفاً  الذكية  التطبيقات  توظيف  على  وتعمل  ن�سطة،  اجتماعي 
ا�سرتاتيجية  اأول��وي��ات  قائمة  و�سعت  الهيئة  اأن  اجل��ائ��زة  تقرير  واأ���س��اف 
هدفت اإىل تعزيز ال�سمول املايل ومتكني املراأة ودعم الدور الذي توؤديه يف 

الهيئة وعلى م�ستوى ال�سناعة.

�لتفاق على حزمة من �ملقرتحات �لتطويرية

 »ُرّواد« تبحث مع املالية املركزية بال�صارقة جماالت تفعيل برنامج امل�صرتيات احلكومية الأع�صائها يف االإمارة
•• ال�شارقة-الفجر: 

الريادية  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  بحثت 
�سبل  ب��ال�����س��ارق��ة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  وال���دائ���رة  »ُرّواد« 
الإم����ارة  امل�����س��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف  ب��رن��ام��ج  تفعيل 
نطاق  وتعزيز  »ُرّواد«،  يف  الأع�ساء  امل�ساريع  ل�سالح 
احلكومية  والهيئات  واملوؤ�س�سات  اجلهات  م�سرتيات 
الت��ف��اق على  امل�����س��اري��ع، حيث مت  ه��ذه  م��ن  املحلية 
اجلانب،  ه��ذا  يف  التطويرية  املقرتحات  من  حزمة 
�سرف  م��دة  تقلي�ض  بدار�سة  يتعلق  فيما  وبخا�سة 
اإىل ع�سوية  املن�سمني  للموردين  املالية  امل�ستحقات 
املوؤ�س�سة، والنظر يف اإ�سافة فئة جديدة اأو معيار يف 
جائزة الأداء املايل املتميز بالدائرة يخ�ض امل�سرتيات 
احلكومية بهدف ت�سجيع اجلهات امل�ساركة يف اجلائزة 

على رفع م�سرتياتها من هذه امل�ساريع.
ال��ذي جمع  ذل��ك خ��الل الجتماع الفرتا�سي  ج��اء 
الطرفني عرب تقنية الفيديو، ومب�ساركة �سعادة حمد 
علي عبداهلل املحمود مدير موؤ�س�سة »ُرّواد«، وفاطمة 
اآل علي مدير اإدارة دعم ومتويل امل�ساريع باملوؤ�س�سة، 
ومن جانب دائرة املالية املركزية �سارك كل من را�سد 
والعقود،  امل�سرتيات  اإدارة  مدير  ال�سويدي  حممد 
واأحمد الكندي رئي�ض ق�سم املوردين، وعلياء اآل علي 

�سابط موردين.
بالرتحيب  املحمود  حمد  �سعادة  الجتماع  ا�ستهل 
برنامج  تفعيل  الدائرة يف  بدور  م�سيداً  بامل�ساركني، 
قرار  وا�ستعر�ض  الإم���ارة،  يف  احلكومية  امل�سرتيات 
ل�سنة   )28( رق����م  ل����الإم����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض 
2017م ب�ساأن اإعفاء امل�ساريع املدعمة من موؤ�س�سة 
ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية »ُرّواد« من الر�سوم، 
اأن تلتزم اجلهات  والتي ن�ست مادته رقم )4( على 
احلكومية يف الإمارة مبنح ن�سبة ل تقل عن 10% 
من م�سرتياتها ال�سنوية لالأع�ساء، وذلك عند �سراء 
منتجاتهم وطلب اخلدمات التي ترغب فيها منهم.

بذلتها  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  م���ن  ج��ان��ب��اً  امل��ح��م��ود  واأورد 
لتفعيل  املا�سية  الثالثة  ال�سنوات  خ��الل  املوؤ�س�سة 

اجلهات  م��ع  التن�سيق  وم�ساعي  ال��ق��رار  ه��ذا  تنفيذ 
وذلك  م��ن��ه،  امل��رج��وة  الأه����داف  لتحقيق  احلكومية 
من خالل خماطبة هذه اجلهات وتعريفها بالقرار، 
ف�����س��اًل ع��ن زي����ارة ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا، ل��ت��ع��زي��ز التعاون 
اجلهات  ه��ذه  لتمكني  املثلى  ال�سبل  على  وال��وق��وف 
»ُرّواد«،  اأع�ساء  م��ن  م�سرتياتها  نطاق  تو�سيع  م��ن 
لفتاً اإىل اأنه يف هذا ال�سياق، مت تنفيذ عدة حمالت 
تعريفية مبزايا النظام يف و�سائل الإعالم وح�سابات 
التوا�سل الجتماعي، اإىل جانب املوقع الإلكرتوين 
وخالل  اخل��دم��ات،  واأدل����ة  وامل��ط��ب��وع��ات  للموؤ�س�سة، 
الربامج التدريبية والفعاليات الكربى ومن اأهمها 
ملتقى »رّواد« الذي ت�سمن فقرة خم�س�سة لدائرة 
ت�سجيل  واآل��ي��ة  بالنظام  للتعريف  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 

املوردين وبح�سور 150 رائد ورائدة اأعمال.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال را����س���د حم��م��د ال�����س��وي��دي مدير 
املركزية  املالية  دائ���رة  يف  والعقود  امل�سرتيات  اإدارة 
بال�سارقة:« اإن تفعيل نظام امل�سرتيات احلكومية من 
نوعية  اإ�سافة  �سي�سكل  »رّواد«  موؤ�س�سة  اأع�ساء  قبل 
وي�����س��اه��م يف زي����ادة دق���ة وت�����س��ري��ع اإجن����از املعامالت 
ويطلق العنان لرواد الأعمال املواطنني لقيادة عجلة 
وت�سهيل  تطوير  خ��الل  م��ن  الق��ت�����س��ادي  التطوير 
و�سرعة  �سهولة  لتحاكي  احلكومي  ال�سراء  عمليات 

الأ�سواق العاملية«.
اللقاء مع موؤ�س�سة  اأن هذا  » كما  ال�سويدي  واأ�ساف 
الدوائر  والتكامل بني  التعاون  اإط��ار  »رّواد« جاء يف 
التحول  لتمكينها من  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية 
�سمن  مرتابطة،  اإلكرتونية  اأنظمة  اإ�ستخدام  نحو 
النظام  الذكية، ويعمل مثل هذا  توجهات احلكومة 
على توفري حلول اإ�سافية اأمام املتعاملني لال�ستفادة 

من التطورات التقنية«.
ون��اق�����ض امل�����س��ارك��ون خ��الل الج��ت��م��اع اأه���م املعوقات 
والتحديات التي ميكن اأن حتول دون تفعيل برنامج 
امل�������س���رتي���ات احل���ك���وم���ي���ة، وم����ن ث���م و����س���ع احللول 

واملقرتحات املنا�سبة لها.
متثل اأهم هذه املقرتحات يف درا�سة مقرتح لتقلي�ض 

مدة �سرف م�ستحقات املوردين من امل�ساريع الأع�ساء 
وخماطبة  ي��وم��اً،   30 ت��ت��ج��اوز  ل  بحيث  »ُرّواد«  يف 
من  امل�����س��اري��ع  اإع��ف��اء  يف  للنظر  احلكومية  اجل��ه��ات 
ر�سم ال�سمان البالغ ن�سبتها %5 و%10 من قيمة 
الكافية  ال�سيولة  توفر  عدم  يراعي  ومبا  املناق�سة، 
وامل��ت��و���س��ط��ة، ومب��ا يدعم  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ل��ه��ذه 
تطوير خدماتها  ا�ستمراريتها ومتكينها من  جهود 

ومنتجاتها.
اأي�ساً  مناق�ستها  متت  التي  املهمة  املقرتحات  وم��ن 
خالل الجتماع درا�سة اإ�سافة فئة جديدة اأو معيار 
�سمن ال�سروط والأحكام العامة للم�ساركة يف جائزة 
ُتعنى  ال��دائ��رة،  تطرحها  التي  املتميز  امل��ايل  الأداء 
�سعيد  على  املر�سحة  احلكومية  اجل��ه��ة  ب��اإجن��ازات 

دعم امل�سرتيات احلكومية
رب���ط وتعريف  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ط��رف��ان  ت��ط��رق  ك��م��ا 
للجهات  ال�سنوية  بامل�سرتيات  الأع�����س��اء  امل�����س��اري��ع 
احل��ك��وم��ي��ة يف الإم������ارة، م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر موقع 
تهم  التي  والإح�����س��اءات  البيانات  ي�سم  اإل��ك��رتوين 
للم�ساركة  التقدم  وميكنهم  امل�ساريع  ه��ذه  اأ�سحاب 
املوردين  نظام  خ��الل  من  بها  اخلا�سة  املناق�سة  يف 

يف الدائرة.
ويف هذا ال�سياق، اأكد املحمود على �سرورة عقد ور�ض 
للت�سجيل  الوطنية  امل�ساريع  لتاأهيل  دوري��ة  وبرامج 
التقدم  يتيح لهم فر�سة  الدائرة ومبا  كموردين يف 
على املناق�سات احلكومية والفوز بها، واقرتح ال�سيد 
»ميل�ض  برنامج  مثل  ملتقى،  عقد  ال�سويدي  را�سد 
ُرّواد« يف الو�سع احلايل، ي�سم كافة اأ�سحاب امل�ساريع 
الأع�ساء، للوقوف على ا�ستف�ساراتهم ومالحظاتهم 
املخ�س�سة  والم��ت��ي��ازات  الت�سجيل  ب��اآل��ي��ة  اخل��ا���س��ة 

لأع�ساء املوؤ�س�سة. 
وبحث امل�ساركون اأي�ساً اإمكانية ح�سر موردي بع�ض 
م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى فئة 
امل�ساريع املنت�سبة ل�«ُرّواد«، بحيث يتم احل�سول على 
األ يقل عدد  امل�ساريع، على  اأ�سعار من هذه  عرو�ض 
 6 عن  تكامل  نظام  يف  امل�سجلني  الأع�ساء  املوردين 

موردين لكل ن�ساط، وهو ما يتطلب العمل على رفع 
املوردين  نظام  يف  امل�سجلني  الأع�ساء  امل�ساريع  عدد 
بالدائرة، وحتفيزهم وتعريفهم باملزايا والت�سهيالت 
على  اأمكن  كلما  والعمل  لهم،  النظام  يقدمها  التي 
املوؤ�س�سة  امل�����س��اري��ع يف  ه���ذه  ع�����س��وي��ة  رب���ط جت��دي��د 

ب�سرط ان�سمامهم لقائمة املوردين يف الدائرة.
ويف جانب مت�سل، تطرق امل�ساركون اإىل مقرتح يتم 
مبوجبه منح الأولوية يف امل�سرتيات احلكومية ب�سكل 
ومبا  الإم���ارة،  من  ال�سادرة  التجارية  للرخ�ض  عام 
يتوافق مع روؤى وتطلعات احلكومة على ال�سعيدين 

القت�سادي والتجاري.
يف  ال��ب��دء  على  الطرفان  اتفق  الج��ت��م��اع،  ختام  ويف 
على  والعمل  املطروحة،  املقرتحات  ودرا���س��ة  تنفيذ 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل امل��ت��ب��ادل ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م�ستوى 
التزام اجلهات احلكومية بن�سبة امل�ساركة يف النظام، 
ت�سكيل جلنة م�سرتكة  اق��رتاح  ذل��ك، مت  �سبيل  ويف 
املقرتحات  وو���س��ع  الأع���م���ال  ���س��ري  ملتابعة  م�سغرة 

املنا�سبة لتطوير امل�سرتيات احلكومية.

جافزا توفر ل�صركاتها اأف�صل حلول احلماية والتاأمني التجاري 
•• دبي-الفجر: 

ع���ق���دت امل��ن��ط��ق��ة احل������رة جل���ب���ل علي 
الأع��م��ال واخلدمات  )ج���اف���زا(، م��رك��ز 
ملوانئ  وال���ت���اب���ع  ال���رائ���د  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
ندوة  الإم����ارات،  – اإقليم  العاملية  دب��ي 
 2020 ن��وف��م��رب   19 يف  اف��رتا���س��ي��ة 
حيث  لديها،  امل�سجلة  ال�سركات  لدعم 
الئتمان  حماية  حلول  ا�ستعرا�ض  مت 
لئتمان  الحت���اد  �سركة  تقدمها  التي 
ال�سادرات، �سمن اتفاقية ال�سراكة التي 

مت توقيعها موؤخراً بني الطرفني.
وخ���الل ال��ن��دوة الف��رتا���س��ي��ة ال��ت��ي مت 
الحتاد  مع  »التعاون  بعنوان  تنظيمها 
ال���������س����ادرات: جت�����ارة معززة  لئ��ت��م��ان 
باحلماية«، والتي �سهدت اإقباًل كبرًيا، 
العاملة يف جافزا  ال�سركات  مت تعريف 
تقدمها  ال���ت���ي  الئ��ت��م��ان��ي��ة  ب���احل���ل���ول 
من  دعًما  ال�سادرات،  لئتمان  الحت��اد 

والتجارة،  الأعمال  قطاع  لنمو  جافزا 
عرب خف�ض تكلفة الت�سدير واحلماية 
���س��د خم��اط��ر ع����دم ال�������س���داد م���ن قبل 
التمويل  وت�سهيل  الب�سائع،  م�ستوردي 
وبعده،  بال�سحن  القيام  قبل  امل�سريف 
القت�سادية  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  ل�سيما 

غري امل�سبوقة.
ال�ستفادة  ل�����س��رك��ات��ه��ا  ج���اف���زا  وت��ت��ي��ح 
من  خ�سي�ساً  امل�����س��م��م��ة  احل��ل��ول  م��ن 
ال�سادرات لدعم  الحت��اد لئتمان  قبل 
العربية  الإم�����ارات  الأع���م���ال يف  ق��ط��اع 
خالل  م��ن  ال��ت��ج��ارة  وتنمية  امل��ت��ح��دة، 
جميع  م��ن  لل�سركات  احل��م��اي��ة  ت��وف��ري 
التجارية،  وغ���ري  ال��ت��ج��اري��ة  امل��خ��اط��ر 
�سركة   8،000 م��ن  اأك��رث  و�ست�ستفيد 
يف املنطقة احلرة ب�سكل مبا�سر من هذا 
التعاون ال�سرتاتيجي، ما مينح قطاع 
تناف�سية  وميزة  كبرية  دفعة  الت�سدير 

عالية يف الأ�سواق الإقليمية والعاملية.

وت�سري جافزا اإىل اأن جمموعة املنتجات 
الحتاد  �سركة  تقدمها  التي  واحللول 
لئ���ت���م���ان ال���������س����ادرات، ل��ل��ت��اأم��ني على 
�ستحقق  التمويل،  وت�سهيل  القرو�ض 
فوائد مبا�سرة لعمالء جافزا؛ ل �سيما 
واملتو�سطة.  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع 
و�ستغري �سراكة جافزا قواعد ممار�سة 
واخلدمات،  ال�سلع  لت�سدير  الأع��م��ال 
الحتاد  �ستوفره  ال��ذي  بالدعم  وذل��ك 
لئ���ت���م���ان ال���������س����ادرات، والأث�������ر ال���ذي 
النقدية،  التدفقات  زي��ادة  يف  �ستحدثه 
وي�سهم  التجارة،  حركة  من  �سيعزز  ما 
يف دعم منو الأعمال خالل فرتة تعايف 
الأ�سواق بعد الأزمة. وتعك�ض الأهداف 
امل�����س��رتك��ة روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
كمركز  الإم����ارات  دول���ة  مكانة  تر�سيخ 
عاملي مف�سل لل�سادرات. و�سيتم العمل 
�سوًيا من اأجل دفع هذه ال�سراكة قدًما، 
با�ستمرارية  ب��الل��ت��زام  الثقة  وت��ع��زي��ز 

الأول  ال���ن�������س���ف  وخ������الل  الأع������م������ال. 
م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، اأ����س���درت الحت���اد 
 1،600 من  اأك��رث  ال�سادرات  لئتمان 
تغطية  بقيمة  متجدد  ائتماين  �سمان 
اإج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا 1.2 م��ل��ي��ار دره���م، 
4 مليارات  تاأميًنا بقيمة  وال��ذي ميثل 
دره����م ل�������س���ادرات غ���ري ن��ف��ط��ي��ة؛ حيث 
 55% بن�سبة  ال�سمانات  تلك  توزعت 
اخلا�ض،  القطاع  من  امل�سدرين  لكبار 
و%17 لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
بينما مت اإ�سدار %38 من ال�سمانات 
الوطنية.  احلكومية  ال�سركات  ل�سالح 
الرئي�سة  الأع��م��ال  احتياجات  ولتلبية 
املنطقة  يف  ن�����س��اط��ه��ا  مت����ار�����ض  ال���ت���ي 
امل�ستفيدة  ال��ق��ط��اع��ات  تنوعت  احل���رة، 
الئتمانية،  ال�������س���م���ان���ات  ت���ل���ك  م����ن 

وامل�سروبات،  الأغ��ذي��ة  �سركات  لت�سمل 
وال�������س���ح���ة والأدوي������������ة، وال�������س���ي���ارات، 
والبرتوكيماويات، والكابالت، وال�سلب 
ومواد البناء. ومت اختيار �سركة الحتاد 
ال�سريك  ل��ت��ك��ون  ال�������س���ادرات  لئ��ت��م��ان 
املزايا  بناء على  املجال،  املعتمد يف هذا 
ع��ل��ى توفريها  ال��ت��ي حت��ر���ض ج���اف���زا 

لعمالئها.
ائتمان  ح����ل����ول  جم���م���وع���ة  وت���غ���ط���ي 
مع  وامل��ت��واف��ق��ة  التقليدية  ال�����س��ادرات 
ومنتجات  الإ�����س����الم����ي����ة،  ال�������س���ري���ع���ة 
ال�ستثمار،  ع��ل��ى  وال��ت��اأم��ني  ال��ت��م��وي��ل 
و�سل�سلة  امل�������س���دري���ن  اأع����م����ال  ج��م��ي��ع 
التجارية  امل���خ���اط���ر  ����س���د  ال����ت����وري����د، 
جافزا  لعمالء  ي�سمح  ما  وال�سيا�سية، 

باحتوائها واإدارتها بكفاءة.
 

••  اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت هيئة امل�ساهمات املجتمعية - معاً عن اإطالق مبادرتها 
اجل��دي��دة »غ��اي��ة«، وه��و ب��رن��ام��ج لتعزيز امل��ع��رف��ة ب����الإدارة 
املالية، وميتد على مدار ثالثة اأ�سهر، ويهدف اإىل تر�سيخ 
اأ�س�ض املعرفة بالإدارة املالية بني مواطني دولة الإمارات يف 
اأبوظبي ورفدهم باخلربات الالزمة لإدارة �سوؤونهم املالية 
لتعزيز  الالزمة  الأ�ساليب  كافة  توفري  عرب  وذلك  بكفاءة 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  م��ن  ومتكينهم  املعرفة  م�ستوى 
ثالث  اإط���الق  �سيتم  حيث  ب��ذك��اء،  املالية  �سوؤونهم  لإدارة 
 13 يف  »غ��اي��ة«  برنامج  ينطلق   . �سنوياً  للربنامج  دورات 
دي�سمرب مب�ساركة 50 مواطناً اإماراتياً من �سكان اأبوظبي 
ملعاجلة  بكفاءة،  ومدخراتهم  اأموالهم  اإدارة  من  لتمكينهم 
جودة  موؤ�سر  ا�ستبيان  لنتائج  وفقاً  املالية،  النفقات  اإدارة 

احلياة ال�سادر عن دائرة تنمية املجتمع يف اإمارة اأبوظبي. 
و�سيتم تعيني 35 م�ساركاً يف الربنامج من قبل هيئة اأبوظبي 
املجتمع  اأب��ن��اء  اأم���ام  مفتوح  وامل��ج��ال  الج��ت��م��اع��ي،  للدعم 
معاً.   هيئة  مع  بالتعاون  امل�ساركني  اختيار  ويجري  للتقدم 
اأبوظبي  �سوق  اأكادميية  مع  بال�سراكة  املبادرة  اإط��الق  يتم 
العاملي ومعهد لندن لالأعمال امل�سرفية واملالية امل�سوؤوَلني 
عن و�سع ومتابعة تنفيذ املنهج التعليمي، و�سيحقق برنامج 
»غاية« اأهداف التنمية الوطنية يف التحول الرقمي والتقدم 
املن�سة  لتطوير  امل��ايل  ال��دع��م  توفري  ويتم  التكنولوجي. 
والتوا�سل  بعد  ع��ن  التعلم  لت�سجيع  للربنامج  الرقمية 
على  املبادرة  يف  امل�ساركون  يخ�سع  امل�ساركني.  بني  الرقمي 

لتزويدهم  تدريبية،  تعليمية  لدورة  الثالثة  الأ�سهر  مدار 
الرتكيز على  املالية، مع  �سوؤونهم  لإدارة  الالزمة  باملعرفة 
وب��ن��اء موازنة  امل��ال  ادخ���ار  كيفية  ت�سمل  جم��الت خمتلفة 
لأف�سل  املنظم  والتخطيط  والنفقات  ال��دخ��ل  ب��ني  مالية 
الطرق لال�ستثمار. مينح الربنامج امل�ساركني فيه اإمكانية 
واأ�سرهم  املالية  م��وارده��م  على  املكت�سبة  امل��ه��ارات  تطبيق 
وجم��ت��م��ع��ه��م، ل��ت��ب��دي��ل امل��ف��اه��ي��م ال�����س��ائ��دة وت���زوي���د اأبناء 
املجتمع بالأ�ساليب واملعرفة الالزمة لإدارة �سوؤونهم املالية 
بكفاءة.  وي�ستهدف الربنامج ب�سكل اأ�سا�سي �سكان اأبوظبي 
و�سيحظى مبتابعة م�ستمرة لقيا�ض الأثر الجتماعي الذي 
املالية  ب�����الإدارة  امل��ع��رف��ة  اأح��دث��ه وم���دى جن��اح��ه يف تعزيز 
ال�ستقرار  تعزيز  و�سيوؤدي  الإم���ارات.  دول��ة  مواطني  لدى 
املايل اإىل حتقيق ازدهار اقت�سادي م�ستدام ي�ساهم يف دعم 
عجلة التطور القت�سادي وحتقيق الرفاهية لأبناء جمتمع 
وتعزيز  الزده���ار  حتقيق  على  م�ساعدتهم  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي، 
اإيجابّية  ع��الق��ات  لبناء  الربنامج  وي��ه��دف  احل��ي��اة.  ج��ودة 
تعزيز  يف  لي�ساهموا  وامل��ت��ط��وع��ني،  ال�����س��رك��اء  م��ع  وف��ّع��ال��ة 
املبادرة.  من  القادمة  ال���دورات  خ��الل  املجتمعية  امل�ساركة 
وبالتعاون مع معهد لندن لالأعمال امل�سرفية واملالية �سيتم 
تدريب املتطوعني وتعيني املتخ�س�سني بال�سراكة مع احتاد 
الإم��ارات. وين�سم للربنامج عدد من املتطوعني  م�سارف 
لالأفراد  بالإ�سافة  واخل��ا���ض،  ال��ع��ام  القطاع  �سركات  م��ن 
جمتمعاتهم  يف  موؤثرين  ليكونوا  الربنامج.  اأمت��وا  الذين 
التحول  واإح���داث  املالية  ب���الإدارة  املعرفة  م�سرية  ي��ق��ودون 
الإي��ج��اب��ي يف اأمن����اط ال�����س��ل��وك. وي��ح��ظ��ى امل�����س��ارك��ون عند 

ال��ت��خ��رج م��ن ب��رن��ام��ج »غ��اي��ة« مم��ن اأمت����وا ال����دورة بنجاح 
وتفوقوا على اأقرانهم بفر�سة احل�سول على �سهادة مقدمة 
وبهذه  واملالية.   امل�سرفية  لالأعمال  لندن  معهد  قبل  من 
يف  العام  املدير  العميمي،  �سالمة  �سعادة  �سرحت  املنا�سبة 
برنامج  اإط��الق  »ي�سكل  -معاً:  املجتمعية  امل�ساهمات  هيئة 
بالإجنازات،  احل��اف��ل��ة  م�سريتنا  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة  »غ��اي��ة« 
املعرفة  لتعزيز  ب��رن��ام��ج  ت��ق��دمي  يف  هدفنا  ينح�سر  ل  اإذ 
�ساملة  توعية  منظومة  لإر���س��اء  ن�سعى  بل  املالية  ب���الإدارة 
الإماراتيني  املواطنني  لرفد  ونعمل  املالية  امل��وارد  باأهمية 
باملعارف واخلربات الالزمة لإدارة �سوؤونهم املالية بكفاءة، 
لبناء جمتمع م�ستدام مكون من اأفراد قادرين على اتخاذ 
قرارات م�سوؤولة وحكيمة، يعملون على ن�سر املعرفةاملالية 
تعزيز  يف  ي�ساهم  مما  جمتمعهم،  �سمن  نطاق  اأو�سع  على 
اأبوظبي التي ت�سنف �سمن  اإم��ارة  الزده��ار القت�سادي يف 
وال�ستثمار«.   ال��ت��ج��ارة  ال���رائ���دة يف جم���ال  ال��ع��امل��ي��ة  امل���دن 
وتابعت: » يج�سد الربنامج دور هيئة معاً بتوفري وت�سهيل 
اإحداث  على  ق���ادر  واع  جيل  اإن�����س��اء  ب��ه��دف  التطوع  ف��ر���ض 
اأبوظبي، بالتعاون  اإيجابي يف بنية وتركيب جمتمع  حتول 
م��ع القطاع ال��ع��ام واخل��ا���ض وال��ث��ال��ث«.  واأ���س��اف��ت: » نحن 
فخورون بال�سراكات التي اأبرمناها لإطالق برنامج »غاية« 
لالأعمال  لندن  معهد  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اأكادميية  مع 
وم��ن خالل  الإم���ارات،  واحت��اد م�سارف  واملالية  امل�سرفية 
ملعاجلة  املالية  املعرفة  اأ�س�ض  تر�سيخ  على  �سنعمل  تعاوننا 
ك��م��ا �سيكون  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  ل���دى  امل��ال��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات  اإدارة 
يعود  مما  التطوع  ثقافة  تعزيز  يف  اإيجابي  دور  للربنامج 

ن�سجع   « وتابعت:  اأب��وظ��ب��ي«.   اإم���ارة  جمتمع  على  بالنفع 
يف  وخرباتهم  معارفهم  بتو�سيع  الراغبني  املجتمع  اأب��ن��اء 
هذا  يف  والت�سجيل  لالن�سمام  املالية  �سوؤونهم  اإدارة  جمال 
اأر�ض  على  للتطبيق  القابل  التدريبي  التعليمي  الربنامج 
العام  املدير  امل��زروع��ي،  ال��واق��ع«.  وم��ن جانبه �سرح حمد 
ال��ت��ع��اون مع  “ي�سعدنا  ال��ع��امل��ي:  اأب��وظ��ب��ي  لأك��ادمي��ي��ة �سوق 
وامل��ال��ي��ة يف  امل�سرفية  ل��الأع��م��ال  ل��ن��دن  وم��ع��ه��د  م��ع��اً  هيئة 
اإطالق مبادرة »غاية« ومتابعة تنفيذها لرفد مواطني دولة 
الإمارات بالتوعية واملعرفة املالية الالزمة لتخاذ القرارات 
مع  الربنامج  ا�سرتاتيجية  وتتوافق  وامل�سوؤولة.  احلكيمة 
م�ستمر  ب�سكل  الأكادميية  تطلقها  التي  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات 
والهادفة اإىل تعزيز املعرفة واخلربة يف ال�سوؤون املالية لدى 
جميع اأبناء دولة الإمارات ون�سرها يف اأرجاء منطقة ال�سرق 
»غاية«  برنامج  لي�سكل  ونتطلع  اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
نقلة نوعية عرب اتباع مناهج عملية مدرو�سة لإن�ساء جيل 
مالية  خ��ربة ومعرفة  لديهم  الإم��ارات��ي��ني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
املالية«.   ال�سوؤون  املنا�سبة يف  وقادرين على اتخاذ القرارات 
لندن  ملعهد  التنفيذي  الرئي�ض  ف��ري��زر،  األيك�ض  ق��ال  وكما 
نهج  لندن  معهد  يف  نتبع   « وامل��ال��ي��ة:  امل�سرفية  ل��الأع��م��ال 
يركز على تعزيز املعرفة لإدارة ال�سوؤون املالية مدى احلياة، 
اأبوظبي  ���س��وق  واأك��ادمي��ي��ة  م��ع��اً  هيئة  م��ع  ال��ع��م��ل  ي�سرفنا 
العاملي يف اإطالق هذا امل�سروع الرائد الهادف لتوعية اأبناء 
يف  الالزمة  املرونة  واكت�سابهم  خرباتهم  وتو�سيع  املجتمع 
اإدارة �سوؤونهم املالية مما يعود بالنفع على الأفراد واأ�سرهم 

وجمتمعهم وميتد لأجيال امل�ستقبل«. 

لتخاذ قر�ر�ت مالية حكيمة وم�سوؤولة

 هيئة امل�صاهمات املجتمعية معًا تطلق مبادرة »غاية« لرت�صيخ اأ�ص�ص املعرفة املالية يف جمتمع اأبوظبي 

بنك راأ�ص اخليمة الوطني ينظم لقاء 
افرتا�صيا حول منتجات التاأمني على احلياة

•• راأ�س اخليمة-وام:

نظم بنك راأ�ض اخليمة الوطني ام�ض لقاء افرتا�سيا حول قطاع التاأمني 
على احلياة يف الدولة حتت عنوان “التاأمني على احلياة يبلغ مرحلة الن�سج 
امل��ت��ح��دة«. ���س��ارك يف امل��وؤمت��ر ك��ل م��ن بيرت اإجنالند  يف الإم����ارات العربية 
الرئي�ض التنفيذي لبنك راأ�ض اخليمة الوطني وفريدريك دي ميلكر مدير 
بال�سراكة  الوطني  راأ���ض اخليمة  بنك  امل�سرفية لالأفراد يف  عام اخلدمات 
وقال  “متاليف اخلليج«.  ل�سركة  العام  املدير  مع دمييرتي�ض مازاراكي�ض 
الرئي�ض التنفيذي لبنك راأ�ض اخليمة الوطني اإن �سوق التاأمني على احلياة 
مل يخرتق فعليا بعد يف الإمارات ولكن هذا الأمر يف طور التغيري لفتا اإىل 
“كورونا” زادت من اهتمام الأ�سخا�ض مبنتجات التاأمني على  اأن جائحة 
ل�سمان  ملحة  بحاجة  ي�سعرون  واملواطنني  الوافدين  اأن  �سيما  ل  احلياة 
التخطيط املايل الكايف لتخفيف تداعيات الأحداث احلياتية غري املتوقعة. 
وياأتي املوؤمتر يف اإطار ال�سراكة ال�سرتاتيجية املف�سلة ملدة 10 �سنوات بني 
تاأمني  حول توفري حلول  “متاليف”  راأ�ض اخليمة الوطني و�سركة  بنك 

�ساملة على احلياة لعمالء البنك يف جميع اأنحاء الدولة.
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اقت�صادية دبي: معاجلة 340 معاملة حماية اأعمال 
عرب القنوات الذكية خالل الربع الثالث 2020

 •• دبي-الفجر: 

ا�ستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك باقت�سادية دبي، 171 
�سكوى جتارية، خالل الربع الثالث من عام 2020، بارتفاع بن�سبة 16% 
القطاع  تلقى  اآخ��ر،  جانب  وم��ن   .2019 ع��ام  من  الثالث  بالربع  مقارنة 
التي مت  التجارية  املعامالت  اإجمايل  بذلك  لتبلغ  اأعمال،  ا�ستف�سار   169

التعامل معها خالل الفرتة املذكورة 340 معاملة. 
ال�سكاوى  جميع  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  تلقى  وق��د 
املوقع  ا�ستحوذ  اإذ  الذكية،  القنوات  عرب  الأع��م��ال  وا�ستف�سارات  التجارية 
ال�سكاوى  اإجمايل  من   86% على   consumerrights.ae الإلكرتوين 
من   14% دب���ي  م�ستهلك  تطبيق  ا�ستقبل  ح��ني  يف  ال�����واردة،  ال��ت��ج��اري��ة 

ال�سكاوى، بالإ�سافة اإىل %100 من ا�ستف�سارات الأعمال. 
وفيما يتعلق بتوزيع ال�سكاوى التجارية ح�سب قطاعات الأعمال، ا�ستحوذ 
قطاع اخلدمات على ح�سة الأ�سد بن�سبة بلغت %54من الإجمايل، يليها 
قطاع الديكور واأعمال البناء ب%14، وقطاع مواد البناء %12، و5% 
لقطاع   3% ثم  وم��ن  وال�سحن،  والك�س�سوارات  امل��ع��دات  تاأجري  من  لكل 
اآخر،  والأث��اث. من جانب  ال�سيارات  لكل من قطاع  و1%  الإلكرتونيات، 
التفاق  ب�سروط  الل��ت��زام  بعدم  التجارية  ال�سكاوى  اأن���واع  اأب���رز  ارتبطت 
التجاري  الغ�ض  %72 من الإجمايل، تليها �سكاوى  والعقد والتي �سكلت 
%15، وعدم اللتزام بخدمة ما بعد البيع %5، عدم اللتزام باملوا�سفات 
واملقايي�ض %2، وعدم اللتزام بالن�ساط التجاري %2، عدم توافق �سيا�سة 
املحل مع القانون %2، و�سكاوى فر�ض ر�سوم اإ�سافية على خدمة اأو منتج 

%1، مت�ساوية مع �سكاوى عدم اللتزام ب�سروط ال�سمان.
التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  لوتاه،  را�سد  علي  حممد  وقال 
بيئة  على  احل��ف��اظ  اأه��م��ي��ة  “تكمن  دب���ي:  باقت�سادية  امل�ستهلك  وح��م��اي��ة 
اقت�سادية جتارية اآمنة يف الإمارة، يف الدور الذي يلعبه ذلك يف ا�ستقطاب 
العالمات التجارية العاملية من خمتلف القطاعات. نوا�سل يف قطاع الرقابة 
لدى  والإدراك  الوعي  ن�سبة  رفع  يف  جهودنا  امل�ستهلك  وحماية  التجارية 
الوقوع  وعدم  حقوقهم  وحماية  اأعمالهم  ا�ستدامة  على  للحفاظ  التجار، 

يف ممار�سات اأو جت��اوزات من �ساأنها اأن 
توؤدي اإىل اأي اإجراءات بحقهم”.

واأ�ساف لوتاه: “فيما يتعلق بالزيادة 
التجارية  ال�سكاوى  ع��دد  يف  الالفتة 
خالل الربع الثالث من العام اجلاري، 
الأ�سواق  اإع��ادة فتح  اإىل  فيعزى ذلك 
ومم���ار����س���ة الأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
تف�سي  اأعقاب  يف  القطاعات،  خمتلف 
جائحة كوفيد-19 والتداعيات التي 
رافقتها. بدورنا �سنحر�ض با�ستمرار 
ب�سكل  جت��اري��ة  �سكاوى  اأي  ح��ل  على 
عادل  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  ج��ان��ب  اإىل  ودي، 
ح���ق���وق خمتلف  و����س���ف���اف حل���م���اي���ة 
اأ�سحاب  ج��م��ي��ع  ون���دع���و  الأط�������راف، 
الأعمال يف الإمارة لاللتزام بتطبيق 

اأف�سل املمار�سات واملعايري ال�سليمة التي من �ساأنها اأن تعزز بيئة العمل يف 
يف  اأطلق  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأن  اإىل  ي�سار  دبي”. 
وقت �سابق من هذا العام، دليل اللتزام التجاري، والذي ي�سهم يف تعزيز 
وعي التجار واملتعاملني على حد �سواء، واإبراز اأهم النقاط التي يجب على 
اإىل جانب حت�سني  التجاري،  عمله  لتفادي عرقلة  عليها  الرتكيز  التاجر 
البيئة القت�سادية. وميكن ملجتمع الأعمال الطالع وال�ستفادة  وتطوير 
ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة ع��رب زي����ارة املوقع  امل��ت��وف��ر باللغتني  ال��دل��ي��ل  م��ن 
التجار  باإمكان  اأن  دب��ي  اقت�سادية  توؤكد  كما    .consumerrights.ae
الأدلة  اإب��راز جميع  دب��ي، ب�سرط  اأي من�ساأة جتارية يف  تقدمي �سكوى �سد 
والعقود، وذلك عرب القنوات الذكية للخدمة فقط، حيث اأن هذه اخلدمة 
متاحة عرب موقع consumerrights.ae اأو عرب تطبيق م�ستهلك دبي 
املتوفر على متاجر اأبل وغوغل وهواوي. ونوهت اقت�سادية دبي، اأنه فيما 
اإذا كان ال�ساكي خارج دولة الإمارات، فيجب اأن تكون ال�سكوى اأو امل�ستندات 
املتعلقة بها، م�سدقة من اإحدى اجلهات املخت�سة داخل الدولة التي يقيم 

فيها ال�ساكي. 

 بداية خ�صراء الأ�صواق 
االأ�صهم يف اأول اأيام االأ�صبوع 

•• اأبوظبي -وام:

بداأت اأ�سواق املال الإماراتية تعامالت اليوم الأول من الأ�سبوع على املربع 
الأخ�سر يف خطوة متهد بح�سب معطيات التحليل الفني لتجاوز املوؤ�سرات 
التداولت  �سيولة  اأحجام  بقاء  مع  مقاومة جديدة خا�سة  العامة حواجز 

عند م�ستويات جيدة.
القيادية  الأ�سهم  �سريحة  ا�ستمرار  للتعامالت  اليومي  الر�سد  ويظهر 
امل���درج���ة ���س��م��ن ق��ط��اع��ي ال��ع��ق��ار وال��ب��ن��وك يف ت��ق��دمي ال���دع���م لالأ�سواق 

وا�ستقطاب اجلزء الأكرب من ال�سيولة.
عند  مغلقا   0.37% بن�سبة  ارتفع  امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وك��ان 
2324 نقطة يف حني اأقفل املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية عند 
اخلمي�ض  يوم  جل�سة  مع  مقارنة   0.43% ن�سبتها  بزيادة  نقطة   4934

املا�سي.
اإعمار  �سركة  �سهم  ح��اف��ظ  فقد  الأ���س��ه��م  ح��رك��ة  م�ستوى  على  وتف�سيال 
ت��داولت جتاوزت  3.08 درهم و�سط  بالغا  العقارية على م�سرية �سعوده 
1.80 درهم،  اإىل  اإعمار مولز  28 مليون دره��م، كما ارتفع �سهم  قيمتها 
ودبي لال�ستثمار 1.20 درهم، كذلك �سعد �سهم بنك دبي الإ�سالمي اإىل 

4.30 درهم.
2.90 دره��م يف  اإىل  ال���دار  ارت��ف��ع �سهم �سركة  وعلى اجل��ان��ب الآخ���ر فقد 
 82 قيمتها  تخطت  ت���داولت  و�سط  دراه���م   3 م�ستوى  لخ���رتاق  طريقه 

مليون درهم.
عند  مغلقا  �سعوده  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  �سهم  وا���س��ل  البنوك  ق��ط��اع  ويف 

12.90 درهم، كما ارتفع �سهم بنك اأبوظبي التجاري اإىل 6.20 درهم.
وعلى م�ستوى ال�سيولة فقد بلغ اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة يف �سوقي 
املتداولة  الأ�سهم  ع��دد  وو�سل  دره��م  مليون   533 املاليني  ودب��ي  اأبوظبي 

194 مليون �سهم نفذت من خالل 4636 �سفقة.

موؤ�سر�ت �إيجابية تعد بعودة قوية للقطاع �ل�سياحي

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تعلن عن ارتفاع ملحوظ يف اإيرادات الن�صاط ال�صياحي يف الربع الثالث من 2020

يف �إطار حر�سه على متابعة �آخر �مل�ستجد�ت �ملرتبطة بالنهو�ض ب�سناعة �ملعار�ض 

 اإك�صبو ال�صارقة ي�صارك يف اجتماع دويل نظمته جمعية مراكز التجارة العاملية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع���ق���دت دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأب��وظ��ب��ي ه���ذا الأ����س���ب���وع اج��ت��م��اع جلنة 
الف�سلي  ال�����س��ي��اح��ي  ال���ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر 
�سم  ال��ذي  الجتماع  تناول  افرتا�سياً. 
ال���دائ���رة يف القطاع  ���س��رك��اء  م��ن  ع����دداً 
واأ���س��ح��اب امل�����س��ال��ح ومم��ث��ل��ني ع��ن عدد 
اآخر  ال��رائ��دة،  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  من 
امل�����س��ت��ج��دات ح����ول ن�����س��اط ال���ق���ط���اع يف 
موؤ�سرات  اإىل  اللقاء  لفت  وقد  الإم���ارة. 
للقطاع،  انتعا�ض واعدة  وب��وادر  اإيجابية 
امل�ساريع  ع����ن  مل���ح���ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  واخل��ط��ط 

تعزيز ال�سياحة يف الإمارة.
ق��ّدم الجتماع ملحة عامة حول عائدات 
الثالث  الربع  خالل  ال�سياحي  الن�ساط 
من العام اجلاري، والتي عك�ست التعايف 
ب�سبب  ت��اأث��ره  ب��ع��د  للقطاع  ال��ت��دري��ج��ي 
حققت  ح���ي���ث  كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة 
ال��ع��ا���س��م��ة خ���الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث اأعلى 
م�سحوبة  الفندقي،  لالإ�سغال  معدلت 
ب��ث��ال��ث اأع���ل���ى اإي��������رادات ع���ن ك���ل غرفة 
فندقية يف املنطقة. وباملقارنة مع الربع 
بن�سبة  الفنادق  اإي��رادات  ارتفعت  الثاين، 
 95% بن�سبة  بزيادة  %46، مدعومة 

يف اإجمايل عدد النزلء.
اأك��رب من  ب�سكل  التعايف  وقد جتلى هذا 
خالل زيادة الإقبال على مراكز الت�سوق 
يف خمتلف اأرجاء الإمارة بن�سبة 83%، 
وزي��������ادة ح����ج����وزات ����س���رك���ات ال���ط���ريان 
�سعة  زي��ادة  تزامًنا مع   ،119% بن�سبة 

العاملة  الطريان  �سركات  كافة  مقاعد 
%364 خ��الل هذه  يف الإم���ارة بن�سبة 
الفرتة. وتعود هذه املوؤ�سرات الإيجابية 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود  اإىل 
– اأبوظبي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
ل��دع��م ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة م��ن خالل 
�سهادة  ك��ربن��ام��ج  امل���ب���ادرات  م��ن  �سل�سلة 
املفاجاأة  اكت�سف  وحملتي   Go Safe

واكت�سف اأبوظبي. 
 Go Safe ����س���ه���ادة  ل���ربن���ام���ج  وك�����ان 
امل�ستهلك  ثقة  تعزيز  فّعالة يف  م�ساهمة 
ودف�����ع ع��ج��ل��ة ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي عرب 
وال�سالمة  ال�سحة  مب��ع��اي��ري  الرت���ق���اء 
الفندقية  املن�ساآت  جميع  يف  وتوحيدها 
وال�سياحية العاملة �سمن نطاق الإمارة، 
حيث حاز 93 من فنادق العا�سمة على 
الربع  ك���ام���ل خ����الل  ب�����س��ك��ل  ال�������س���ه���ادة 

الثالث.
وق����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ود احل��و���س��ن��ي، وكيل 
– اأبوظبي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
الظروف  م��ن  ال��رغ��م  “على  ب��الإن��اب��ة: 
على  ُفر�ست  التي  والقيود  ال�ستثنائية 
النتائج  عك�ست  والتنقل،  ال�سفر  حركة 
�سهدناها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  وامل��وؤ���س��رات 
خالل الربع الثالث من هذا العام مرونة 
وقدرته  الإم�����ارة  يف  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 
م���ع خم��ت��ل��ف م�ستجدات  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى 
اإطالق  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��وق.  ومتطلبات 
“ويز  و  للطريان”  “العربية  �سركتي 
اأبوظبي  دور  يف  الثقة  ع��زز  ال��ذي  اإير” 
امل����ح����وري واأه���م���ي���ت���ه���ا ك���م���رك���ز ط����ريان 
عاملي، كان للمبادرات الرائدة التي قمنا 

 Go Safe باإطالقها كربنامج �سهادة
يف  رئي�سي  دور  اأبوظبي  اكت�سف  وحملة 
يعد  وال���ذي  ال�سياحي  القطاع  انتعا�ض 
القت�سادي  النمو  حم��رك��ات  اأه���م  اأح���د 
اجلهود  تظافر  اإىل  نتطلع  اأبوظبي.  يف 
حكومة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل  وم��وا���س��ل��ة 
و�سركائنا  ال�سحية  والهيئات  اأبوظبي 
وك��اف��ة م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ع��زي��ز هذه 
الإجنازات والبناء عليها خالل ال�سنوات 

املقبلة”.
وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  وا�ستعر�ست 
– اأب��وظ��ب��ي خ��الل الج��ت��م��اع ن��ب��ذة عن 

والتي  امل�ستقبلية،  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط 
غري  ال��دف��ع  نظام  تطبيق  خطة  �سملت 
الت�سال  ن���ق���اط  ج��م��ي��ع  ع���رب  ال��ن��ق��دي 
واإن�ساء  ال��ق��ط��اع،  �سمن  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
للمواقع  خم�����س�����ض  ح����اف����الت  م�������س���ار 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، وال����ذي م��ن ���س��اأن��ه ت�سهيل 

حركة املوا�سالت للزوار.
من جهته قال �سعادة علي ح�سن ال�سيبة، 
ال�سياحة  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  والت�سويق 
– اأبوظبي: “على الرغم من التحديات 
تعزيز  يف  روؤي��ت��ن��ا  تبقى  نواجهها،  ال��ت��ي 

رائدة  �سياحية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة 
اأولوياتنا. نوؤكد حر�سنا على  يف طليعة 
بذل كافة اجلهود والعمل با�ستمرار على 
ابتكار اأ�ساليب جديدة للرتويج لالإمارة 
واإط�����الق م���ب���ادرات جت��ع��ل م��ن��ه��ا وجهة 
عاملية اأوىل ومف�سلة للزوار. وقد اأظهر 
اأك���رث م��ن اأي وق���ت م�سى،  ه���ذا ال��ع��ام، 
كافة  لتجاوز  والتعاون  البتكار  اأهمية 
ال��ت��ح��دي��ات، ان��ط��الًق��ا م��ن ذل���ك، توؤكد 
– اأبوظبي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
التزامها ا�ستمرار دورة الإبداع والبتكار 

يف جميع مراحل عملها.”

 •• ال�شارقة-الفجر:

�سارك مركز اإك�سبو ال�سارقة، يف الجتماع 
ن��ظ��م��ت��ه ج��م��ع��ي��ة مراكز  ال�����ذي  ال������دويل 
ان��ع��ق��د موؤخرا  ال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
»تعايف  عنوان  حتت  املرئي،  الت�سال  عرب 
ق���ط���اع ���س��ن��اع��ة امل���ع���ار����ض وامل�����وؤمت�����رات«، 
بهدف تعزيز التعاون الدويل ل�ست�سراف 
احللول  وت���ق���دمي  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ال�������روؤى 
لبلورة  والعملية  ال��واق��ع��ي��ة  وال��ت��و���س��ي��ات 
التنمية  يف  دوره  ل��ل��ق��ط��اع  ت��ع��ي��د  خ��ط��ط 
القت�سادية، وذلك يف اإطار حر�ض املركز 
املرتبطة  امل�����س��ت��ج��دات  اآخ���ر  متابعة  ع��ل��ى 
واملوؤمترات  املعار�ض  ب�سناعة  بالنهو�ض 
على امل�ستوى العاملي بعد تاأثرها بتداعيات 
جائحة كوفيد19. واأدار الجتماع �سعادة 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��دف��ع  حممد  �سيف 
مل��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، وح�����س��ره �سعادة 
الإقليمي لالحتاد  املدير  ارانغو  اآنا ماريا 
الدويل للمعار�ض واملوؤمترات الدولية يف 
اأمريكا الالتينية، و�سعادة كاي هاتندورف 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد ال����دويل 
با�سكوال  وباميال  وامل��وؤمت��رات،  للمعار�ض 

رئي�ض مركز جتارة ميرتو مانيال.
 

جهود ��ستباقية
املدفع،  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  وا�ستعر�ض 

اتبعتها  التي  اخل��ط��وات  الجتماع  خ��الل 
دولة الإمارات لت�سريع عودة ن�ساط قطاع 
اجلهود  اأن  معتربا  وامل��وؤمت��رات،  املعار�ض 
ال�ستباقية واملبكرة التي اتخذتها حكومة 
الإم�������ارات ك��ان��ت ���س��ب��ب��ا رئ��ي�����س��ي��ا يف عودة 
اأن تخطو  الفعاليات وتعزيز قدرتها على 
التعايف،  مرحلة  ب��دء  يف  �سريعة  خ��ط��وات 
ا�ستاأنفت منذ �سهر  الإم��ارات  ل�سيما واأن 

وامل���وؤمت���رات،  امل��ع��ار���ض  امل��ا���س��ي  �سبتمرب 
م�سريا يف هذا ال�سياق اإىل حزم املحفزات 
القت�سادية التي قدمتها احلكومة والتي 
�سملت القطاع بجملة من مبادرات الدعم 
اإيجابية  دف��ع��ة  اأع���ط���ت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي 
للعاملني يف هذه ال�سناعة نحو ال�ستقرار 

و�سمان ا�ستمرارية اأعمالهم.
 

�نتعا�ض �حلياة �لقت�سادية
م��ادة فلمية  املدفع من خالل  كما عر�ض 
العودة  يف  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  جتربة 
املعار�ض  وا�ست�سافة  لتنظيم  ال�سريعة 
والتي  املا�سي،  �سبتمرب  �سهر  املحلية منذ 
ال��زوار واجلهات  اإقبال كبريا من  �سهدت 
امل�ساركة وذلك نتيجة لتباع املركز اأق�سى 
ال���ت���داب���ري الح�����رتازي�����ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

كبري  دور  لها  ك��ان  والتي  اجلميع،  �سحة 
الإمارة  القت�سادية يف  انتعا�ض احلياة  يف 
اإيجابية لدى جمتمع  اإنعكا�سات  وحتقيق 
اإيجاد من�سات  الأعمال املحلي من خالل 
عر�ض ملنتجاتهم، كما عززت ثقة املجتمع 
اأن  اإىل  لفتا  طبيعتها،  اإىل  احلياة  بعودة 
ع��دد من  اإط��الق  اأي�سا على  يعتزم  املركز 
اأجندته  اإىل  واإ�سافها  اجلديدة  املعار�ض 
والتي ت�ستهدف حتفيز عدد من القطاعات 
الدولة، موؤكدا  القت�سادية على م�ستوى 
العار�سني  م��ن  ك��ب��ريا  اإق��ب��ال  ت�سهد  اأن��ه��ا 
اإىل  املدفع  اأ�سار  وامل�ساركة، كما  للت�سجيل 
الإجن��از ال��ذي حققته اإم��ارة ال�سارقة من 
خ���الل م��ع��ر���ض ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب الذي 
���س��ج��ل خ���ط���وة ت��اري��خ��ي��ة ج���دي���دة ك����اأول 
اأر�ض  على  ُيعقد  العامل  يف  دويل  معر�ض 
والتي  كوفيد19  ف����رتة  خ����الل  ال���واق���ع 
14 نوفمرب   - 4 ال��ف��رتة  اأق��ي��م��ت خ��الل 

اجلاري يف مركز اك�سبو ال�سارقة.
التجارة  م��راك��ز  جمعية  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
التجارة  فر�ض  بتحفيز  تخت�ض  العاملية 
التجارية  ال��ع��ق��ارات  مل��ط��وري  وال�ستثمار 
وال�سركات  القت�سادية  التنمية  ووك��الت 
ال���دول���ي���ة، وت�����س��م اأك�����رث م���ن 90 دول���ة 
يف  م��ت��خ�����س�����ض   15000 وي���دع���م���ه���م���ا 
�سناعة املعار�ض واملوؤمترات على م�ستوى 

العامل.
 

  •• اأبوظبي-وام:

القدرة  اإج��م��ايل  اأن  عن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  ك�سفت 
الإنتاجية للمياه يف الإمارة بلغت 4.14 مليون مرت مكعب 
يومياً خالل عام 2019 .. فيما بلغ اإجمايل اإنتاج منتجي 
 1.211 الإم�����ارة  يف  الت�سعة  امل�ستقلني  وامل��ي��اه  ال��ط��اق��ة 
مكعب  م��رت  مليون   3.32 مبتو�سط  مكعب  م��رت  مليون 
التنظيمية  وامل�ستندات  التقارير  اإىل  ا�ستنادا  وذلك  يومياً 
يف  والعاملة  املرخ�سة  ال�سركات  من  الدائرة  تلقتها  التي 
كامل.  عام  م��دار  اأبوظبي على  والكهرباء يف  امل��اء  قطاعي 
وقالت خديجة بن بريك مدير اإدارة التعرفة والت�سعري – 
مياه يف دائرة الطاقة باأبوظبي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء 
مبكانة  يتمتع  اأبوظبي  يف  املياه  قطاع  اإن  »وام«  الإم���ارات 
متقدمة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي من خالل بنية 
التقنيات يف كافة مراحل  اأحدث  حتتية متطورة وتطبيق 
الإنتاج والتحلية والنقل والتوزيع و�سوًل اإىل امل�ستخدمني 
يف  رئي�سياً  دوراً  يلعب  املياه  قطاع  اأن  واأ�سافت  النهائيني. 
دعم م�ساعي الدائرة نحو حتقيق اأعلى معايري ال�ستدامة 
كون الإمارة تعتمد ب�سكل كبري على املياه املحالة ما يتطلب 
املزيد من العمل على تعزيز كفاءة الطاقة امل�ستخدمة يف 
اإنتاجها. واأ�سارت خديجة بن بريك اإىل اأن جودة املياه على 

راأ�ض اأولويات دائرة الطاقة من اأجل �سمان اأمن و�سالمة 
املرخ�سة  كافة اجلهات  بالتعاون مع  ت�سعى  املجتمع حيث 
اإج��راء الختبارات املحددة للمياه ب�سكل دوري  اإىل �سمان 
الآدمي  لال�ستخدام  و�سالحيتها  �سالمتها  م��ن  للتاأكد 
كافة  على  املياه  بقطاع  الرت��ق��اء  يف  ال�ستمرار  م��وؤك��دة   ..
امل��ي��اه يف  الطلب على  زي���ادة  م��واك��ب��ة  اأج���ل  م��ن  امل�ستويات 
يدعم  ما  وه��و  احليوية،  القت�سادية  القطاعات  خمتلف 
النمو القت�سادي القائم على ال�ستدامة يف اأبوظبي. ويف 
اأبوظبي..  اإم���ارة  يف  املياه  قطاع  اأداء  ملوؤ�سرات  ا�ستعرا�ض 
عام  منذ  الطلب  اإج��م��ايل  يف  ا�ستقرارا  املياه  قطاع  ي�سهد 
املياه يف  على  الطلب  اإجمايل  ذروة  بلغت  فيما   ..  2016
3.72 مليون مرت مكعب  اأبوظبي  اإم��ارة  2019 يف  عام 
يومياً »820 مليون جالون بريطاين« وذلك بفارق �سئيل 

مقارنة بعام 2018.
منتجي  بني  للمياه  الإنتاجية  الطاقة  ح�س�ض  وتتفاوت   
ترتاوح  حيث  اأبوظبي  يف  الت�سع  امل�ستقلني  واملياه  الطاقة 
�سركة  ومتلك  و17%   5% بني  ما  ال�سوقية  ح�س�سهم 
اإجمايل  من   17% نحو  »تابكو«  للطاقة  اآ�سيا  الطويلة 
و�سركة  للطاقة،  اآ�سيا  الفجرية  �سركة  تليها  امل��ي��اه،  اإن��ت��اج 
الإم��ارات �سيمكورب للمياه والطاقة حيث متلك كل منها 
واأو�سحت  املياه.  اإنتاج  ال�سوق من  %14 من ح�سة  نحو 

تقنيات  ع��دة  با�ستخدام  يتم  املياه  اإنتاج  اأن  الطاقة  دائ��رة 
ال�سائدة  ت��ع��د  احل���راري���ة  ال��ت��ح��ل��ي��ة  تقنية  ل��ك��ن  م��ت��ق��دم��ة 
من   84% متثل  حيث  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  امل��ي��اه  لتحلية 
تقنية  %67 عن طريق  اإىل  املياه مق�سمة  اإنتاج  اإجمايل 
طريق  ع��ن  و17%  امل��راح��ل  متعدد  الوم�سي  التقطري 

تقنية التقطري متعدد التاأثري ..
 بينما يتم اإنتاج ن�سبة ال� %16 املتبقية عن طريق تقنية 
التنا�سح العك�سي ملياه البحر، والتي ت�سهد ح�ستها ارتفاعاً 
بن�سبة تقدر ب� %5 مقارنة بعام 2016. واأ�سارت الدائرة 
اإىل اأن ح�سة تقنية التنا�سح العك�سي �ست�سهد ارتفاعاً كبريا 
يف الأعوام القادمة و�ست�سبح حمطة الطويلة لتحلية املياه 
بنظام التنا�سح العك�سي، والواقعة يف جممع الطويلة اأكرب 
حمطة حتلية بنظام التنا�سح العك�سي على م�ستوى العامل 
0.91 مليون مرت مكعب  حيث �ستبلغ قدرتها الإنتاجية 
بريطاين يف  »200 مليون جالون  يعادل  ما  اأي  اليوم  يف 
اليوم« وذلك عند النتهاء منها بحلول عام 2022. وتعد 
�سركة اأبوظبي للنقل والتحكم »تران�سكو« اجلهة الوحيدة 
تتوىل  حيث  املحالة  املياه  بنقل  لها  املرخ�ض  اأبوظبي  يف 
نقل كميات كبرية من املياه من �سركات الإنتاج اإىل �سركات 
البالغ  املياه  نقل  �سبكة  حملت   2019 ع��ام  ويف  التوزيع. 
بواقع  املحالة  املياه  اأق�سى كمية من  كم   3.504 طولها 

اأنابيبها  خطوط  ع��رب  يومياً  مكعب  م��رت  مليون   3.73
حمطة   51 ال�سرب  م��ي��اه  نقل  �سبكة  وت�سم  الرئي�سية. 
�سخ بقدرة مركبة تبلغ 11.74 مليون مرت مكعب يومياً، 
مرت  مليون   3.02 يبلغ  ت�سغيلي  خم��زون  اإىل  بالإ�سافة 
من  اخلارجة  املياه  كمية  اإجمايل  بلغ  وق��د  يومياً.  مكعب 
ال�سبكة1،176.71 مليون مرت مكعب يومياً. واأو�سحت 
من  امل��ي��اه  بنقل  قامت  ال��ت��وزي��ع  �سبكات  اأن  الطاقة  دائ���رة 
 14،204 نحو  طولها  اإجمايل  يبلغ  التي  النقل  �سبكات 
كيلومرتات ويتم ت�سغيلها من قبل �سركتي العني واأبوظبي 

للتوزيع، اإىل 407،896 م�ستهلكا يف عام 2019.
واأ�سارت دائرة الطاقة اإىل اأن ن�سبة المتثال الكلي جلودة 
 2019 ع���ام  يف  اإىل99.9%  و���س��ل��ت  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ي��اه 
واملقايي�ض  الفيزيائية  للمقايي�ض  الم��ت��ث��ال  حتقق  حيث 
بلغ  فيما  و100%.   99.9% بن�سبة  امليكروبيولوجية 
اإج��م��ايل ع��دد الخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ���س��رك��ات الإنتاج 
 64 با�ستخدام  2019، وذلك  56،158 اختبارا يف عام 
حمددا من حمددات جودة املياه يف تقنية التنا�سح العك�سي 
و51 حمددا جلودة املياه يف نظام التحلية احلرارية. وقد 
اأخذ  ت��وات��ر  م��ع��دل  ملقايي�ض  الكلي  الم��ت��ث��ال  ن�سبة  بلغت 
العينات لقيا�ض عدد الختبارات التي اأجريت مقارنة بعدد 

.% الختبارات املطلوبة ب�سركات الإنتاج اإىل 99.5 

4.14 مليون مرت مكعب القدرة االإنتاجية للمياه يف اأبوظبي يوميا خالل 2019
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جمل�ض �لأعمال �لهولندي يف �لإمار�ت يعلن عن �أ�سماء �لفائزين يف جو�ئزه لعام 2020

اأربعة فائزين ح�صدوا جوائز بعد تقدميهم ابتكارات ا�صتثنائية يف جماالت املياه والطاقة والغذاء

بور�صة دبي للذهب وال�صلع حتتفل بالذكرى ال�صنوية الـ 15 لتاأ�صي�صها 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن جم��ل�����ض الأع���م���ال ال��ه��ول��ن��دي يف 
ال�سركات الفائزة بجوائز  الإم��ارات عن 
املجل�ض لعام 2020، وذلك خالل حفل 
افرتا�سي اأقيم الأ�سبوع املا�سي يف اإطار 
دبي  ل�«اإك�سبو  التح�سريية  الفعاليات 

 .»2020
تنظيمها  يجري  التي  اجل��وائ��ز  وت��وف��ر 
ململكة  العامة  القن�سلية  م��ع  بالتعاون 
اإن  اإل  »اإن  وم��ن�����س��ة  دب����ي،  يف  ه��ول��ن��دا 
بز�سنز - NLinBusiness”، الفر�سة 
جمالت  يف  البتكارات  اأه��م  ل�ستقطاب 
امل���ي���اه وال���ط���اق���ة وال����غ����ذاء، مب���ا ي�سمح 
والعمل  بالدخول  الهولندية  لل�سركات 

يف ال�سوق املحلية.
وبهذا ال�سدد، قال هانز �ساندي القن�سل 
ال����ع����ام ل���ه���ول���ن���دا يف دول������ة الإم���������ارات: 
“نفتخر باإطالق هذه اجلوائز التي من 
ال�سركات الهولندية على  �ساأنها حتفيز 
مع  بالتعاون  وذل���ك  الب��ت��ك��ار  موا�سلة 
واجلهات  ال��ه��ول��ن��دي  الأع��م��ال  جمل�ض 
الداعمة، حيث �سنقوم بعر�ض ابتكارات 
الهولندي  اجلناح  يف  الفائزة  ال�سركات 
وال��ذي من   ،2020 دبي  اإك�سبو  �سمن 
املتوقع اأن ي�ستقطب العام القادم العديد 
من الزوار مبا ميثل فر�سة كبرية لهذه 

ال�سركات للرتويج لبتكاراتها”. 
ثالثة  يف  م�������س���ارك���ني   9 اخ���ت���ي���ار  ومت 
اإىل  اأعمالهم  مقرتحات  لتقدمي  فئات 
اخلرباء  م��ن  نخبة  ت�سم  حتكيم  جلنة 
يف جم����الت امل���ي���اه وال��ط��اق��ة وال���غ���ذاء، 
الفائزين  باختيار  اللجنة  قامت  حيث 
التوقعات  بينها  لعدة عوامل، من  وفقاً 
القت�سادية من البتكار، والأثر البيئي 
والج���ت���م���اع���ي، وق���اب���ل���ي���ة ال���ت���و����س���ع يف 
العامل  جعل  يف  البتكار  ودور  املنطقة، 

مكاناً اأف�سل.
كاًل  باجلوائز  الفائزين  قائمة  و�سملت 

من: 
 ”Groasis  – “غروا�سي�ض  �سركة   •
“بو�سكاليز  ج��ائ��زة  على  ح�سلت  ال��ت��ي 
زراع�����ة  اإع��������ادة  يف  حل��ل��ول��ه��ا  للمياه” 
ا�ستخدام  دون  بنجاح  املتاآكلة  الأرا���س��ي 

الري 
 – ��������س�������ولر  “زيغزاغ  ������س�����رك�����ة   •
Zigzagsolar” على جائزة “ليزبالن 
المارات للطاقة”، حيث ت�سعى ال�سركة 
من خالل حلولها اإىل جعل العامل مكاناً 
�سم�سية  طاقة  من�سات  مقدمًة  اأف�سل 
عالية الأداء وباأ�سعار مقبولة، مبا ي�سهم 
التغري  ظاهرة  مواجهة  يف  كبري  ب�سكل 
املواد  وا�ستنفاذ  ال��ه��واء  وت��ل��وث  املناخي 
النادرة وانقطاع التيار الكهربائي وعدم 

ا�ستقرار ال�سبكة الكهربائية. 
 – ف�������������ارم  “بروتاي  �������س������رك������ة   •
اإن  ج��ائ��زة  ن��ال��ت  ال��ت��ي   ”Protifarm
لبتكارها  لالأطعمة”،  بز�سنز  اإن  اإل 
ال��ق��اب��ل ل��ل��ت��ط��وي��ر وال�����ذي ي��ه��دف اإىل 
املتزايد  الطلب  وتلبية  ال��ع��امل  اإط��ع��ام 
هذه  ت�سمل  حيث  امل�ستدام،  الغذاء  على 
من  م�سنوعة  اأطعمة  اإنتاج  البتكارات 
ح�سرات قابلة لالأكل ميكن ا�ستخدامها 

ب�سكل يومي.
بفر�سة  ال�������س���رك���ات  ه�����ذه  و���س��ت��ح��ظ��ى 
الهولندي  اجلناح  يف  ابتكاراتها  عر�ض 
واحل�سول   2020 دب��ي  اإك�سبو  �سمن 
تت�سمن  التي  الأعمال  بدء  حزمة  على 
العمل  وت����اأ�����س����ريات  م��ك��ت��ب��ي��ة  م�����س��اح��ة 
املنطقة  يف  ل��ل��ع��م��ل  جت���اري���ة  ورخ�������س���ة 

احلرة مبطار دبي.
�سي  اإي  اأم  “دي  ���س��رك��ة  ح�����س��دت  ك��م��ا 
الأعمال  جمل�ض  ج��ائ��زة   ”DMEC–
 ،2020 ل��ع��ام  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ه��ول��ن��دي 

وبجائزة “�سيل نيك�س�ض”.
�ستيفاين  ق����ال����ت  الإط�����������ار،  ه������ذا  ويف 
الأعمال  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ���س��ا���س��ت�����س��اب��ل 
الهولندي: »نهنئ جميع الفائزين لهذا 
العام بجوائز جمل�ض الأعمال الهولندي، 
من  بالعديد  امل�����س��ارك��ات  ات�سمت  حيث 
الب��ت��ك��ارات والأف��ك��ار ال��رائ��دة. ون�سعى 

اإىل ت�سجيع  ه���ذه اجل��وائ��ز  م��ن خ���الل 
الفائزين على تطبيق ابتكاراتهم هنا يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط«.
قال بان�سو بيوتنهوي�ض، املدير الإقليمي 
ال�سرق  ملنطقة  »ب��و���س��ك��ال��ي�����ض«  ل�سركة 
الأو�������س������ط: »ن���ف���خ���ر ب���رع���اي���ة ج���ائ���زة 
الأعمال  امل��ي��اه ���س��م��ن ج��وائ��ز جم��ل�����ض 
ال�سركات  ومب�������س���اع���دة  ال���ه���ول���ن���دي، 
امل�ستدام  الب��ت��ك��ار  حتفيز  و  الهولندية 
اإىل  نتطلع  كما  املنطقة،  م�ستوى  على 
م�ساهدة هذه البتكارات الفائزة خالل 

اإك�سبو 2020«.
تنظيم احلفل يف  اأن��ه ج��رى  اإىل  وي�سار 
والطاقة  امل��ي��اه  »نيكز�ض  فعالية  اإط���ار 
من  جمموعة  �سملت  وال��ت��ي  وال���غ���ذاء« 
اجلل�سات احلوارية مب�ساركة خرباء من 
الأعمال  ف��ر���ض  ع��ن  للحديث  ال��ق��ط��اع 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا »اأك�����س��ب��و دب���ي 2020« 
بال�سوق  املهتمة  الهولندية  لل�سركات 
الإم���ارات���ي���ة وال�����س��رك��ات ال��ت��ي تعمل يف 

قطاعات املياه والطاقة والغذاء. 
اإذ اأدار اجلل�سة ويليم فان دين هوغني، 
يف   »2020 »اأك�������س���ب���و  �����س����وؤون  م���دي���ر 
بدولة  ال���ه���ول���ن���دي  الأع����م����ال  جم��ل�����ض 
الإمارات، و�سارك فيها الدكتور عبداهلل 
احل���م���ادي ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجمع 
للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 

دبي،  وكهرباء  مياه  هيئة  يف  ال�سم�سية 
ورئي�ض  – ال�سريك  غ��الغ��ر  وج���ريارد 
وال�سرق  اأوروب����ا  ملنطقة  الطاقة  ق��ط��اع 
اأرن�ست  واأف��ري��ق��ي��ا يف  وال��ه��ن��د  الأو���س��ط 
بروفي�سور  فور�سرت  و���س��ون  ي��ون��غ،  اآن���د 
اأحمد  ونافيد  �ستيلينبو�ض،  جامعة  يف 
تنفيذي، توليد الطلب يف اإدارة الت�سويق 
املنطقة  �سلطة  يف  املوؤ�س�سي  والإت�����س��ال 

احلرة مبطار دبي »دافزا«. 
امل��ن��ا���س��ب��ة، مت اع��ت��م��اد جمل�ض  ويف ه���ذه 
ال����ه����ول����ن����دي يف الم���������ارات  الأع������م������ال 
 - ب��ز���س��ن��ز  اإن  اإل  »اإن  ق��ب��ل  م��ن  ر���س��م��ي��اً 
لي�سبح جزءاً من   ،”NLinBusiness
مركز   40 ت�سم  التي  الدولية  �سبكتها 

اأعمال حول العامل.
اوفرهاو�ض،  اإدو  ق���ال  ال�����س��دد،  وب��ه��ذا 
اإن بز�سنز  اإل  املدير التنفيذي لدى”اإن 
دولة  “تعد   :”NLinBusiness  -
الإمارات وخا�سًة اإمارة دبي �سوقاً مهماً 
لهولندا، حيث توفر العديد من الفر�ض 
الهولنديني،  الأع��م��ال  ل��رواد  التجارية 
وبف�سل دعم جمل�ض الأعمال الهولندي 
الأع����م����ال  رواد  ي��ت��م��ت��ع  الم����������ارات،  يف 
ال��ه��ول��ن��دي��ني ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول اإىل 
العاملة  الهولندية  ال�سركات  �سبكة من 
يف املنطقة مل�ساعدتهم ب�سكل كبري بنمو 

وتو�سيع اأعمالها”.

بلدية العني تزين ميادين و�صوارع 
املدينة مبنا�صبة اليوم الوطني الـ49

•• العني-وام: 

الوطني  اليوم  زينة  وت�سغيل  تركيب  اأع��م��ال  العني  مدينة  بلدية  اأجن��زت 
 1600 وتزيني  جم�سم   3000 من  اأك��رث  ا�ستخدام  عرب  للدولة  ال�49 
كيلومرت موزعة على   100 لتغطي م�ساحة  1000 علم  وتركيب  نخلة 
�سوارع وميادين املدينة باأفكار جديدة جت�سد اإجن��ازات الدولة يف خمتلف 
ت�سغيلها  ب��داأ  والتي  املنجزات،  هذه  حتكي  �سوئية  �سورة  لت�سكل  املجالت 
ال��وط��ن��ي يف  ال��ي��وم  زي��ن��ة  ف��ري��ق  يف منت�سف �سهر نوفمرب اجل����اري. وق���ام 
بلدية العني لهذا العام بالرتكيز على حماور الب��داع والبتكار يف عملية 
بالإ�سافة  ال�ستدامة،  ا�سرتاطات  تراعي  التي  وامل��واد  الت�ساميم  اختيار 
التوقيت  تقنية  واعتماد  الإن��ارة،  التقنيات يف جمال  اأح��دث  ا�ستخدام  اإىل 
لتعطي الزينة النطباع باحلركة الدائمة، مع ا�ستخدام الإنارة املحافظة 
الوطني  ال��ي��وم  زي��ن��ة  ف��ري��ق  رئي�سة  ال��ظ��اه��ري  ن��اه��د  وق��ال��ت  البيئة.  على 
الطابع  العام  لهذا  الزينة  اأن حتمل  على  “ ركزنا  العني  بلدية مدينة  يف 
وا�ستملت  ال��دول��ة،  واإجن���ازات  والتكنولوجيا  العلوم  دور  لتعك�ض  الرقمي 
اأي�ساً على ر�سائل �سكر خلط الدفاع الأول ملا قدموه من ت�سحيات خالل 
اجلائحة كورونا، بالإ�سافة اإىل زينة خا�سة بال�ستعداد للخم�سني والهوية 
الإماراتية ويوم ال�سهيد وم�سبار الأمل والف�ساء، والتي تعك�ض مكانة دولة 

الإمارات يف العلم واملعرفة والإجنازات التي حتققت يف املجال العلمي.
واأ�سافت باأن الزينة ا�ستملت على الرقمني 49 احتفاء بعمر قيام الحتاد 
ملرور  وك��ذل��ك  ال��ق��ادم��ة  ع��ام  للخم�سني  ي��رم��ز لال�ستعداد  ال���ذي   50 وال���� 
امل�ستقبل من خالل  نحو  رحلة  تعد  التي  الحت��اد  �سنة من عمر  خم�سني 
مراحل التطور والتنمية ال�ساملة التي �سهدتها الدولة يف خمتلف املجالت. 
جتاوزت  العام  لهذا  الزينة  فيها  ا�ستخدمت  التي  امل�ساحة  اأن  واأو�سحت 
100 كيلو مرتاَ توزعت على اأرجاء مدينة الواحات، التي �سملت الدوارات 
املدينة،  م��رك��ز  ب��اجت��اه  امل��دي��ن��ة وح��دوده��ا  الرئي�سية وم��داخ��ل  وال�����س��وارع 
و�سويحان  واخلزنة  والوقن  والقوع  والفقع  الهري  منطقة  اإىل  بالإ�سافة 
وذلك  ال��ع��ني  مدينة  مناطق  معظم  ال��ع��ام  ه��ذا  زي��ن��ة  لتغطي  وال��ع��ام��رة، 
لإدخال البهجة وال�سرور جلميع فئات املجتمع. وت�سمنت بع�ض الت�ساميم 
بالإ�سافة   ، خليفة  ال�سيخ  وم�سجد  اجلاهلي  كقلعة  العني  مدينة  هوية 
ملج�سمات مميزة م�ستوحاة من عبارات الن�سيد الوطني، كما وتزين �سارع 
خليفه باأقوا�ض ديكوريه من خالل فروع واأوراق ترمز لال�ستدامة وجمالية 
مدينة العني، واأي�ساً تزينت الدورات بت�ساميم ثالثية البعاد وبارتفاعات 
تتجاوز 5 اأمتار، مع مراعاة ت�ساميم خمتلفة يف التقاطعات عن الت�ساميم 

امل�ستخدمة يف زينة ال�سوارع.
 •• دبي-الفجر: 

وال�سلع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���س��ة  احتفلت 
اخلام�سة  ال�����س��ن��وي��ة  ب���ال���ذك���رى  اأم�������ض 
دبي  بور�سة  تاأ�س�ست  لتاأ�سي�سها،  ع�سرة 
وتعّد   ،2005 ع��ام  يف  وال�سلع  للذهب 
اليوم البور�سة الأكرب والأكرث تنوعاً يف 
جمال تداول امل�ستقات يف منطقة ال�سرق 
ت�سوية  �سفقات  ت��وف��ر  ح��ي��ث  الأو����س���ط، 
م�����س��م��ون��ة ل��ل��ط��رف امل��ق��اب��ل م��ن خالل 
�سركة  وه��ي  ال�سلع،  ملقا�سة  دب��ي  �سركة 
ت��اب��ع��ة مم��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل ل��ب��ور���س��ة دبي 

تداولت  اإجمايل  وبلغ  وال�سلع.  للذهب 
بقيمة  ع��ق��د  م��ل��ي��ون   154 ال��ب��ور���س��ة 
على  دولر  تريليون   4 بلغت  اإجمالية 
مدى 15 عاماً. وترتاوح قيمة تداولت 
2 و3 مليار دولر يومياً  البور�سة بني 
�سمن  الأ�سا�سية  ال�سمية  القيمة  م��ن 
اأرب���ع فئات م��ن الأ���س��ول، ه��ي العمالت 
والهيدروكربونات،  والأ�سهم،  الأجنبية، 
اأحمد  ق��ال  املنا�سبة،  ه��ذه  وامل��ع��ادن. ويف 
بور�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم،  بن 
دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع: »ا���س��ت��ه��رت دبي 
�سنوات  منذ  للتداول  رائد  دويل  كمركز 
ع���دي���دة، وخ�����س��و���س��اً يف جم���ال الذهب 
وال�سلع. ورغم اأن هذا العام كان حافاًل 
تف�سي  ب�سبب  خا�ض  ب�سكل  بالتحديات 
اأرجاء  خمتلف  يف  كوفيد-19  فريو�ض 
ي������زال ه���ن���اك جمال  ل���ك���ن ل  ال�����ع�����امل، 
امتناننا  ع��ن  ن��ع��رب  اأن  ون���وّد  ل��ل��ت��ف��اوؤل، 
اإج���راءات  حلكومة الإم����ارات لت��خ��اذه��ا 
فعالة للتخفيف من تداعيات اجلائحة. 
ل��ل��ذه��ب وال�سلع  دب���ي  ب��ور���س��ة  وت��ف��خ��ر 
ح��ي��وي يف م�سرية  دور  ل��ع��ب  مب��وا���س��ل��ة 

بيئة  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  من��و 
ت��ت��ط��ل��ب و���س��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات حتوط 
قوية للتعامل مع اأحداث مثل اجلائحة 
اأو خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 
مبا ي�ساعد على دفع ال�سيولة يف ال�سوق 
اخلريطة  ع���ل���ى  دب�����ي  م���ك���ان���ة  وت���ع���زي���ز 
الأجنبية  ال��ع��م��الت  ل���ت���داول  ال��ع��امل��ي��ة 
والأ�سهم. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن موقع 
من  واح��دة  يجعلها  ال�سرتاتيجي  دب��ي 
اأكرث الأماكن جاذبية يف املنطقة والعامل 

ملزاولة الأعمال التجارية«.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  م��ي��ل،  ل��ي�����ض  وق����ال 
ل��ب��ور���س��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع: »اأدت 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع دورها على 
اأك��م��ل وج���ه ك��ب��ور���س��ة رائ����دة يف تطوير 
وتزويد  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل�����س��ت��ق��ات  ����س���وق 
الأع�ساءوامل�ساركني يف ال�سوق مبجموعة 
املخاطر  لإدارة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  وا���س��ع��ة 
ونحن  ع��ام��اً.   15 م���دى  ع��ل��ى  بفعالية 
ن��درك م��دى اأهمية ذل��ك خ��الل فرتات 
القت�ساد  ب��ه��ا  مي���ر  ال��ت��ي  ال����س���ط���راب 
العاملي. وقد فتحت عقودنا الأبواب اأمام 

واأوروبا  املتحدة  الوليات  يف  املتداولني 
من خالل توفري الو�سول اخلارجي اإىل 
اأ�سواق اإقليمية حمددة مثل الهند، اأحد 
اأكرب مراكز تداول ال�سبائك الذهبية يف 
العامل. ونحن متحم�سون للم�سي قدماً 
وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  م�سرية  يف 
لدولة  امل�ستقبلي  ال��ن��م��و  يف  وامل�����س��ارك��ة 
قدرة  على  اآمالنا  نبني  حيث  الإم���ارات، 
مركزاً  باعتبارها  البتكار  على  ال��دول��ة 

رائداً بني ال�سرق والغرب«.
ل��ل��ذه��ب وال�سلع  وح��ق��ق��ت ب��ور���س��ة دب���ي 
الإجن����ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  تاأ�سي�سها  منذ 
اأول   2018 ع���ام  واأط��ل��ق��ت  ال�����س��وق.  يف 
ال�سريعة  ف��وري متوافق مع  عقد ذهبي 
والذي  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  الإ�سالمية 
ت������داولت ق��ي��ا���س��ي��ة. ك��م��ا و�سعت  ���س��ه��د 
وعززت  امل�ستثمرين  م�ساركة  البور�سة 
ال�����س��ي��ول��ة يف ال�����س��وق م��ع احل��ف��اظ على 
لل�سيولة يف  كاأكرب جتمع عاملي  مكانتها 
اأطلقت  كما  الهندية.  الروبية  ت��داولت 
الفرتة  يف  وال�سلع  للذهب  دب��ي  بور�سة 
الأ�سبوعية  الآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود  الأخ������رية 

ل��ل��روب��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة مب��ا يف ذل���ك العقود 
الأجنبية  ل��ل��ع��م��الت  امل��ت��ج��ددة  الآج���ل���ة 
التي ت�سم اليورو واجلنيه الإ�سرتليني 
وال������دولر الأ����س���رتايل م��ق��اب��ل ال����دولر 
ال�سوق  يف  امل�ساركني  لتزويد  الأمريكي، 

بفر�ض حتوط على املدى القريب.
ومت��ا���س��ي��اً م���ع روؤي���ت���ه���ا ل��ت�����س��ب��ح غرفة 
التداول واملقا�سة املف�سلة لدول جمل�ض 
بور�سة  ت��وا���س��ل  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع���اون 
دب����ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع ال���رتك���ي���ز على 
�ساأنها حت�سني جودة  اإب��رام �سراكات من 

منتجاتها وخدماتها ورفع م�ستواها. 

»دو« تنهي ا�صتعداداتها للموؤمتر الدويل مل�صادقة �صبكات 
اجليل اخلام�ص يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا 2020 

 •• دبي-وام:

اإنهاء  ع��ن  املتكاملة  ل��الت�����س��الت  الإم�����ارات  ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  »دو«  اأع��ل��ن��ت 
ا�ستعداداتها لأعمال الدورة الثالثة للموؤمتر الدويل مل�سادقة �سبكات اجليل 
2020 والتي يتم تنظيمها  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اخلام�ض يف 

بالتعاون مع املنتدى الدويل للم�سادقة.
و�ستجري فعاليات احلدث عرب الإنرتنت يومي 23 و24 نوفمرب اجلاري 
م�ساركة  املنطقة  يف  الت�سال  قطاع  لقادة  تتيح  مميزة  من�سة  يوفر  حيث 
�سبكات  توفرها  التي  والفر�ض  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  ح��ول  والأف��ك��ار  ال���روؤى 
/ الأ�سياء  واإنرتنت   /AI/ ال�سطناعي الذكاء  وتقنيات  اجليل اخلام�ض 
والتوقعات  الفر�ض  على  والط��الع  العامل  تغيري  يف  ت�ساهم  التي   /IoT

امل�ستقبلية يف هذا الإطار.
امل����ب����ادرة  اأط���ل���ق���ت ه�����ذه  وك����ان����ت دو 
املنتدى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   2018 ع���ام 
اإطار  ل��ل��م�����س��ادق��ة وذل����ك يف  ال����دويل 
اجلهود الهادفة لن�سر �سبكات اجليل 
املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  عرب  اخلام�ض 
وت��ع��زي��ز ري��ادت��ه��ا يف جم��ال م�سادقة 
�سبكات اجليل اخلام�ض على م�ستوى 

الإمارات واملنطقة.
العامني  خ����الل  امل����وؤمت����ر  واك��ت�����س��ب 
امل��ا���س��ي��ني اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة على 
اأهم  اأح���د  لي�سبح  ال��ق��ط��اع  م�ستوى 
التوجه  تعزيز  يف  امل�ساهمة  العنا�سر 

متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ل���ب���ن���اء  ال���ق���ائ���م 
منطقة  تعترب  ذل��ك  م��ع  بالتزامن  اخل��ام�����ض.  اجل��ي��ل  لتقنية  وم�ستدامة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حالياً رائدة يف املجالت املرتبطة بالتقنيات 
النا�سئة وحالت ال�ستخدام حيث �سهدت تطوير عدة حالت ا�ستخدام من 
اجليل اخلام�ض �ست�ساهم يف قيادة الثورة ال�سناعية الرابعة عرب املنطقة. 
واأدت هذه التطورات واجلهود امل�ستمرة اإىل ت�سريع امل�سار الهادف لتاأ�سي�ض 
عوائد  �سمان  م��ع  للخدمات  ال�سريع  الع��ت��م��اد  تتيح  متقدمة  منظومة 
التطور  م�سار  ت�سريع  اإىل  اإ�سافة  املعنية  الأط���راف  جلميع  ال�ستثمارات 

التكنولوجي يف الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.
الإمارات  �سركة  يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�سي  �سليم  وق��ال 
لالت�سالت املتكاملة.. “ تلتزم دو ك�سركة وطنية بالعمل على نحو م�ستمر 
لدعم امل�ساهمني والرتقاء بقيمة اأعمالهم اإىل امل�ستوى التايل عرب تعزيز 
الإطار  ودفع حدود البتكار يف هذا  اأكرث متيزاً  قدراتهم جلعل عملياتهم 

اإ�سافة اإىل ت�سريع عجلة التحول الرقمي يف دولة الإمارات”.

 •• اأبوظبي-وام :

الدولة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ب��ن��وك  وا���س��ل��ت 
التو�سع يف تقدمي الت�سهيالت الئتمانية 
اإجمايل  رف����ع  ال����زراع����ي مم���ا  ل��ل��ق��ط��اع 
ال��ر���س��ي��د ال��رتاك��م��ي ل��ل��ت�����س��ه��ي��الت اإىل 
نحو 2.16 مليار درهم مع نهاية �سهر 
�سبتمرب من العام 2020 وذلك بح�سب 
امل�سرف  ع���ن  ال�������س���ادرة  الح�����س��ائ��ي��ات 

املركزي.
ويف ظ��ل ت��وا���س��ل ال��دع��م ل��ل��ق��ط��اع فقد 
ح�سل  التي  الت�سهيالت  قيمة  ارتفعت 
قدرها  وب��زي��ادة   105% بن�سبة  عليها 
1.1 مليار درهم خالل الأ�سهر الت�سعة 

الأوىل من العام اجلاري.

الزراعي  القطاع  دعم  يف  التو�سع  وياأتي 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة م��ن�����س��ج��م��ا مع 
على  املحافظة  يف  احلكومية  التوجهات 
ا�ستدامة منو القطاع الذي ي�سكل ركيزة 
اأ�سا�سية يف تعزيز الأمن الغذائي لدولة 

الإمارات.
اإج����م����ايل  اأن  الح�������س���ائ���ي���ات  وت���ظ���ه���ر 
للت�سهيالت  ال��رتاك��م��ي  الر�سيد  قيمة 
الئتمانية امل�سجل يف �سهر �سبتمرب من 
العام 2020 يعد الأعلى على الطالق 
امل���������س����ريف تقدمي  ب������دء اجل�����ه�����از  م���ن���ذ 

التمويالت للقطاع.
اجلاري  العام  من  الأول  الربع  وخ��الل 
التي  الت�سهيالت  الزيادة يف  قيمة  بلغت 
ح�سل عليها القطاع الزراعي نحو 490 

اإجمايل الر�سيد  مليون درهم مما رفع 
اإىل 1.542 مليار درهم يف نهاية مار�ض 
املا�سي مقارنة مع 1.052 مليار درهم 

يف نهاية العام 2019.
الربع  يف  القطاع  دعم  البنوك  ووا�سلت 
الثاين من العام اجلاري حيث مت تقدمي 
اإجمايل  278 م��ل��ي��ون دره���م مم��ا رف���ع 
قبل  دره���م  مليار   1.82 اإىل  الر�سيد 
الربع  يف  امل�سجل  امل�ستوى  اإىل  يقفز  اأن 

الثالث من العام ذاته.
بتقدمي  البنوك  ا�ستمرار  املنتظر  وم��ن 
املرحلة  خ��الل  ال��زراع��ي  للقطاع  الدعم 
القادمة خا�سة مع زيادة ن�سبة ال�ستثمار 
الوطنية  ال�سركات  قبل  من  القطاع  يف 

والفراد على حد �سواء.

»مبادلة« تن�صم لع�صوية مبادرة �صناديق 
الرثوة ال�صيادية الكوكب الواحد

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت �سركة مبادلة لال�ستثمار اأم�ض عن ان�سمامها ر�سميا لع�سوية مبادرة �سناديق 
ال�سيادية  ال��رثوة  ل�سناديق  عاملي  حتالف  وهي  الواحد”،  “الكوكب  ال�سيادية  ال��رثوة 
بهدف اإدراج ق�سايا التغري املناخي �سمن العتبارات الرئي�سية التي حتكم عملية اتخاذ 

القرار ودعم اجلهود العاملية حلماية املناخ.
و�سوف تتيح هذه الع�سوية ملبادلة ا�ستثمار قدراتها وح�سورها العاملي من اأجل اإحداث 
تغيري اإيجابي من خالل اعتماد اإطار العمل اخلا�ض ب�سناديق الرثوة ال�سيادية العاملية 
اآثار التغري املناخي  بهدف خف�ض انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري والتخفيف من 
ان�سمام مبادلة لهذه  الإع��الن عن  العاملية. ومت  الأ�سواق  نتائج م�ستدامة يف  وحتقيق 
املبادرة خالل القمة الثالثة للروؤ�ساء التنفيذيني ل�سناديق الرثوة ال�سيادية والذي عقد 
ماكرون.  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  وبح�سور  ال�سناديق  ممثلي  بح�سور  افرتا�سيا 
من ناحية اأخرى، اأ�سبحت مبادلة ع�سوا كامل الع�سوية يف املنتدى العاملي ل�سناديق 
الرثوة ال�سيادية، وهو منظمة تطوعية ت�سم �سناديق الرثوة ال�سيادية امللتزمة بالتعاون 
املمار�سات  اأف�سل  و�سع  خالل  من  العاملية،  ال�سيادية  ال��رثوة  �سناديق  جمتمع  لتعزيز 
واحلوار البناء واإجراء البحوث والتقييم الذاتي. وميثل املنتدى العاملي حوايل 40 من 
�سناديق الرثوة ال�سيادية حول العامل. وي�سجع املنتدى جميع اأع�سائه على اللتزام ب�� 
“مبادئ �سانتياغو” والتي تتاألف من 24 بندا من املبادئ واملمار�سات التي ت�ستهدف 
ت�سجيع احلوار والتعريف باأن�سطة �سناديق الرثوة ال�سيادية. وقال اأحمد �سعيد الكليلي 
“ نوؤكد من  التنفيذي لال�سرتاتيجية واملخاطر ل�سركة مبادلة لال�ستثمار..  الرئي�ض 
خالل ان�سمامنا لع�سوية مبادرة “الكوكب الواحد” وع�سوية املنتدى العاملي ل�سناديق 
الرثوة ال�سيادية، التزامنا باأخذ الق�سايا التي مت�ض البيئة واملجتمع واحلوكمة بعني 
ال�سركة يف  ق��رارات ال�ستثمار، واعتبارها جزءا ل يتجزاأ من نهج  اتخاذ  العتبار عند 
والتن�سيق مع �سناديق  التعاون  لنا هذه اخلطوة  وتتيح  ال�ستثمارية.  اإدارة حمفظتها 
املناخي واحلوكمة  التغري  التزامنا بق�سايا  اأجل تعزيز  الأخ��رى من  ال�سيادية  ال��رثوة 
اأبوظبي  �سركة  مثل  لها  التابعة  وال�سركات  مبادلة،  وتوا�سل  وال�سفافية«.  وامل�سوؤولية 
من  الإم��ارات  لدولة  العاملي  احل�سور  تعزيز  يف  امل�ساهمة  “م�سدر”،  امل�ستقبل  لطاقة 
خالل البتكار وال�ستثمار يف الطاقة امل�ستدامة حيث تنت�سر اأن�سطة “م�سدر” يف اأكرث 
اأمريكي يف م�ساريع يف  19.9 مليار دولر  اإىل  ا�ستثمارات ت�سل  30 دولة وتدير  من 

جمال طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية يف اأماكن خمتلفة من العامل.

1.1 مليار درهم ت�صهيالت ائتمانية للقطاع الزراعي خالل 9 اأ�صهر 
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�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن مدعي عليه بالن�سر 

 لدى حمكمة خورفكان �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية 
)جزئي( جتاري   KHCFICIPOR2020 /0000189:يف �لدعوى رقم 

اىل:�ساحلة خانوم �سودري
جمهول حمل القامة:ال�سارقة - خورفكان - الربدي - الهاتف:0501258466

 - امل�سلى  القامة  العنوان/حمل  والتطريز  للخياطة  املدعي/اهال  بان  نعلمكم 
خورفكان - ال�سارقة - الهاتف:0503995941 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة 
ب������:الغاء ال�سراكة من الرخ�سة املهنية ب�سبب غياب ال�سريك خارج الدولة منذ 2017 
لذا يتوجب عليكم احل�سور امام الدائرة خورفكان الدائرة اجلزئية املدنيه والعمالية 
الوىل حمكمة خورفكان �سباح يوم الحد املوافق:2020/12/6 ال�ساعة 09:00 لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او ار�سال وكيل معتمد ينوب 

عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم
مدير �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1916/2020/11 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام عليهم مببلغ وقدره )347000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن :  انطونيو�ض تاتاراكي�ض  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:رايه �سامل �سهيل عوي�سان العامري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- �سيف حممد �سعيد احمد الظاهري 2- طارق حممد جاد احمد 3- دعاء الليثي ابراهيم 

م�سطفى - �سفتهم بالق�سية : املدعي عليهم  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام عليهم مببلغ وقدره )347000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/11/25  ال�ساعة 8.30 �ض يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 922/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام عليها مببلغ وقدره )450.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة
طالب الإعالن :  فرهاد قهرمان بختيار بختياري  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- املركز الملاين لالعمال �ض.م.ح - �سفته بالق�سية : املدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام عليها مببلغ وقدره )450.000( 
التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/12/7  ال�ساعة 
10.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 1313/2020/11 مدين جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- هيام جمال ق�ساب  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :حمدان ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سام�سي  حمدان  ل�سالح/ 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )7438( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل مكتوم حاكم  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7373/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2019/3078 امر اداء، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )29461( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعالن : �سن�سي للتجارة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

كري�سنان-  اوين  ا�سرامات  براكا�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  لالعالن  �سيدز  د  ان  �سيب�ض   -1 اإعالنهم:  املطلوب 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل الإقامة 

املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 

وقدره )29461( درهم اىل طالب التنفيذ املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1735/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:337/2020 مدين جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )63500( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعالن : حممد م�سطفى �سكر خليفة -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم: 1- كيومك�ض ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م 2-اح�سان احلق ب�سري احمد 3- 

راندير �سينغ جاجري �سينغ- �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم  - جمهويل حمل الإقامة 

املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 

وقدره )63500( درهم اىل طالب التنفيذ املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  85/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن العقارات التى بيانها:1- العقار نوع �سقة فندقية - والكائنة بامارة 
دبي منطقة نخلة جمريا - رقم الر�ض 2292 - رقم البلدية 4743-381 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى رويال باي - رقم العقار 
805 - رقم الطابق 8 - املواقف B-86 - امل�ساحة الداخلية 77.26 - م�ساحة البلكونة 28.91 - امل�ساحة الكلية باملرت املربع 
106.17 - امل�ساحة الكلية بالقدم املربع:1.142.80 - امل�ساحة امل�سرتكة 103.05 - 2- العقار نوع �سقة �سكنية - والكائنة بامارة 
 DUBAI WHARF TOWER دبي منطقة اجلداف - رقم الر�ض 469- رقم البلدية 5635-326 - رقم املبنى 3 - ا�سم املبنى 3 
رقم العقار 304 رقم الطابق 3 املواقف:B3 -569 - امل�ساحة الداخلية 80.75 - م�ساحة البلكونة 6.61 امل�ساحة الكلية باملرت 

املربع 87.36 امل�ساحة الكلية بالقدم املربع:940.34 امل�ساحة امل�سرتكة 74.14 وفاءا ملبلغ وقدره )1.156.536( درهم
طالب الإعالن : بنك المارات لال�ستمثار �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- �سيف الزمان �ساودهري- �سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة اجلداف - رقم الر�ض 
469 - رقم البلدية 5635-326 - رقم املبنى 3 - ا�سم املبنى:Dubai Wharf tower3  - رقم العقار 304 -رقم الطابق 3 - 
امل�ساحة 87.36 مرتمربع + نوع العقار �سقة فندقية - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�ض 2292 - رقم البلدية 381-4743 
- رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى رويال باي - رقم العقار 805 - رقم الطابق 8 - امل�ساحة 106.17 مرتمربع - وفاء للمبلغ املطالب 

رئي�ش �ل�سعبة  به وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  33/2020/250 بيع عقار مرهون 

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن العقار نوعه/�سقة �سكنية الكائنة بامارة دبي مبنطقة 
نخلة جمريا رقم الر�ض 1998 رقم املبنى 6 ا�سم املبنى مارينا ابارمتنت�ض 6 - رقم العقار 401  - رقم الطابق 
4 املواقف:CLG-7 - امل�ساحة الداخلية 145.13 م�ساحة البلكونة34.75 امل�ساحة الكلية مرت مربع:179.88 

امل�ساحة الكلية بالقدم املربع:1.936.21 قيمة الرهن :3.148.232 درهم
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- جوزيف غريغوري �سارليز فران�سي�ض �سكارف- �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة نخلة 
جمريا - رقم الر�ض 1998 - رقم املبنى:6 - ا�سم املبنى مارينا ابارمتنت�ض 6 - رقم العقار 401 - رقم الطابق 
املطالب به )3.148.232( دره��م وذل��ك للعلم مبا جاء ونفاذ  ، وف��اء للمبلغ  امل�ساحة 179.88 مرت مربع   - 4

مفعوله قانونا.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن مدعي عليه بالن�سر 

 لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية �الحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002814:يف �لدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:ه�سام عابدين حاج مو�سى
جمهول حمل القامة:امارة عجمان الرا�سدية 3 مقابل حديقة الرا�سدية لل�سيدات 

بناية عبداحلميد 2 �سقة 306
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/12/17 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان 
الواحد(  اليوم  دائرة   -  3 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   - املدنيه  البتدائية  املحكمة 
بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر باللغتني 
العربية والجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور  رقمها اعاله بو�سفك مدعي عليه  

-  حرر بتاريخ:2020/11/22
مدير �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : تك�ستوك موبايل �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 2716 ملك ارين ها�سمي - بردبي - برج خليفة. ال�سكل القانون:ذات 
 1085768  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم    661923 الرخ�سة:  رقم  حم��دودة  م�سئولية 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
وعلى من  بتاريخ  2020/11/19  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2020/11/22
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �بي حما�سب قانوين العنوان 
:  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ض - ديرة - القرهود  - 
هاتف:044252890 - فاك�ض:........... ،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�بي حما�سب قانوين
 العنوان :  مكتب رقم 306-03 ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ض - 
ديرة - القرهود  - ه��ات��ف:044252890 - فاك�ض:...........، مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
دب��ي بتاريخ  ق���رار حم��اك��م  تك�ستوك موبايل ����ض.ذ.م.م  وذل���ك مب��وج��ب   :
2020/11/22 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/19 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : مايكرو وينز �ض.ذ.م.م  
العنوان : حمل 13 ملك �ساحي خلفان متيم بور�سعيد. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية 
حمدودة رقم الرخ�سة: 562844  رقم القيد بال�سجل التجاري : 70659 مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/17  
اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/11/17 بتاريخ   دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
حما�سبون  وم�ساركوه  �لكتبي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض 
قانونيون العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
كافة  معه  الفاك�ض:043215356،م�سطحباً   - الهاتف:043215355   - القوز الوىل   -

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �ي �ن دي يو للخدمات �لريا�سية �ض.ذ.م.م  
 - دب��ي  ف��رع  ����ض.ذ.م.م  العقارية  ا�سيكو اخلليجية  �سركة  49-601 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
بور�سعيد. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 753343  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1216151 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/11/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/15 وعلى من 
حما�سبون  وم�ساركوه  �لكتبي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه 
قانونيون العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - الهاتف:043215355 - الفاك�ض:043215356،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�لكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز   

الوىل - الهاتف:043215355 - الفاك�ض:043215356، 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية  مايكرو وينز �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/11/17 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/17 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    
ملك   3 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  امل�سفي/�لكتبي  ا�سم 
 - ال����ه����ات����ف:043215355   - ال��ق��وز الوىل   - ب��ردب��ي   - امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  دب���ي  ع��ه��د  مكتب ويل 

الفاك�ض:043215356
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
�ي �ن دي يو للخدمات �لريا�سية �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار  اأعاله لت�سفية  
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/11/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2020/11/15
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

 3282/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد -  جمهول حمل القامة

وميثلها  ���ض.ذ.م.م  )امييكول(  كولينج  دي�سرتيكت  التنفيذ/المارات  الطالب  ان  مبا 
املدير العام/اديب يو�سف املبدر 

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار - املنطقة جممع دبي 
لال�ستثمار الول - رقم الر�ض 29 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سون بزن�ض بارك - رقم 
الوحدة RETALL - 32-312-239-140 وفاء للمبلغ املطالبه وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن حكم بالن�سر

                  يف  �ال�ستئناف رقم 1287/2020/305 ��ستئناف جتاري  
مو�سوع ال�ستئناف : ا�ستنئاف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 519 ل�سنة 2020 جتاري جزئي والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب 
طالب الإعالن :  م�سنع التجهيزات املتحدة للرخام وميثلها/عارف ح�سن ابل �سادق  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله: بدر حممد علي القرق -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فورزون ديكور ال�سناعية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده - جمهول حمل الإقامة 

اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020/7/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
ل�سالح/م�سنع التجهيزات املتحدة للرخام وميثلها/عارف ح�سن ابل �سادق - موؤ�س�سة التجهيزات املتحدة ملواد البناء 
بقبول  املحكمة ح�سوري ومبثابة احل�سوري  يلي:حكمت  ابل بن ح�سن �سادق منطوق احلكم على ما  وميثلها/ح�سن 
ال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بالغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سدها بان توؤدي للم�ستاأنفة مبلغ 
)526.564.83( درهم والفائدة بن�سبة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 2020/1/6 وحتى ال�سداد التام والزام امل�ستاأنف �سدها 
بالر�سوم امل�ساريف وم�سادرة مبلغ التاأمني ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  483/2020/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/495 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )4.456.656.19( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعالن : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- �سركة توما�ض بنيت اخلليج ذ.م.م- �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 

املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 

الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4456656.19( وق��دره 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�عالن بالن�سر 
 7070/2020/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  عبداهلل �سالح عبيد �سامل املعمري -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/القرق واملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون 

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

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

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر 

 7163/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1-  ق�سر ال�سرق ملواد البناء �ض.ذ.م.م 2- عمر طه دليمى 3- اوروود 

للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ

وميثله:ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)654379( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 2723/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- موؤ�س�سة التعاون للمالحه  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة(

وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/12 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/ بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 
)1.180.385( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�سل يف 
2020/8/5 ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
 �عالن بالن�سر

يف  �الإ�ستئناف رقم 1295/2020/300 ��ستئناف مدين  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- جوزف جورج باخو�ض - جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / حمدان ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثله:هيفاء 
يو�سف اح��م��د مطر اخل��ي��اط - ق��د ا���س��ت��اأن��ف/احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
1573/2020 مدين جزئي-  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/12/7 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   

�نذ�ر عديل بالن�سر 
 2020/6679  

امل��ن��ذر:ك��ون��ورت��ك ل��ت��ج��ارة الك���رتون���ي���ات �������ض.ذ.م.م امل��ع��روف��ه ح��ال��ي��ا ب��ا���س��م ام ت��ي ب��ي لتجارة 
اللكرتونيات

املنذر اليه:كيو وان لتجارة الهواتف املتحركة ذ.م.م - جمهول حمل القامة
يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره بالآتي:

لتجارة  ب��ي  ت��ي  ام  با�سم  )امل��ع��روف��ة  تيك  ك��ون��دور  �سركة  ب��ني  ب�ساعة  �سحنة  ات��ف��اق  تنفيذ  مت 
امل�ستحق  املبلغ  درهم   )3089.99( مبلغ  الهواتف  لتجارة  وان  كيو  و�سركة  ذ.م.م(  اللكرتونيات 
ام تي بي لتجارة  با�سم  الهواتف اىل �سركة كوندور تيك )املعروفة  من �سركة كيو وان لتجارة 
ايام من تاريخ ن�سر  اللكرتونيات ذ.م.م( مت منح �سركة كيو وان لتجارة الهواتف مهلة خم�ض 

النذار العديل لتحويل املبلغ امل�ستحق
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

الإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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�سامل  �سفية   / ال�سيدة  ف��ق��دت 
اأ�سهم  �سهادة  احلو�سني  حممد 
ابوظبي  م�����س��رف  ع���ن  ����س���ادرة 
ال�سهادة  رق�����م  ال������س�����الم�����ي    
�سهم   151 ب���ع���دد   1095961

يرجى ممن يعرث عليها ارجاعها 
اىل امل�سرف املذكور او الت�سال 

على الرقم 0506148998.

اعالن فقدان �صهادة ا�صهم

ف����ق����د امل�������دع�������و  /حم���م���د 
بنغالد�ض     ، ال��دي��ن  اف��ت��اب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AC6369453( رق����م 
م����ن ي���ج���ده ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  بنغالد�ض  �سفارة 

مركز �سرطة

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل������دع������و  /ا����س���ن���ري 
باك�ستان     ، ن��ري  ب����وزا  خ���ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )WZ4113712( رق���م 
م����ن ي���ج���ده ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  ب��اك�����س��ت��ان  ���س��ف��ارة 

مركز �سرطة

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو  /مار�سل ديرز 
اجلن�سية  الفلبني     ، دي���از 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
من   )EC4514588(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  يجده 
مركز  اق�����رب  او  ال��ف��ل��ب��ني 

�سرطة

فقدان جواز �صفر

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �سورتي ميتل تريدينج �ض.ذ.م.م  
القانون:ذات  ال�سكل  ار�ض رقم تي بي 070611.  الوطنية قطعة  ال�سناعات  العنوان : جممع 
م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 763223  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1239804 مبوجب 
لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا 
  2020/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل 
اأو  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/10/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
العنوان : مكتب رقم  �سركة قايد لتدقيق �حل�سابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري - الهاتف:044215777 
الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:065448819،م�سطحباً   -

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سركة قايد لتدقيق �حل�سابات
 العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج التجاري 

- الهاتف:044215777 - الفاك�ض:065448819
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاله لت�سفية  �سورتي ميتل تريدينج �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/10/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن بالن�سر        

 4263/2020  جتاري جزئي
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- جيانغ�سو جينغتيان ملقاولت البناء ذ.م.م 2- يون زهاو  
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة واتر�سيل ملقاولت املواد العازلة ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )944.576.59( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام 

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/12/6 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر 

  لالخطار �لعديل برقم �ملحرر:2020/1/6734 
ال�سباحة  لح��وا���ض  اخل���رايف  )�سابقا(  ف��ردي��ه  موؤ�س�سه  ال�سباحه  لح��وا���ض  امل��ن��ذرة:اخل��راف��ى 

�ض.ذ.م.م )حاليا(
املنذر اليها/ام ا�ض لالن�ساءات �ض.ذ.م.م منطقه حره

فان املنذرة تنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتها والبالغ قدره )1.516.255.22( 
 - فل�سا  وع�سرون  واثنان  وخم�سون  وخم�ض  ومئتان  الف  ع�سر  و�ستة  وخم�سمائه  مليون  دره��م 
والثابته ب�سهادات ال�سداد �سالفه الذكر بهذا النذار وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ اعالنها 
اآ�سفني لتخاذ كافة الج��راءات القانونية الالزمة قبلها وذلك  بهذا النذار وال �سوف ن�سطر 
والفائده  والتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة  بذمتها  املرت�سد  املبلغ  ب�سداد  للزامها 
التاأخرييه بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل بتاريخ:2020/4/16 تاريخ ا�ستحقاق 

اخر �سهادة �سداد وحتى ال�سداد التام هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13095 بتاريخ 2020/11/23   
�عالن مدعي عليه بالن�سر 

 �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية 
�خرى  - )جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0001573:يف �لدعوى رقم 

اىل املدعي عليهما:1- ال�س�ستاوي على ال�س�ستاوي ابورية 2- ا�سامة علي ال�س�ستاوي ابوريه - امارة عجمان 
- كورني�ض البحرية - غرفة جتارة و�سناعة عجمان - الطابق 8 مكتب 85 - رقم مكاين:4323512105 رقم 

الهاتف:067442403 - متحرك:0564174210
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2020/8/20 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�سالح املدعي/فخري واخوانه لتجارة املكيفات ذ.م.م وميثلها ال�سيد/فخر الدين ديوان ا�سغر علي
بالتايل/بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغا وقدره )13.755( درهم 
وحتى  بتاريخ:2020/7/5  احلا�سل  الدعوى  رفع  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %7 بن�سبة  القانونية  والفائدة 
ال�سداد التام على ان ل يتجاوز جمموعها املبلغ املحكوم به والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهما 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض الدعوى يف مواجهة املدعي الثاين - حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ
�لقا�سي/وجدي بن �ل�ساذيل بن �حمد
حمكمة عجمان
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Service by Publication

 In Case No. 322/2020/712 Real Estate Appeal
Case Subiect:Appealing the verdict issued in Case No. 739/2020 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees
Service Applicant: Real Estate Investment Public Corporation in Ajman
Capacity in the Case: Appellant
Parties to be notified: 1 - Vedzhai Kumar 
Capacity in the Case: Appellee
Service Subject:
Service applicant appealed the order/ verdict issued in the case No. 739/2020 
Real Estate Summary and the hearing of Wednesday 25-11-2020 at 10:00 AM 
through online litigation was determined for the same. Therefore, you are 
ordered to attend by yourself or your legal attorney and in case of your failure 
to do the same, you shall be trailed in absentia.
Case Manager
Mohammed Shihab Al Hashimi

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Notification by Publication

In case No. 15/2020/31 Petition for Review (Commercial)
Case subject:Petition for Review in case number 324/2018 Commercial Plenary with 
fees and expenses
Declarant :Lord Byron LLC (Previously) - BLAZER ARTEL GENERAL TRADNIG 
LLC (Currently)
his capacity In the case: The Petitioner
Receivers :
1- BEHROOZ SARIKHAN GOORKANI   his capacity in the case: Defendant
2- JEBEL ZAGROOS GENERAL TRADING CO. (LLC) his capacity in the case: 
Defendant
3. BIZHAN MASIH JAHANDIDEH    
his capacity in the case: Defendant
Subject of Notification:
Has filed the case and its Petition for Review in Case No. 324/2018 Commercial 
Plenary with fees and expenses. Hearing was scheduled on Tuesday, 12/01/2021 
Subject of Notification: at 9:30 morning in Ch.2.E.22 & BUILDONG_DESC Hall, 
You are kindly requested to attend by yourself or by your legal representative to 
present your Memo or document to the court at least three days before the hearing.
Division Head: Mohammed Mubarak Khalfan

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 18689/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent :Mohamed Othaman Akbar Abd Al Ghafour –Pakistan Nationality  with an address at 
Emirate of Sharjah,Al Qasemya Area, Sheikha Aicha Building, Flat No 201 -Mobile No. 055 4267005

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 47207
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
47207; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 18695/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : Zubair Ahmed Bik Merza , Indian Nationality with an address at Emirate of 
Sharjah,Industrial Area 3. Al Mabrouka Building  Flat No.B218, Mobile No 050 5840369

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 59813
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
59813; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 18690/2020
Notifier Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : Sayed Abad Al-Rhim Sayed Azim Al din - Pakistan Nationality with an address at Emirate 
of Sharjah Al Qasymia. Al Shahbaa Area ,Abu Shaghara Street no. 402- Mobile No 0554140837

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 84886
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
84886; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 19162/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : Echo pack Middle East L.L.C with an address at Emirates of Ajman,Al Corniche Street Al 
Karama place , Free zone  in Ajman, Office No.E1-1201 Mobile No. 0502087686

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 29712
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
29712; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 19169/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : MHM Trading with an address at Emirate of Ras Al Khaimah, Free Zone, Alpha 
Aluminum Building -Mobile No. 0503732498

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 65406
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
65406; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 19168/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : Lyon Jerdan Degagr South African Nationality with an address at Emirate of Abu Dhabi, 
Al Reem Island, gate 2 Building No 2, Flat No 1418,-Mobile No. 0526186345

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 39,489
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
39,489; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.

Date 23/ 11/ 2020  Issue No : 13095
Government of Ras Al Khaimah

NOTARISED NOTICE- Attestation No. 19167/2020
Notifier : Dubai Islamic Bank
Represented by Mr Ahmad Mohamad Abdun-Nabi as an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 as attomey for Dubai Islamic Bank per the Power of Attomey attested by the Dubai Notary 
Public under No 2019 1/4646, being at Dubai, Diera. Port Saeed. Business Point Building, 1 Floor, 
office No 101, Mobile No 054-414 5222
Respondent : L A Medical Center L.L.C with an address at Emirates of Abu Dhabi , City of Mohamed 
Bin Zayed, Musaffah M4 St Building No 168, Flat No.202-Mobile No. 055 363 1525

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 155885
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating 
for the latter an auto-finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the installment payments to the bank until it accrued the amount of AED 
155885; whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal procedures on the following mortgaged vehicle:

Therefore, the Notifier intimates you to pay the above mentioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial transactions Law, charging you for the leg I expenses, cost and lawyer's fees.
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•• ال�شارقة-الفجر:

���س��م��ن ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل الرت���ق���اء ب��ج��ودة اخل���دم���ات التي 
اأفراد  زواره��ا من خمتلف  ل��دى  ال��ق��راءة  ثقافة  وتعزيز  تقدمها، 
التابعة  ال�سرقية،  املنطقة  يف  ال�سارقة  مكتبات  اأطلقت  املجتمع، 
لهيئة ال�سارقة للكتاب، خدمة جديدة ت�ساف اإىل قائمة خدماتها 
ا�ستعارة  امل��ط��ال��ع��ة،  ل��ل��ق��ّراء وحم��ب��ي  م��ن خاللها  تتيح  امل��ت��م��ي��زة، 
خمتلف اأنواع الكتب الأدبية والعلمية، واإعادتها دون احلاجة اإىل 

دخول املكتبات.
الكتب،  لإرج����اع  خم�س�سة  ���س��ن��ادي��ق  ت��وف��ري  اخل��دم��ة  وتت�سمن 
الفروع اخلم�سة  ومرافق  ع��دٍد من مباين  يف  موؤخراً  تركيبها  مت 
من مكتبات ال�سارقة، وبالقرب منها يف املنطقة ال�سرقية، بهدف 
ت�سجيع الأفراد على ا�ستعارة الكتب وقراءتها، واإعادتها ب�سهولة، 
ي�سمن  باملكتبة، مب��ا  اخل��ا���س��ة  امل��راف��ق  دخ���ول  اإىل  احل��اج��ة  دون 
اللتزام بتطبيق الإجراءات الحرتازية املتبعة يف مواجهة انت�سار 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
دبا  م��ن مكتبة  ل��ك��ٍل  امل��ح��اذي��ة  امل��ن��اط��ق  ال�سناديق على  وت��وزع��ت   
احللو  وادي  ومكتبة  العامة،  خورفكان  ومكتبة  العامة،  احل�سن 
العامة، ومكتبة كلباء العامة، ومكتبة الذيد العامة، حيث مت و�سع 

ال�سناديق بالقرب من البوابة الرئي�سية لفروع املكتبات.
وحتر�ض مكتبات ال�سارقة العامة على تطوير وجتويد خدماتها، 
اأط��ل��ق��ت يف  الإم�����ارة ح��ي��ث  اأن��ح��اء وم��ن��اط��ق  وتنويعها يف خمتلف 
اأغ�سط�ض من العام اجلاري، خدمة احلجز الذكي للكتب والإعارة 
دون  ال�ساعة  م��دار  على  الكتب  ا�ستعارة  ت�سهيل  بهدف  ال��ذات��ي��ة، 
احلاجة للذهاب اإىل املكتبة، وذلك من خالل الو�سول ملحتوياتها 
عرب بوابتها الإلكرتونية وا�ستعارة الكتب وا�ستالمها عرب “خزانة 

ذكية” ملحقة مببنى املكتبات. 
واأط��ل��ق��ت قبل ذل��ك ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة الذكية، 
الت�سجيل  خدمة  الإلكرتونية  بوابتها  عرب  ل��رواده��ا  تّوفر  التي 
والطالع  اخلا�ض،  فهر�سها  اإىل  الو�سول  ت�سهيل  بهدف  الآلية، 

التي  الأوق��ات  وتقلي�ض  حمتوياتها،  ت�سمها  التي  العناوين  على 
عرب  الكتب  وحجز  انتقاء  يتيح  مبا  ال�ستعارة،  عملية  ت�ستغرقها 
احلجز  “جهاز  خ��الل  م��ن  وا�ستالمها  ال�سخ�سية،  ح�ساباتهم 
بطاقة  اأو  الإم��ارات��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ا���س��ت��خ��دام  يتطلب  الذكي” ال���ذي 

الع�سوية. 
ي�سار اإىل اأن مكتبة ال�سارقة العامة تاأ�س�ست على يد ال�سيخ �سلطان 
القا�سمية”  “املكتبة  ا�سم  حتت   1925 ع��ام  القا�سمي  �سقر  بن 
يف  كانت  حيث  تنقالت،  ع��دة  موقعها  و�سهد  ل��ه،  خا�سة  كمكتبة 
�ساحة احل�سن ثم انتقلت اإىل مبنى البلدية، ثم اإىل قاعة اأفريقيا، 
ثم اإىل مبنى املركز الثقايف بال�سارقة، واملدينة اجلامعية، ويف مايو 
افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد   ،2011
اجلديد  املبنى  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى،  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي، 
ال�سارقة  “مكتبة  ا�سم  الثقافة” حتت  ق�سر  “ميدان  يف  للمكتبة 
�ستى جمالت  كتاب يف  مليون  ن�سف  اأك��رث من  العامة”، وجتمع 

العلوم واملعارف والآداب بلغات متعددة.

للكاتب  اأرزاق”  �سبعة  ب��و  »ال��غ��و���ض   -
وال�سادر عن  ث��اين،  بن  اأحمد حممد  الإم��ارات��ي 

اأو�سنت ماكويل بابلي�سرز عام 2019
ماذا  الدميوقراطية:  اإىل  »النتقال   -
الآخرين؟” لالأ�ستاذ  العرب من جتارب  ي�ستفيد 
ال�سادر  م�سر،  م��ن  ه��الل،  ال��دي��ن  علي  الدكتور 
عن املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 

2019
»بنت �سيخ العربان” للكاتبة امل�سرية   -
مريال الطحاوي، وال�سادر عن دار العني للن�سر 

عام 2020
»�سورة املراأة يف رحالت الغربيني اإىل   -
و�سط اجلزيرة العربية منذ مطلع القرن التا�سع 
للكاتبة  الع�سرين”  ال��ق��رن  منت�سف  اإىل  ع�سر 

وال�سادر  احل��رب��ي،  ب��ن��ت خم��ل��د  ال�����س��ع��ودي��ة دلل 
والدرا�سات  ل��ل��ب��ح��وث  ف��ي�����س��ل  امل��ل��ك  م��رك��ز  ع���ن 

الإ�سالمية عام 2020
العقل  ت�����س��غ��ي��ل  اإع��������ادة  اأج������ل  »م�����ن   -
خمتار  د.  التون�سي  للباحث  العربي”  التاريخي 
التاريخية  م��ن�����س��ورات  ع��ن  وال�����س��ادر  ال��ف��ج��اري، 

الإ�سالمية عام 2020
»م����وق����ع �����س����اروق احل����دي����د الأث������ري   -
يف اإم����ارة دب���ي، ���س��ورة م��ن ح�����س��ارة الأل���ف الأول 
حميميد  راف��ع  د.  الأردين  امليالد” للباحث  قبل 
للن�سر  الأردن��ي��ة  ورد  دار  عن  وال�سادر  حراح�سه، 

والتوزيع عام 2019
ال��ت��غ��ي��ري )الن�ض  »ال���ق���راآن وم��اه��ي��ة   -
اإدري�ض  د.  املغربي  – الإن�سان(” للباحث  الديني 
الثقافية  ال���رواف���د  دار  ع���ن  وال�������س���ادر  ح���م���ادي، 
وال��ت��وزي��ع عام  للن�سر  ال��ن��دمي  – اب���ن  ن��ا���س��رون 

2020
الفولكلور  ب���ني  ال���س��ت��ع��الء  »ت�����راث   -
من  امل�����س��ري،  �سعيد  للباحث  الديني”  وامل��ج��ال 
م�سر، وال�سادر عن دار بتانة للن�سر والتوزيع عام 

2019
 199 النقدية  الفنون والدرا�سات  وا�ستقبل فرع 
الرت�سيحات  اإج���م���ايل  م���ن   8% اأي  ت��ر���س��ي��ح��اً 
الواردة للدورة اخلام�سة ع�سرة من اجلائزة، ومت 
الطويلة،  القائمة  يف  منها  10عناوين  اخ��ت��ي��ار 
العراق وتون�ض  اأرب��ع دول عربية، هي  ج��اءت من 

والأردن واملغرب، وهي على النحو الآتي:
وتطوره  ال�����س��ري��ف  امل�سحف  »خ���ط   ‒
عبد  د.  العراقي  الإ�سالمي” للباحث  الع�سر  يف 

الكتب  دار  ع��ن  وال�����س��ادر  ���س��ال��ح،  ال��ع��زي��ز حميد 
العلمية عام 2020

الفكر  ح�����وار  الأم����ث����ول����ة،  »خ���ط���اب   ‒
للباحث  معرفية”  ت��داول��ي��ة  م��ق��ارب��ة  وال�سلطة 
�سعيد جبار من اململكة املغربية، وال�سادر عن دار 

كنوز املعرفة للن�سر والتوزيع عام 2019
»�سورة بغداد الفرتا�سية يف املخيال   ‒
ال��ي��ه��ودي ال��ع��راق��ي – درا���س��ة يف مت��ث��الت �سرود 
ال��ف�����س��اء ال��ت��اري��خ��ي يف امل��ن��ج��ز ال��ف��ن��ي والأف����الم 
واللوحات واملو�سيقى” للكاتبة والباحثة العراقية 

د. خالدة حامت علوان،
 وال�سادر عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والن�سر 

والتوزيع عام 2019
للباحث  الأدب”  يف  الديني  »الوئام   ‒
خطوط  دار  عن  وال�سادر  عي�سى،  را�سد  الأردين 

وظالل للن�سر عام 2020
امل�سرحي:  ال��ع��ر���ض  »�سينوغرافية   ‒
التون�سي  �سفر؟” للباحث  اأم  املمثل  جل�سد  �سكن 
د. حم��م��د ال��ه��ادي ال��ف��رح��اين، وال�����س��ادر �سمن 
الإن�سانية  وال���ع���ل���وم  الآداب  ك��ل��ي��ة  م���ن�������س���ورات 

بالقريوان عام 2019
ال���ف���ن���ون  يف  ال����ت����ح����دي����ث  »م���������س����ار   ‒
للباحث  اللوحة”  اإىل  الأر�سومة  من  الت�سكيلية 
حمّمد  دار  عن  وال�سادر  قويعة،  خليل  التون�سي 

علي للن�سر عام 2020
�سيميائية  يف  ب���ح���وث  »اأي����ق����ون����ات:   ‒
اأحمد  د.  التون�سي  للباحث  الب�سرية”  الأن�ساق 
للكتاب  التون�سية  ال��دار  عن  وال�سادر  القا�سمي، 

عام 2019

عند  والتجلي  اخلفاء  بني  »ال�سورة   ‒
اأحمد  املغربي  بن عربي” للباحث  الدين  حميي 
ك���ازي، وال�����س��ادر ع��ن موؤمنون ب��ال ح��دود للن�سر 

والتوزيع عام 2018
درا�سة  ال��ع��رب��ي:  ال�����س��ردي  »املتخيل   ‒
املغربي  للباحث  العجائبي”  ووظ��ائ��ف  بنيات  يف 
للن�سر  روؤي��ة  دار  وال�سادر عن  النحال،  م�سطفى 

والتوزيع عام 2020
»اأخالقيات التاأويل: من اأنطولوجيا   ‒
املغربي  للباحث  الفهم”  اأنطولوجيا  اإىل  الن�ّض 
الفا�سلة  دار  ع���ن  وال�������س���ادر  احل���ري����ض،  حم��م��د 

للن�سر عام 2019
و�ستوا�سل جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ن�سر القوائم 

الطويلة للفروع الأخرى من اجلائزة تباعاً.

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرعي التنمية 
وبناء الدولة والفنون والدرا�صات النقدية

•• الفجرية-الفجر:

الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ج��م��ع��ي��ة  ك��رم��ت 
ال��ع��رب��ي للمراأة  امل��ج��ل�����ض الإمن���ائ���ي  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
اإم��ارات��ي��ة وع��رب��ي��ة، بجائزة  ام�����راأة   17 والأع���م���ال 
 2020 ل��ع��ام  الثانية  دورت��ه��ا  يف  قائدة”  “ب�سمة 
رائدات  الإمنائي” لتكرمي  “املجل�ض  اأطلقها  والتي 

العمل وقائدات امل�سرية النه�سوية العربية.
ومنتجع  فندق  اأقيم يف  ال��ذي  التكرمي  ح�سر حفل 
البحر بالفجرية، �سعادة خليفة خمي�ض مطر الكعبي 
الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جلمعية  ال��ف��خ��ري  ال��ع�����س��و 
جمعية  رئي�ض  الظنحاين  خالد  و�سعادة  الثقافية، 
�سابرين  و�سعادة  الثقافية،  الجتماعية  الفجرية 
ال���ي���م���اح���ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي الحت�������ادي، 
الإمنائي  املجل�ض  رئي�سة  غ�سني  اإمي��ان  والدكتورة 
امل�سوؤولني  ل��ل��م��راأة والأع���م���ال، وع���دد م��ن  ال��ع��رب��ي 
والإع��الم��ي��ني.وج��رى خ��الل احل��ف��ل، ال���ذي اأدارت���ه 
عدد  اإلقاء  للجمعية،  العام  الأم��ني  احلمادي،  حياة 
من الكلمات التعريفية والرتحيبية ا�ستهلت بكلمة 
الإمنائي  املجل�ض  رئي�سة  غ�سني  اإمي���ان  للدكتورة 
التي  الرفيعة  باملنزلة  خاللها  من  اأ���س��ادت  العربي 
التي  والإجن�����ازات  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  عليها  ح�سلت 
حققتها على الأ�سعدة كافة بدعم القيادة الر�سيدة. 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض اجلمعية  ال���ده���م���اين  واأل���ق���ت ه����دى 

“الفجرية  اأ���س��ادت مب��ب��ادرات  املنا�سبة  كلمة يف ه��ذه 
املراأة العربية  الثقافية” واملجل�ض الإمنائي يف دعم 
وت��ع��زي��ز مكانتها وري��ادت��ه��ا يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي. من 
عبدالرحيم  م��ع�����س��وم��ة  ال���دك���ت���ورة  األ���ق���ت  ج��ه��ت��ه��ا، 
اأن  اأك����دت  كلمة  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال��ن��واب  جمل�ض  ع�سو 
�سهدت قفزات  والبحرينية خ�سو�ساً  العربية  امل��راأة 
خالل  من  املجتمع  يف  متكينها  م�ستوى  على  لفتة 
قيادية  مراكز  باحتاللها  حققتها  التي  الإجن���ازات 
وريادية، وتخلل ذلك عزف على العود للفنان جا�سم 
رئي�ض  الظنحاين  خالد  �سعادة  اأكد  اجلا�سم.بدوره، 
اأهمية الدور الريادي الذي  اإدارة اجلمعية،  جمل�ض 
املبادرات  كافة  دع��م  الإم����ارات يف  دول��ة  ب��ه  ت�سطلع 
وتعزيز  العربية  باملراأة  للنهو�ض  الرامية  واخلطط 
مكانتها والدفاع عن حقوقها، لفتاً اإىل اأن الإمارات 
اأوائ��ل الدول التي تدعم امل�ساواة بني اجلن�سني  من 
وتر�سخ دور املراأة الإماراتية من خالل منحها املكانة 

التي ت�ستحق داخل جمتمعها.
الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  اأن  واأو���س��ح 
اإىل جانب املجل�ض الإمنائي العربي للمراأة والأعمال 
ح��ر���س��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوا����س���ر ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف 
والتنموية  والإن�سانية  الثقافية  امل��ج��الت  خمتلف 
اأهدافها وغاياتها  التي تدعم املراأة العربية وحتقق 
يف  ال�سراكة  اآف���اق  تو�سيع  اإىل  اإ���س��اف��ة  وطموحاتها 

م�سارات التنمية والبناء و�سناعة امل�ستقبل.

“اإن  اإمي����ان غ�����س��ني:  ال��دك��ت��ورة  م��ن جهتها، ق��ال��ت 
ج���ائ���زة ب�����س��م��ة ق���ائ���دة ت��ه��دف اإىل ت��ك��رمي رائ����دات 
لالإ�سادة  العربي،  الوطن  قياديات يف  ون�ساء  ب��ارزات 
باإجنازاتهّن وت�سحياتهّن ودعم م�سريتهّن، ل �سّيما 
جمال  يف  ومّم��ي��زة  م�سرفة  ب�سمة  ت��رك��ن  ال��ل��وات��ي 
ع��م��ل��ه��ّن وك��ت��ْ� ت��اري��خ��اً ح��اف��اًل يف ���س��ّت��ى املجالت 
الثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة،  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
والرتبوية، احلقوقية والأمنية، الفنية والإعالمية، 
وه���و ع��رب��ون وف����اٍء وام��ت��ن��ان مل��ا ت��ق��ّدم��ه ه���ذه امل���راأة 
اإعالء  �سبيل  يف  وخ��دم��اٍت  ت�سحياٍت  م��ن  واأمثالها 
اأن  غ�سني  �سعبها«.واأو�سحت  ورف��ع��ة  وطنها  ���س��اأن 
حفل الفجرية كرم �سخ�سيات ن�سائية من الإمارات 
ودول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وامل���غ���رب؛ وال���الت���ي  متيزن 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
املهند�سة  وه��ن:  والإن�سانية،  والرتبوية  والثقافية 
�سعاد ال�سام�سي وعائ�سة اجلا�سم والإعالمية ميثاء 
الدهماين  وه��دى  املطرو�سي  عبيد  وكلثم  اإبراهيم 
اليماحي  الزيودي وم��وزة  وفاخرة بن داغر ومرمي 
والدكتورة مرمي حممد املال و�سلمى احلفيتي من 
عبدالرحيم  ح�سن  مع�سومة  والدكتورة  الإم���ارات، 
وعهدية اأحمد ال�سيد من البحرين، وهدى الغامدي 
ال�����س��ع��ودي��ة، وع���واط���ف اخل�����س��ر م���ن الكويت،  م���ن 
وفايزة الكلبانية من �سلطنة عمان، واملهند�سة �سارة 

اح�سو�ض والإعالمية هند بوم�سمر من املغرب.

الفجرية تكرم 17 امراأة عربية بجائزة ب�صمة قائدة

تطبقها يف فروعها �ل�5 باملنطقة �ل�سرقية

مكتبات ال�صارقة العامة تطلق خدمة �صندوق 
االإرجاع الإعادة الكتب من خارج املكتبة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدولة” و”�لفنون  “�لتنمية وبناء  �لقو�ئم �لطويلة لفرعي  للكتاب �م�ض عن  �ل�سيخ ز�يد  �أعلنت جائزة 
و�لدر��سات �لنقدية”، �سمن دورتها �خلام�سة ع�سرة لعام 2020-2021 �للتني ��ستقبلتا معًا 461 تر�سيحًا 

من خمتلف �لدول �لعربية.
ع�سرة  �خلام�سة  للدورة  �لو�ردة  �لرت�سيحات  �إجمايل  من   %11 �لدولة” على  وبناء  “�لتنمية  فرع  ح�سل 
من �جلائزة، مبا يعادل 262 تر�سيحًا، و��ستملت قائمته �لطويلة على ثمانية �أعمال ملوؤلفني من �ست دول 
عربية، هي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية وم�سر و�ملغرب و�لأردن وتون�ض. وت�سم 

�لقائمة �لطويلة �لعناوين �لتالية: 
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لفتت �لأنظار موؤخرً� ب�سخ�سية "�سجن" 

منة ف�صايل: �صعيدة جدًا بتجربة فيلم »زنزانة 7«

حم�سك  ال�������������ذي  م��������ا   •
"زنزانة  ف���ى  ل��ل��م�����س��ارك��ة 

7"؟
عندما  احل��ق��ي��ق��ة  يف   -
امل�ساركة  ع��ل��ى  ع���ر����ض 
ف�����ى ال���ف���ي���ل���م وع���رف���ت 
�سخ�سية  ���س��اأق��دم  اأن��ن��ي 
لأنني  اأع���ت���ذرت  راق�����س��ة 
اأظهر  اأن  راف�����س��ه  ك��ن��ت 
ببدلة  ال�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
املخرج  ل��ك��ن  رق�������ض، 
اأ�سر  ن�����س��اأت،  اإب�����رام 
علَى  وع���ر����ض  ع���ل���َي 
ال��ف��ي��ل��م م���رة اأخ���رى 
وح������������اول اأق����ن����اع����ي 
وبالفعل فكرت وقلت 
جديدة  جت��رب��ة  اإن���ه���ا 
وعندما  وواف������ق������ت، 
الت�سور  ت���وق���ف  مت 
ق����ل����ت احل�����م�����د هلل، 
اأنه  لكن م��ن اجل��ي��د 
العمل  عر�ض  عقب 
لقت  ال�����س��خ�����س��ي��ة 

قبول عند النا�ض.
كانت  وك����ي����ف   •  
اأف�������ع�������ال  ردود 
على  اجل����م����ه����ور 

العمل؟
الأف������ع������ال  ردود   -
العمل  لأن  ف�����اج�����اأت�����ن�����ي، 
غريب  ت���وق���ي���ت  يف  ع����ر�����ض 
ع��دم ذهاب  م��ن  وك��ن��ا خائفني 
الفيلم  مل�������س���اه���دة  اجل����م����ه����ور 
كورونا،  فريو�ض  انت�سار  ب�سبب 
توقف  العمل  اأن  اإىل  بالإ�سافة 

ت�سويره عامني، 
الفيلم  اأن  م���ت���وق���ع���ا  ي���ك���ن  ومل 
الإي���رادات  الكم من  ه��ذا  �سيحقق 
واأن قاعات ال�سينمات كانت كاملة 
التعليقات  جميع  وكانت  العدد 
اأن���ا �سعيدة  اإي��ج��اب��ي��ة، ل��ذل��ك 
فيلم  ب����ت����ج����رب����ة  ج����������داً 

."7 "زنزانة 
امل����م����ي����ز  وم�����������ا   •
����س���خ�������س���ي���ة  يف 
 " �سجن "
لن�سبة  با

لك؟
 -

���س��ج��ن ت��ظ��ه��ر ف���ى ال��ب��داي��ة ع��ل��ى اأن���ه���ا بنت 
الإ�سارات، وحتب  بائعة مناديل يف  )غلبانه( 
كبارية  وي��دخ��ل��ه��ا  ي��ج��ع��ل��ه��ا جن��م��ة  واح�������ًدا 
و�سولية  �سخ�سية  اأنها  كما  رقا�سة،  لتعمل 
طماعة وحتب �سديقه لأنه اأف�سل منه، فهي 
من  الكثري  لديها  يكون  اأن  وتريد  متطلعة 

املال باأي �سكل.
• الفيلم كان به الكثري من م�ساهد الأك�سن 

حدثينا عن كوالي�ض الت�سوير؟
زاهر،  اأحمد  الفنان  كان هناك م�سهد مع   -
وكان خالله يعتدي علَي بال�سرب، ومت اإعادة 
اأما  اأكرث من مرة )فاتبهدلت(،  امل�سهد  هذا 
ف��ك��ان��ت ممتعة،  ع���ام  ب�سكل  ال��ك��وال��ي�����ض  ع��ن 
"زاهر" فنحن  م���ع  ب��امل�����س��ارك��ة  وب���الأخ�������ض 
ورغ��م كل  تقريًبا،  ع��اًم��ا   15 اأ���س��دق��اء منذ 
عمل  اأول   ،"7 "زنزانة  ي��ع��د  ال��ف��رتة  ه���ذه 
وهو  اأن���ا  بيننا  كمياء  ه��ن��اك  وك���ان  يجمعنا، 

ون�سال ال�سافعي اأثناء الت�سوير.
�سني(؟ )م�سرت  م�سهد  هناك  كان  • وهل 

- كل م�سهد بالن�سبة يل كان )م�سرت �سني(، 
نف�سي طول  ���س��راع  ي��وج��د  دائ���ًم���ا  ك���ان  لأن 
الراق�سة  دور  يظهر  ان  وح���اول���ت  ال���وق���ت، 

ب�سكل جميل وغري مبتذل.
م�سل�سل  يف  م�ساركتك  �سبب  عن  • حدثينا 

"هي"؟
ويناق�ض  ج��م��اع��ي��ة،  ب��ط��ول��ة  ال��ع��م��ل  لأن   -
�سكن  م�ساكل  منها  مهمة  اجتماعية  ق�سايا 

الطالبات،
ب��ع��د فرتة  للتغيري  ف��ر���س��ة  اأن��ه��ا  ف��وج��دت   
بالإ�سافة  اأدوار بطولة،  فيها  طويلة قدمت 
قراأت  عندما  بالدور  ج��داً  اأعجبت  اأنني  اإيل 

ال�سيناريو.
امل�سل�سل؟ فى  دورك  عن  • وماذا 

من  بنت  وهي  "نان�سي"،  �سخ�سية  اأج�سد   -
الأرياف فى مرحلة الثانوية،

 وبعد ذلك تقرر اأن ترتك اأهلها وت�سافر اإىل 
القاهرة حتّى تكمل تعليمها اجلامعي، 

وبعد ذلك تقع الكثري من امل�ساكل وتتدخل 
يف عالقة مع �سخ�ض ي�ستغلها، فهي �سخ�سية 

ت�سبة الكثري من الفتيات يف البيوت،
للكثري  حت��دث  لها  تتعر�ض  التي  وامل�ساكل   

من الفتيات يف مرحلة املراهقة.
7" و"هي"؟ "زنزانة  بعد  جديدك  • وما 

- معرو�ض علي حالياً امل�ساركة فى فيلمني، 
لكن حتّى الآن مل اتخذ قرارا نهائيا ،

 وف����ور ال��ت��ع��اق��د ع��ل��ى اأح���ده���م ���س��اأع��ل��ن عن 
التفا�سيل، 

وا�ستعد للجزء الثاين من م�سل�سل "مقابلة 
مع ال�سيد اآدم" فى �سوريا.

حكيم ينتهي من ت�صجيل 
ال�صهرانني"  "النا�ص 

انتهى النجم حكيم من ت�سجيل اأغنية جديدة بعنوان "النا�ض ال�سهرانني" 
ومن  مزيكا،  ميدو  وتوزيع  حجاج،  تامر  واأحل��ان  ك��ارم،  �سفيق  كلمات  من 

املقرر اأن يتم طرحها الأيام املقبل علي يوتيوب.
من  ع����دًدا  اأونطة"،  "�سحاب  اأغ��ن��ي��ة  كليب  خ���الل  م��ن  "حكيم"،  وح��ق��ق 
امل�ساهدات التي تخطيت املليون م�ساهد بعد يومني فقط من طرحها عرب 
قناته الر�سمية على يوتيوب، وهى من كلمات واأحلان حممد الفنان، توزيع 
ومنتج  مهدى  ك��رمي  ديكور  ومهند�ض  دروي�ض  وائ��ل  ت�سوير  مدير  دي��زل، 

منفذ حممود ال�سيخ، ومونتري اإ�سالم ح�سن، واإخراج ح�سام احل�سينى.

م�صطفى دروي�ص: الزواج مرة 
ثانية لي�ص خيانة للزوجة!

قرياط"،  "ربع  حكاية  فى  البطولة  دور  دروي�ض،  م�سطفي  الفنان  �سارك 
التي تتحدث عن م�ساكل الطالق والزواج مرة اأخرى، حيث اأحدثت جدل 
ال�سو�سيال ميديا بني الرجال والن�ساء فيما يخ�ض احتياجات  كبريا علي 

الزوج والزوجة.
وقال "دروي�ض"، يف ت�سريح له، اإن الزواج مرة ثانية لي�ض خيانة للزوجة، 
وذلك مثلما يتداول عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، وهو �سيئا �سرعه اهلل 

يف الدين، ولكن اخليانة هي اأن يكون الزوج مع اإمراأة اأخرى دون زواج.
وعن فكرة تعدد الزوجات، اأكد "دروي�ض"، اأنه يرف�سه متاماً ب�سكل �سخ�سي، 
بينما يف �سخ�سية "اأحمد"، يف امل�سل�سل فهو يري اأنه �سئ طبيعي، ومن حق 
اأي زوج اأن يفعله عندما ي�سعر بالنق�ض جتاه �سئ معني، واأ�ساف �ساحكاً: 

)الرجالة عينهم زايغة مهما ال�ست عملت(.
م�سل�سل ربع قرياط، بطولة: ريهام عبد الغفور، م�سطفى دروي�ض، نادية 
ال�سمان،  اإبراهيم  يو�سف،  �سناء  رزق،  على  حممد  ال�ساوي،  حممد  ر�ساد، 
�ساهي�ستا �سعد، ع�سام ال�سقا، ر�سوى جودة، حممد ر�سوان، حممد دروي�ض، 

حممد الأحمدي، تاأليف اأمني جمال، واإخراج اأحمد ح�سن.

�لفر��سة  بر�ساقة  تنقلت  و�ل�سقاوة،  و�ملوهبة  �حل�سور  جمعت  فنانة 
ور�سانة �مللكات بني �أمناط �ل�سخ�سيات فاأذهلت جمهورها و�أمتعتهم 
باأدو�رها �لفنية �لتي تفوقت علي نف�سها فيها، و��ستطاعت �أن 
جتد لنف�سها مكان مبوهبتها وح�سورها �لقوي، �إنها �لفنانة 
منة ف�سايل، �لتى لفتت �لأنظار موؤخرً� ب�سخ�سية "�سجن" 
فى فيلم  "زنز�نة 7"،  للوقوف على �أ�سباب م�ساركتها 
هذ�  معها  كان  �لتفا�سيل  من  و�لكثري  �لعمل،  يف 

�حلو�ر...

�صريين عبد الوهاب 
تعود بحفل واألبومني

�ألبوم" "ميني 
ت����������رددت �����س����ريي����ن ع����ب����د ال����وه����اب 
وح�����س��ام ح��ب��ي��ب ب��ن��ح��و ���س��ب��ه يومي 
اخلا�ض  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ا���س��ت��ودي��و  اإىل 
مدينة  يف  منزلها  م��ن  بالقرب  بها 
ال�ساد�ض من اأكتوبر لت�سجيل اأعمال 

غنائية جديدة.
واأفادت م�سادر انها ب�سدد التح�سري 
جمهورها  اإىل  به  تعود  األ��ب��وم  مليني 
اآخر  بعد غياب عامني منذ  جم��دداً 
عام  "ن�ساي"  الغنائية  األ��ب��وم��ات��ه��ا 
اأي�ساً  ت�ستعد  اأن��ه��ا  غ��ري   ،2018

روتانا  �سركة  مع  اجلديد  لألبومها 
�ستبداأ  حيث  واملرئيات،  لل�سوتيات 
قريباً  ب���ه  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ح�����س��ريات 

ليكون جاهزاً بداية عام 2021.
و�ستحيي �سريين عبد الوهاب حفاًل 
غنائياً �سخماً يف افتتاح اإحدى املدن 
اجل����دي����دة و���س��ُي��ن��ق��ل احل���ف���ل على 
ال���ه���واء م��ب��ا���س��رة ع��رب ال��ع��دي��د من 

ال�سا�سات الف�سائية التلفزيونية.

عودة �إىل �لدر�ما
�سريين  ت��در���ض  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 

اأك�����رث م���ن م�����س��روع درام�����ي جديد 
التلفزيونية  ال��درام��ا  اإىل  به  لتعود 
جمدداً بعد غياب �سنوات طويلة منذ 
عملها الدرامي الوحيد "طريقي"، 
ال�����ذي ح��ق��ق��ت م���ن خ���الل���ه جناحاً 
م�ستوى  ع��ل��ى  وا����س���ع���اً  ج��م��اه��ريي��اً 
لديها  ك��م��ا  ع��ر���س��ه،  وق���ت  التمثيل 
م�سروعها ال�سينمائي "ق�سة حب"، 
جل�سات  تعقد  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ح��ي��ث 
مكّثفة مع فريق عمل الفيلم لو�سع 
التح�سريات املبدئية للعمل وو�سع 

خطة ت�سوير نهائية.

يبدو �أن بنت �لنيل �سريين عبد �لوهاب �لتي خرجت عن �سمتها �أخريً� 
حبيب  ح�سام  �ملطرب  زوجها  عن  �نف�سالها  خرب  لتنفي  عزلتها  وعن 
وتوؤكد �أنهما بخري وما ز�ل يعي�سان حياتهما  �لزوجية بهدوء بعيدً� 

ر جلمهورها مفاجاأة من �لعيار �لثقيل. عن �لأخبار �لوهمية، حت�سّ
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اأ�صد اأنواع املر�ص النف�صي خطورة
اأ�سبح املر�ض النف�سي �سمة من �سمات الع�سر؛ نتيجة �سغوط احلياة اليومية 
الع�سرية غري املحتملة، فالتحديات التي توؤثر �سلباً على ال�سحة النف�سية باتت 
كثرية، وتكرار املواقف ال�سعبة مع اله�سا�سة النف�سية توؤدي اإىل وقوع ال�سخ�ض 
يف دائرة املر�ض النف�سي. واملر�ض النف�سي هو اعتالل يف احلالة العاطفية، اأو 
النف�سية، اأو ال�سلوكية، اأو مزيٍج منها؛ نتيجة جمموعة من ال�سغوط يف العمل، 
اأو املجتمع، اأو العائلة، والتي توؤدي اإىل ا�سطراب �سلوكي ي�ستدعي امل�ساعدة من 
اأن��واع املر�ض النف�سي، بح�سب ما  اأ�سد  املخت�سني. وهنا نطلعك يف الآت��ي على 

ذكرت الخت�سا�سية النف�سية مرمي حجاج:

النف�سي القلق   -  1
القلق هو م�سطلح �سامل مل�ساعر اخلوف، اأو الع�سبية، اأو القلق.

وي�ساب اجلميع بالقلق يف بع�ض الأحيان نتيجة ال�سغوط احلياتية، وي�ساعد 
اأن  يف الواقع بع�ض القلق الإن�سان على العمل ب�سكل جيد، ولكن القلق ميكن 
ي�سبح م�سكلة عندما يتحول اإىل ا�سطراب نف�سي مينع الإن�سان من ممار�سة 
هيئة  على  القلق  اأع��را���ض  وتظهر  طويلة.  لفرتات  وي�ستمر  اليومية،  حياته 

رجفان اأو خفقان يف القلب، اإ�سافة اإىل الأرق، والنفعال الزائد، والت�ساوؤم.

الكتئاب  -  2
يو�سف الكتئاب على اأنه ا�سطراب مزاجي يوؤثر على اأن�سطة ال�سخ�ض اليومية، 
ويوؤدي اإىل الكثري من امل�ساكل العاطفية والنف�سية؛ ب�سبب اأفكار مقلقة مترُّ يف 

عقل الإن�سان، مما يجعله يف حالة توتر دائمة.
توؤثر  التي  ال�سلبية  الأفكار  بالكتئاب مبجموعة من  النف�سي  املري�ض  وي�سعر 
الجتماعية  العزلة  يف  يت�سبب  مما  والدونية،  بالف�سل  كال�سعور  حياته؛  على 

وانعدام الرغبة يف احلياة؛ الذي يوؤدي اإىل النتحار يف بع�ض الأحيان.

القهري الو�سوا�ض   -  3
الو�سوا�ض القهري هو غالباً مر�ض نف�سي وراثي، ولكنه من املمكن اأن ي�سيب 
من  جمموعة  عن  عبارة  وه��و  النف�سية؛  ال�سغوط  نتيجة  الأ�سخا�ض  بع�ض 

الأفكار والأفعال التي يرف�سها الإن�سان، ولكن ل ي�ستطيع كبتها.
والو�سوا�ض القهري هو "فعل قهري"، وعلى الرغم من اأن امل�ساب به ل يرغب 
يف التفكري اأو القيام بهذه الأفعال القهرية، اإل اأنه ي�سعر بالعجز عن التوقف 
عنها، ومن اأبرز هذه الأفعال: تكرار غ�سيل اليدين، والتاأكد من وجود الأ�سياء 
يف مكانها اأكرث من مرة، وتكرار العد، اأو قول الكلمات يف العقل ب�سكل م�ستمر 

ومتتاٍل.

الفوبيا  -  4
هو خوف �سديد م�ستمر، وغري واقعي من �سيء، اأو �سخ�ض، اأو مكان، اأو حيوان، 
�سغوط  ت�سببها  التي  القلق،  ا�سطرابات  من  ن��وع  وه��و  موقف،  اأو  ن�ساط،  اأو 

احلياة، ويوؤثر على ممار�سة احلياة اليومية على نحو طبيعي.
ويظهر الو�سوا�ض القهري على هيئة رجفان وخفقان يف القلب وخوف �سديد 

وحماولة الهروب من املواقف.

الهلع  -  5
وهو خوف �سديد من ل �سيء، حيث يتعر�ض املري�ض بانتظام لنوبات مفاجئة 
من الذعر، واخلوف، وال�سعور باأعرا�ض مر�سية وهمية؛ قد ت�ستمر ملدة ع�سر 

دقائق؛ مثل اخلدر والأمل بال�سدر والنف�سال عن الواقع.

�أن يقف عليه،  �لإن�سان  ��ستطاع  �إذ�  �لذي  �لكوكب  • ما هو 
�سيبلغ وزنه حينها �ل�سعف تقريبًا عن وزنه على �لأر�ض؟

- كوكب امل�سرتى.
�لإن�سان؟ دم  �إىل  تركيبها  يف  �لكيميائية  �ملو�د  �أقرب  هي  • ما 

- مياه البحر.
يوم؟ كل  �لبحر  جنم  �أنثى  ت�سعه  �أن  ميكن  �لذي  �لبي�ض  عدد  • كم 

- حوايل 200 مليون بي�سة يومًيا.
منخاره؟ مبقدمة  �أنفه  فتحة  تقع  �لذي  �لوحيد  �لطائر  هو  • ما 

-طائر الكيوي.
• ما هو �لطائر �لذي ي�ستخدم رجليه يف �لوقوف لكنه ل ي�ستطيع 

�أن مي�سي ول ي�ستطيع و�سع رجليه �أمام بع�سهما �لبع�ض؟
- طائر الطنان.

• هل تعلم اأن حرف E هو اأكرث احلروف ا�ستخداما يف اللغة الإجنليزية.
واللغة  الإ�سبانية  واللغة  ال�سينية  املاندرين  لغة  هي  العامل  دول  يف  �سيوعا  اللغات  اأكرث  اأن  تعلم  هل   •

الإجنليزية. ح�سب عدد املتحدثني بها.
اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  هي  “حلمت”  تعني  التي   Dreamt كلمة  اأن  تعلم  هل   •

الإجنليزية.
اأ�سرتاليا. يف  جاذبية  الأكرث  املدينة  هي  بريث  • مدينة 

• هل تعلم اأن اليود هو عن�سر كيميائي �سبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�سم �سلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�سريات  �سكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بربيق  يتميز  ال�سواد،  اإىل  �سارب  رم��ادي 
يتواجد ب�سكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�ستخرج عادة من رماد اأ�سنة الالمينارية. 
ولليود ا�ستعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�ستعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�ض الغددية وت�سلب ال�سرايني والروماتيزم. 
الذباب  منها  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  منت�سرة  الذباب  من  جن�ض  األف   40 من  اأكرث  هناك  اأن  تعلم  • هل 
الربيع  يف  يحت�سد  ال��ذي  ال�سمالية  الغابات  يف  املنت�سر  الأ�سود  الذباب  اأي�ساً  ومنها  املاألوف،  العادي  املنزيل 
الذبابة  فاإن جناح  الإن�سان. وللعلم فقط،  اإىل قتل  ت��وؤدي  اأن  اإىل  باأعداد ل ح�سر لها، وت�سل درجة ع�سته 

يتحرك يف الثانية الواحدة اأكرث من 330 مرة. 

الببغاء.. املخادع
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�لع�سل 
مي����ك����ن ا�����س����ت����ب����دال 
ال��ع�����س��ل ب��ال�����س��ك��ر يف 
بهدف  ال���ري���ج���ي���م، 
خ������ف�������������ض ح����������وايل 
%63 من ال�سعرات 
اليومية  احل���راري���ة 
علماً  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ة. 
ب�������اأنَّ ال��ع�����س��ل اأك����رث 
ال�سكر،  م��ن  ح���الوة 
ا�ستخدامه  ومي��ك��ن 
وهو  ال���ت���ح���ل���ي���ة،  يف 
الأحما�ض  ي���ح���وي 
الأم��ي��ن��ي��ة وامل���ع���ادن 

والفيتامينات التي ت�ساعد يف اأي�ض للكولي�سرتول والدهون، وبالتايل متنع 
م  زيادة الوزن. وُي�ساعد الع�سل يف اإحراق الدهون وخ�سارة الوزن، فهو ُينظِّ
م يف اجلوع ويزيد من كفاءة عمليَّة الأي�ض  م�ستويات ال�سكر يف الدم ويتحكَّ

واإحراق الدهون اأثناء النهار.
الكثري من  املناعة، ومينح متناوله  نظام  ي  ويقوِّ اله�سم  ز عمليَّة  يعزِّ كما 

الطاقة الالزمة للقيام بالأعمال اليوميَّة.
عند خلط الع�سل واملاء الدافئ، هو يفيد يف ه�سم املواد الغذائيَّة يف اجل�سم، 
ال�سموم  املذكور من  اخلليط  ُيخلِّ�ض  كما  ال�سباح،  يف  �سربه  عند  �سيَّما  ل 
والف�سالت املرتاكمة داخل اجل�سم، وبالتايل ُي�ساعد يف خ�سارة الوزن ب�سكل 

اأ�سرع، حيث اأنَّ الكليتني تعمالن على نحو اأف�سل.

هذا  وك��ان  ببغاء  �سراء  على  البناء  ا�سر  الطويل  والوقت  امللل  ك�سر  وامعانا يف  ال�سيفية  الج��ازة  ق��دوم  عند 
ال�سرار بالجماع مما ا�سطر الب اإىل الذهاب اإىل �سوق املدينة والذي توجد به اعداد �ستي من الطيور ل�سراء 
الببغاء املطلوب.. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�ستطيع ان يجد 
فيه طلبه ومن هنا انطلق الوالد يف طريقه اإىل املزاد الكبري، عندما دخل الوالد املزاد فوجيء مبجموعة كبرية 
من الطيور مبا فيها بع�ض الببغاوات وعندما �سمع �سوت البائع ينادي على احد الببغاوات بانه اح�سن النواع، 
امل��زاد وبداأت  بال�سرتاك يف ذلك  ا�سرع الب  ياأكل كثريا ول ي�سدر �سجيجا،  دائما، ل  لبق يف كالمه، نظيف 
املزايدة من 052 ريال فا�ساف الب 05 ف�سمع من يقول ثالثمائة وخم�سني فا�ساف 05 ف�سمع من يقول 
اربعمائة وخم�سني فا�ساف مره ثانية 05 فقال ال�سوت خم�سمائة وخم�سني وهكذا حتى ال�� 007 فلم يزد احد 

عليها وهنا فرح الب وحدث نف�سه بانه ظفر ب�سفقة جيدة ب�سبب هذا ال�سعر الكبري.
 وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�ستالم الببغاء قرر ان ينظر للببغاء نظرة اخرية ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �سدى.. فاقرتب منه وحاول الم�ساك به فما كان من الببغاء ال وان �سرخ فيه وقال له: 
يا عبيط.. يا عبيط، فا�ستعجب الب من �سالطة ل�سان هذا الطري الوقح ويف نف�ض الوقت اح�ض ان هذا ال�سوت 
لي�ض غريبا وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له 052 فقال الببغاء ثالثمائه وخم�سني.. فزاد الب خم�سني 
فقال الببغاء اربعمائة وخم�سني وهنا �سجت القاعة بال�سحك فقد اكت�سف ان الببغاء هو من كان يزايد على 
�سعره فقال له: ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعال اكون عبيطا لو ا�سرتيتك، لن اريح البائع منك فالتبق هنا 

فانتما الثنان �سفقة خا�سرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�سا.

حول  ج��دي��دة  علمية  م��ع��ل��وم��ات  ف���رتة  ك��ل  تتك�سف 
ب�سهرة  يحظى  ال��ذي  امل�سروب  ذل��ك  ال�ساي؛  فوائد 

عاملية كبرية. 
ال�ساي على  الآتية  نطلعك على فوائد  ال�سطور  يف 

امل�سنني:
ال�ساي  ي�سربون  الذين  الأ�سخا�ض  اأنَّ  العلماء  اأف��اد 
الأخ�سر اأو الأ�سود 4 مرات على الأقل يف الأ�سبوع، 
مرتابطة  دم���اغ  ب�سبكات  يتمتعون  ع��اًم��ا،   25 مل��دة 

وب�سحة اأف�سل، ووظائف الدماغ جيدة.
وقائيًّا  دوًرا  يلعب  ب��ان��ت��ظ��ام،  ال�����س��اي  ���س��رب  اأّن  كما 

�سد التدهور يف تنظيم الدماغ املرتبط بالتقدم يف 
ال�سن.

�سرب ال�ساي يحمي الدماغ
ويعمل �سرب ال�ساي على تنظيم عمل مناطق الدماغ 
ب�سكل اأف�سل، الأمرالذي يرتبط بتح�سني الوظائف 
املعرفية والإدراكية، مقارنة مبن ل ي�سربون ال�ساي. 
ال�ساي بانتظام،  ال�سن الذين ي�سربون  ويتمتع كبار 
مناطق  ت�سبح  اإذ  ال��دم��اغ،  بنية  يف  اأف�سل  بتنظيم 

الدماغ لديهم منّظمة على نحو اأف�سل.

فوائد ال�صاي للم�صنني
 ال ميكن توقعها!

�أم وطفلتها ترتديان �أقنعة �لوجه وت�ستمتعان بالطق�ض �حلار على �ل�ساطئ يف هونغ كونغ ، �ل�سني. رويرتز


