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عالمات تنذر بوجود جلطة 
دموية قاتلة

من املعروف باأن اجللطات الدموية تعترب خطراً حمدقاً على �صحة 
التي قد تدل على  التنبه له والتعرف على الأعرا�ض  الإن�صان يجب 

الإ�صابة به يف وقت مبكر لتجنب اأي خطر على ال�صحة.
فيما يلي �صبع موؤ�صرات تنذر بالإ�صابة بجلطة دموية قاتلة، وفق ما 

اأورد موقع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين:
كال�صداع  �صديد  ���ص��داع  م��ن  الإن�����ص��ان  ي��ع��اين  ق��د  ال�صديد:  ال�����ص��داع 
العنقودي وهو اأ�صواأ �صداع يعانيه الإن�صان، و ال�صداع الن�صفي، وهذه 
دموية يف  ح��دوث جلطة  على  موؤ�صراً  تكون  قد  ال�صداع  الأن���واع من 

مكان ما من اجل�صم.
الوريدي  الأن��ف��ي��ة  ي���وؤدي جتلط اجل��ي��وب  الأن��ف��ي��ة:  جتلط اجل��ي��وب 
و�صبابية  ال�صداع،  مثل  لأعرا�ض  ال�صريعة  ال�صتجابة  اإىل  الدماغي 
الروؤية، والإغماء، وفقدان ال�صيطرة على جزء من اجل�صم، والنوبات، 
وهذه الأعرا�ض ت�صتدعي نقل املري�ض مبا�صرة اإىل ق�صم الطوارئ اأو 

الت�صال مبا�صرة بالإ�صعاف للح�صول على امل�صاعدة.
الأنفية  اجل��ي��وب  جتلط  مر�صى  ي��ع��اين  ال��ب��ط��ن:  يف  ال�صديد  الأمل 
النادر،  الن�صفي  وال�صداع  امل��زاج،  ا�صطراب  من  الدماغية  الوريدية 
والتهاب القولون التقرحي واآلم البطن، والتغوط الدموي، وفقدان 

الوزن غري املق�صود.
فاإنها  العميق،  الوريد  ت�صكلت جلطة دموية يف  اإذا  ال�صاق:  التورم يف 
ميكن اأن متنع تدفق الدم، مما مينع الأن�صجة من الت�صريف ب�صكل 
�صحيح، وهذا ي�صبب تراكم ال�صوائل الزائدة، والتورم، وعدم الراحة 
يف ال�صاق، وعادة ما تنذر هذه الأمور بجلطة دموية يف الوريد العميق 

قد تنف�صل وتنتقل مرة اأخرى اإىل القلب واإىل الرئتني.

ماذا يح�سل جل�سمنا عند 
تناول الكرز يوميا؟

للج�صم، وم�صدرا مهما  فائدة  الثمار  اأكرث  اأحد  الكرز احللو،  يعترب 
للطاقة ومنظما جيدا للنوم ، وحم�صنا حلدة الب�صر وعملية اله�صم 

ون�صاط الدماغ، وي�صاعد على تخفيف الت�صنجات الع�صلية والأمل.
وت�صري الدكتورة اإيرينا مالت�صيفا، خبرية التغذية الرو�صية يف حديث 
لوكالة نوفو�صتي الرو�صية للأنباء، اإىل اأن لون وحجم ثمار الكرز قد 
يختلف بح�صب نوعها، بيد اأن احتواءها على املواد املغذية يبقى ثابتا 
 B3 C و  E و  اأن��واع الكرز حتتوي على فيتامينات  تقريبا. فجميع 
و B4 و B5 ومعادن احلديد والبوتا�صيوم واملغني�صيوم والكال�صيوم 

والفو�صفور.
وتقول، "حتتوي جميع الثمار الداكنة اللون على البوليفينول- مواد 
باعتدال حتمي اجل�صم من  تناولها  التي عند  نباتية مفيدة،  مغذية 

التاأثري املدمر للجذور احلرة، اأي من ال�صيخوخة".
الأنثو�صيانني-  على  احللو  الكرز  ثمار  حتتوي  ه��ذا،  اإىل  وبالإ�صافة 
م�����ص��ادات الأك�����ص��دة ال��ق��وي��ة، ال��ت��ي ت��ق��وم بوظيفة وق��ائ��ي��ة متنع منو 
الكرز احللو مينع  اأن  اإىل  ال�صرطانية يف اجل�صم. وبالإ�صافة  الأورام 
اأي�����ص��ا الإ���ص��اب��ة ب��ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن م��ر���ض ال�����ص��ك��ري، وي�صاعد على 
ين�صحون  اخل��رباء  ف��اإن  به،  امل�صابني  ال�صكر لدى  تخفي�ض م�صتوى 
لأنه  بتناوله،  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���ض  يعاين من  كل من 
يحتوي على ن�صبة عالية من البوتا�صيوم، الذي يقوي ع�صلة القلب 
ويعيد نب�صات القلب اإىل طبيعتها. ومتنع مادة الكومارين، املوجودة 
يف الكرز احللو، تخرث الدم، ما يقلل من خطر تكون اجللطات. واأن 
املناعة  منظومة  يدعم   С فيتامني  م��ن  عالية  ن�صبة  على  اح��ت��واءه 

ويعززها.
من  الوقاية  يف  ج��دا  فمفيدة  وال�صفراء�  البي�صاء  الكرز  اأن���واع  واأم��ا 
توازن  واخ��ت��لل  الدرقية  وال��غ��دة  والكلى  اله�صمي  اجلهاز  اأم��را���ض 

البكترييا املعوية.
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مر�سى ال�سكري مهددون 
بالإ�سابة بـ »قدم �ساركو«

 Charcot( ق��ال��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء ال��ع��ظ��ام اإن ق��دم ���ص��ارك��و
اأنواع اعتلل املفا�صل، الذي ي�صيب يف الغالب الأن�صجة  هو اأحد   )foot

والعظام واملفا�صل يف منطقة القدم والكاحل.
مكت�صفه  ا�صم  على  ت�صميته  متت  ال��ذي  املر�ض،  هذا  اأن  الرابطة  واأ�صافت 
م�صاعفات  اأح��د  يعترب  �صاركو"،  مارتن  "جان  الفرن�صي  الأع�صاب  طبيب 
ال�صكري"، وهو  املفا�صل  "اعتلل  با�صم  اأي�صاً  يعرف  لذا  ال�صكري،  مر�ض 
ينتج عن العتللت الع�صبية الطرفية واملركزية، التي توؤدي اإىل فقدان 

الإح�صا�ض بالأع�صاب احل�صية يف القدم.
وتتمثل اأعرا�ض قدم �صاركو يف احمرار املنطقة اجللدية املحيطة باملف�صل 
احلالت  ويف  باملف�صل.  ج��زئ��ي  وخ��ل��ع  املف�صل  ح��ول  وذم���ة  وت��ك��ون  امل�صاب 

املتقدمة حتدث ت�صوهات م�صتدمية يف القدم، كما قد حتدث تقرحات.
الكال�صيوم  ويتم علج قدم �صاركو بوا�صطة الأدوي��ة، التي تقلل من حتلل 
عظام  يف  الك�صور  التئام  لت�صهيل  البي�صفو�صفونات  عائلة  مثل  العظام  من 
القدم والكاحل وجتبري القدم والكاحل وا�صتخدام دعامات امل�صي لتخفيف 
تهتك  وج��ود  اإىل اجلراحة عند  اللجوء  يتم  قد  كما  القدم.  ال�صغط على 

�صديد يف املفا�صل والعظام.
املتاحة،  العلجية  بالطرق  التي ل ميكن علجها  ال�صديدة،  ويف احلالت 

وعند حدوث تقرحات دائمة ل ميكن �صفاوؤها، يتم اللجوء اإىل برت القدم.
ولتجنب هذه العواقب الوخيمة، يتعني على مري�ض ال�صكري �صبط ن�صبة 

ال�صكر بالدم وجتنب التعر�ض لل�صقوط.

كب�سولت نانوية تق�سي 
على الأورام الليفية

البوليتكنك  جامعتي  من  علماء  تو�صل 
 )UCM( وكمبلوتن�صي   )UPM(
نانوية  كب�صولت  تطوير  اإىل  مدريد  يف 
على  وق����ادرة  للتحلل  ق��اب��ل��ة  ب��ول��ي��م��ري��ة 
اإىل  اإطلق الإنزميات مثل الكولجيناز 
مما  ال���ورم،  اأن�صجة  م��ن  عميقة  مناطق 

ي�صمح بعلج فعال للأورام الليفية.
اإليها  وب��ح�����ص��ب ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ص��ل��ت 
ون�صرت  العلماء  اأع��ده��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة 
بيوماترياليا"،  "اكتا  دوري��ة  يف  م��وؤخ��ًرا 
وا�صعة  جمموعة  اإىل  التو�صل  مت  فقد 
النانوية  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  م����ن 
اأدوية العلج  اإي�صال  املمكنة، قادرة على 

الكيميائي للأورام ب�صكل فعال.
يجب  الليفية،  الأورام  طبيعة  ول��ف��ه��م 
اإلقاء نظرة على الكولجني، وهو بروتني 
ب�صرتنا  م��ن��ه  تت�صكل  األ��ي��اف  �صكل  ع��ل��ى 
مًعا،  والأن�صجة  الأع�صاء  ويربط خليا 
لوظائف ج�صم  ه��ام  ج���زيء  فهو  ل��ذل��ك 
يزداد  الأح��ي��ان  بع�ض  لكن يف  الإن�����ص��ان، 
احلالت  بع�ض  ب�صبب  الكولجني  اإنتاج 
�صلبة  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  املر�صية، 

الأن�صجة، وتتعطل عن اأداء وظيفتها.

ال�سداع.. �سبعة اأعرا�ض 
يجب البحث عنها  �ص 23

لهذا ال�سبب .. احذر 
هز الر�سيع

الوالدين من هز الطفل  & فاميليه" الأملانية  "بيبي  حذرت جملة 
اإىل  ذلك  ي��وؤدي  قد  حيث  �صراخه،  واإيقاف  تهدئته  بغر�ض  الر�صيع 

حدوث تلفيات ج�صيمة باجل�صم واملخ.
واأو�صحت املجلة املعنية بالأ�صرة والطفل اأن ع�صلت الطفل الر�صيع 
ع��ل��ى ثبات  ي��ت��ع��ذر عليها احل��ف��اظ  وب��ال��ت��ايل  ل��ل��غ��اي��ة،  ت��ك��ون �صعيفة 

وا�صتقرار الراأ�ض، التي تكون كبرية وثقيلة ن�صبياً.
خ��ارج عن  ب�صكل  وذه��اب��اً  الطفل جيئة  ه��ز  ال��راأ���ض عند  تتاأرجح  ل��ذا 
للغاية،  ح�صا�صاً  يكون  ال��ذي  امل��خ،  ي�صطدم  ذل��ك  وخ��لل  ال�صيطرة. 
"مبتلزمة  ي��ع��رف  مب��ا  الطفل  ي�صاب  ث��م  وم��ن  اجلمجمة،  ب��داخ��ل 

الطفل املرجت".
قد  اإن��ه��ا  ال��ط��ف��ل، حيث  على  ج�صيماً  خ��ط��راً  امل��ت��لزم��ة  ه��ذه  وت�صكل 
ما قد  داخلي،  ونزيف  املخ  باأن�صجة  بالغة  اإ�صابات  ح��دوث  تت�صبب يف 
يوؤدي اإىل حدوث تلفيات م�صتدمية، ويف اأ�صواأ الأحوال قد ي�صل الأمر 

اإىل حد الوفاة.
الذهني  النمو  ب��طء  يف  تت�صبب  ق��د  امل��رجت  الطفل  متلزمة  اأن  كما 
 & "بيبي  وبح�صب  التعلم.  يف  �صعوبات  مواجهة  ث��م  وم��ن  للطفل، 
تلفيات  حل���دوث  يكفي  م��ع��دودة  ل��ث��وان  ال��ط��ف��ل  ه��ز  ف���اإن  فاميليه"، 

ج�صيمة تهدد حياته.

- احل�صا�صية من العفن والغبار والوبر وحبوب اللقاح.
- هواء داخلي جاف.

- فريو�ض العوز املناعي الب�صري.
- املهيجات؛ مثل تلوث الهواء واملواد الكيميائية والتدخني 

والأطعمة احلاّرة.
عاٍل  ب�صوت  ال��غ��ن��اء  اأو  ال�����ص��راخ  م��ن  الع�صلت  اإج��ه��اد   -

لفرتات طويلة.
- �صرطان احلنجرة.

اأعرا�ض احتقان احللق
ميكن اأن يكون احتقان احللق اأي�صاً اأحد اأعرا�ض الإ�صابة 
بكوفيد - 19، ولكنه لي�ض �صائعاً مثل احلمى اأو ال�صعال، 
كنِت  اأو  كوفيد19-،  اأعرا�ض  اأي  تعانني من  كنِت  اإذا  لذا 
على ات�صال ب�صخ�ض متَّ تاأكيد اإ�صابته بالفريو�ض، فيجب 
اأن تخ�صعي للختبار واحلجر الذاتي؛ حتى حت�صلي على 

النتائج.

ويعدُّ اأكرث اأعرا�ض احتقان احللق �صيوعاً بني البالغني هو 
اأمل احللق، يف حني توجد بع�ض الأعرا�ض الأخرى، مثل:

- ال�صعال.
- ارتفاع درجة حرارة اجل�صم.

- �صداع الراأ�ض.
- بحة يف ال�صوت.

- التهاب اللوزتني.
- �صيلن الأنف.

- اخل�صونة.
- �صعوبة البلع.

- تورم الغدد.

اأف�ضل عالج الحتقان احللق
هناك طرق عديدة لعلج التهاب احللق الفريو�صي ال�صائع 
احللق  التهاب  تعالج  احليوية  امل�����ص��ادات  لأنَّ  وتخفيفه؛ 
الناجت عن فريو�ض، لذا فلن ت�صاعد يف علج التهاب احللق 

ال�صائع.
ميكنك جتربة العلجات املنزلية التالية:

- الراحة والرتطيب
الراحة  ال�����ص��روري احل�����ص��ول على ق�صٍط وف��ري م��ن  م��ن 
ال�صوائل؛ لأنها متنع اجلفاف  الكثري من  والنوم، و�صرب 

وحتافظ على رطوبة احللق.
كما يجب تناول امل�صروبات املهدئة، مثل ال�صوربة الدافئة 
اأو املاء الدافئ اأو ال�صاي اخلايل من الكافيني مع الع�صل، 
وجتّنب اأي م�صروبات حتتوي على الكافيني مثل القهوة؛ 

لأنها قد ت�صبب اجلفاف.

- م�ضكنات االآالم املتاحة دون و�ضفة طبية
فيمكنك  احل�صا�صية،  ع��ن  ن��اجت��اً  احللق  التهاب  ك��ان  واإذا 
تناول م�صادات الهي�صتامني التي ل ت�صتلزم و�صفة طبية 
الأنفي  التنقيط  من  والتخل�ض  الأن��ف  احتقان  لتخفيف 

اخللفي الذي قد يكون مهيجاً للحلق.

- الطب البديل
على  الع��ت��م��اد  قبل  طبيبك  م��راج��ع��ة  اإىل  حتتاجني  بينما 
ميكن  امل�صتحلبات،  اأو  الأع�صاب  �صاي  مثل  البديلة  الأدوي���ة 
�صراء العديد منها  دون و�صفة طبية. ويجب عليك معرفة 
ما اإذا كان هناك اأي تفاعلت مع الأدوية املو�صوفة اأو املخاطر 
املحتملة ب�صبب تاريخك الطبي قبل تناول اأي علج ع�صبي.

- الغرغرة باملاء املالح
وقومي  م��اء  ك��وب  مع  امللح  ملعقة �صغرية من  رب��ع  امزجي 
ب��ا���ص��ت��خ��دام��ه يف ال��غ��رغ��رة، ومي��ك��ن��ك ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك عندما 

ت�صعرين باحلكة اأو الأمل يف حلقك.
وبا�صتخدام امللح، يتم �صحب ال�صوائل من اأن�صجة احللق، مما 
اأي�صاً من  ي�صاعد على التخل�ض من الفريو�ض، وقد يخفف 

املخاط الذي يحتاج اإىل اخلروج.

- اأقرا�ض امل�ض
احللق  اآلم  من  تخفف  التي  الأق��را���ض  بع�ض  م�ض  ميكنك 

وال�صعال، وهي متوفرة يف ال�صيدليات  دون و�صفة طبية.

- هواء نقي ومرطب
مرة  ك��ل  يف  دق��ائ��ق  ل��ع��دة  بالبخار  م�صبع  ح��م��ام  اجللو�ض يف 
على  املنزل  يف  الهواء  تنقية  ي�صاعد جهاز  وق��د  ج��داً.  مريح 
يعانون  الذين  الأ�صخا�ض  تخفيف احلالة، حيث يجب على 
من التهاب احللق جتّنب املهيجات املحمولة يف الهواء؛ مثل 

دخان ال�صجائر، اأو بع�ض منتجات التنظيف.

كيف تتخل�ض من بقع 
مزيل العرق على املالب�ض؟

ُت��ف�����ص��د ب���ق���ع م���زي���ل ال����ع����رق ذات 
حتت  تن�صاأ  والتي  الأ�صفر،  اللون 
اأو  الإب��ط، املظهر الأنيق للقمي�ض 

التي�صريت خلل ف�صل ال�صيف.
اأو�صح  ال�صوؤال،  ه��ذا  عن  للإجابة 
بقع  اأن  الأمل�����اين  ال��غ�����ص��ل  م��ن��ت��دى 
يتماهى  تن�صاأ عندما  العرق  مزيل 
العرق مع مزيل العرق، م�صرياً اإىل 
بوا�صطة  منها  التخل�ض  اإمكانية 
م�صحوق غ�صيل يحتوي على ُمزيل 
املخ�ص�صة  امل�صتح�صرات  اأو  للبقع 
لإزالة بقع العرق. واإذا ظلت البقع 
ا�صتخدام  موجودة، فيمكن حينئذ 
)حم�ض  الليمون  حم�ض  حملول 
ال�صرتيك(، كما ميكن اللجوء اإىل 
لإزال���ة  املخ�ص�صة  امل�صتح�صرات 
ال�صداأ. وبعد املعاجلة الأولية يتم 
الغ�صالة  يف  امللب�ض  قطعة  غ�صل 

الأوتوماتيكية كاملعتاد.

طفلك م�ساب بالقمل؟ 
هذه الن�سائح تهمك

والقت�صادية  اجل���ودة  معهد  ق��ال 
اإ�صابة  اإن  ال�����ص��ح��ي  ال���ق���ط���اع  يف 
بقاء  ت�صتلزم  بالقمل  الطفل  راأ���ض 
الطفل يف املنزل وعدم الذهاب اإىل 
ري��ا���ض الأط��ف��ال اأو امل��در���ص��ة حتى 
وذلك  ال��ق��م��ل،  م��ن  التخل�ض  يتم 
الأطفال  اإىل  ال��ق��م��ل  ان��ت��ق��ال  مل��ن��ع 

الآخرين.
واأ���ص��اف املعهد الأمل��اين اأن��ه ينبغي 
غ�صل الأم�صاط والفر�ض وم�صابك 
وال�صابون  ال�صاخن  ب��امل��اء  ال�صعر 
اأي��ام، كما  لعدة  ا�صتخدامها  وع��دم 
وامللب�ض  البيا�صات  غ�صل  ينبغي 
وامل��ن��ا���ص��ف اخل���ا����ص���ة ب��ال��ط��ف��ل يف 
 60 ال��غ�����ص��ال��ة يف درج������ة ح�������رارة 
للدمى  وبالن�صبة  م��ئ��وي��ة.  درج���ة 
يف  و�صعها  ينبغي  فاإنه  القما�صية، 
كي�ض بل�صتيكي مغلق ملدة 3 اأيام.

و�صدد املعهد على �صرورة الق�صاء 
مو�صحا  ظهوره،  فور  القمل  على 
اأن����ه مي��ك��ن ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى القمل 
على  ت��ع��م��ل  الأوىل:  مب�����ادت�����ني، 
والثانية  ل��دي��ه،  الع�صبي  اجل��ه��از 
ت�������ص���د ف���ت���ح���ات ال��ت��ن��ف�����ض ل���دي���ه. 
قاعدة  على  الأوىل  امل���ادة  وتعتمد 
نباتية كيميائية، بينما تعتمد املادة 

الأخرى على زيت ال�صيليكون.
زيت  با�صتعمال  ُين�صح  الغالب  ويف 
القمل  مقاومة  لعدم  ال�صيليكون 
له، وذلك على العك�ض من الأدوية، 
الع�صبي  اجل��ه��از  على  تعمل  التي 
للح�صرة، والتي اأظهرت له مقاومة 

مع مرور الوقت.
العلجات  ا���ص��ت��ع��م��ال  ي���ج���وز  ول 
اأو  املايونيز  و  اخل��ل  مثل  املنزلية 
ح��ت��ى ا���ص��ت��خ��دام امل��ج��ف��ف، وذل���ك 

لعدم الإ�صرار بفروة الراأ�ض.

اأف�سل عالج لحتقان احللق.. جّربيه

يحدث احتقان احللق نتيجة التهاب اجلزء اخللفي من احللق، ب�ضبب 
فريو�ض مثل االإنفلونزا اأو نزالت الربد، وعادة ما يختفي هذا االحتقان 

يف غ�ضون اأيام قليلة.
 Streptococcus ت�ضمى  العقدي عن بكترييا  التهاب احللق  وينتج 
ي�ضفها  التي  احليوية  بامل�ضادات  عالجها  يتم  والتي   ،pyogenes

يف  ذروت��ه  اإىل  الفريو�ضي  احللق  التهاب  ي�ضل  ما  ع��ادة  الطبيب. 
ال�ضتاء واأوائل الربيع، عندما يكون االأ�ضخا�ض غالبًا يف االأماكن 

طريق  عن  الفريو�ضات  تنت�ضر  حيث  الوقت،  اأغلب  املغلقة 
وخالل  وال�ضعال.  العط�ض  من  الهواء  يف  املتطاير  الرذاذ 

على  نت"  "�ضيدتي.  ُيطلعِك  التالية؛  ال�ضطور 
موقع  بح�ضب  احللق،  الحتقان  عالج  اأف�ضل 

"ويب ميد". هناك عدة اأ�ضباب الحتقان 
احللق وهي:
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�ش�ؤون حملية

•• ال�شارقة- الفجر

وفروعه  ال�صارقة  �صيدات  ن��ادي  ا�صتكمل   
خميم   " لنطلقة  ال�صتعدادات  الع�صرة 
م�صم�ض ال�صيفي " الذي يقام خلل مو�صم 
الإجازة ال�صيفية للمدار�ض، يف الفرتة من 
2021م.  اأغ�صط�ض   26 وحتى  يوليو   4

الرئي�صي  ال����ن����ادي  يف  امل��خ��ي��م��ات  وت��ن��ف��ذ 
وفروع النادي الع�صرة يف املناطق ال�صرقية 
ال�صلمة  معايري  اأعلى  �صمن  والو�صطى؛ 
وال�صوابط الحرتازية. وت�صنف الأن�صطة 
وف����ق ال��ف��ئ��ات وامل����راح����ل ال��ع��م��ري��ة؛ حيث 
واليافعات  تيات  وال��ف  الأطفال  ت�صتهدف 
 5 م���ن  وال��ف��ت��ي��ان  ���ص��ن��ة،   16 اإىل   5 م���ن 
 5 اإىل 8 ���ص��ن��وات.    ويت�صمن ال��ربن��ام��ج 
خميمات متنوعة يف الفرع الرئي�صي وكافة 
متعددة  ف��ع��ال��ي��ات  وت�صمل  ال���ن���ادي،  ف���روع 
البدنية  اللياقة  اأن�صطة  ب��ني  تتنوع  حيث 
كال�صباحة والكاراتيه والتزلج على اجلليد 
والأن�صطة  امل���ائ���ي،  وال��ت��ج��دي��ف  وال��ي��وغ��ا 
الفنية واحلرف اليدوية املختلف كالر�صم 
والتلوين و�صناعة الإك�ص�صوارات، والدمى، 

والفنون الزخرفية، والفخار. 
والقراءة،  ال��ق��راآن  حفظ  برامج  تقدم  كما 
وال��ع��دي��د م��ن ال��ور���ض الب��ت��ك��اري��ة املهنية 
العناية  وج��ل�����ص��ات  واخل��ي��اط��ة،  ال��ط��ب��خ  يف 
باجلمال وفنون العناية بال�صعر والب�صرة. 
بالإ�صافة اإىل الكثري من الأن�صطة املتنوعة 
الطبيعة  واكت�صاف  ال�صينمائية  كالعرو�ض 
والت�صاميم  وامل��ائ��ي��ة،  احل�صية  والأل���ع���اب 
وم�صابقات  ال��ب��ارا���ص��وت،  واأل��ع��اب  الرملية 

الرتفيهية  والأي����ام  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  ال��ت��ح��دي 
األ��ع��اب املغامرات  امل��ف��ت��وح��ة، وال��ك��ث��ري م��ن 

وامل�صابقات املمتعة.
خولة  اأو���ص��ح��ت  ال�صيف  خميمات  وح���ول 
ال�صركال مدير عام نادي �صيدات ال�صارقة 
اأن النادي وفروعه يعمل وفق ا�صرتاتيجية 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  م����ع  ت��ت��ك��ام��ل  را����ص���خ���ة 
الرائدة باإمارة ال�صارقة يف متكني الأطفال 
امل��ج��ت��م��ع��ي يف  دوره  ل���ي���وؤدي  وال���ي���اف���ع���ات، 
دعمهم وتطويرهم �صمن جمالت تاأثريه 
الإجازات  خميمات  واأبرزها  واخت�صا�صه؛ 
والربيع  ال�صيف  يف  تنفذ  التي  الدرا�صية 

وال�صتاء. 
واأ�صافت اأن ظروف املرحلة احلالية حتتم 
علينا اإيجاد البدائل التنموية والرتفيهية 
ملمار�صة  الفر�ض  وخلق  لأبنائنا.  ال�صليمة 
الأن�صطة البدنية ال�صحية يف ظل متغريات 

احلياة التي ا�صتدعت قلة احلركة والتعامل 
اليومي مع الأجهزة اللوحية الإلكرتونية. 
املتنوعة  الأن�صطة  ت��وف��ري  على  ن��رك��ز  ل��ذا 
ال���ت���ي ت�صكل  ال�����ص��ي��ف��ي��ة  ع���رب خم��ي��م��ات��ن��ا 
ملذاً للأطفال والفتيات يف فرتة الإجازة 
العقلية  بالفائدة  تغذيهم  التي  املدر�صية، 

والبدنية بطرق ممتعة. 
معايري  اأع��ل��ى  بتطبيق  ال��ن��ادي  يهتم  كما 
اجلودة يف براجمه املقدمة جلميع الفئات 
العمرية امل�صتفيدة من اأن�صطته. ويحر�ض 

على ابتكار الأن�صطة التي متكن امل�صاركني 
من اختبار جتارب جديدة ترثيهم باملنافع 

واملتعة واملرح. 
الو�صاحي  م�����وزه  اأو����ص���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
– فرع كلباء  ال�صارقة  مدير نادي �صيدات 
ت�صهد  النادي  بفروع  ال�صيف  خميمات  اأن 
اإق����ب����اًل لف���ت���اً م���ن اأه������ايل م����دن الإم������ارة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة وال���و����ص���ط���ى.  حيث 
والأكرث  بالأن�صطة  الأغنى  بكونها  تتميز 
مما  ال�صنوية،  ن�صخها  يف  وتطويراً  جت��دداً 

م�صتويات  ويرفع  امل�صاركني،  اإقبال  يحفز 
ال�صتفادة واملتعة لديهم. 

اأ�صبحت  ال�صيفية  ال��ربام��ج  اأن  واأ���ص��اف��ت 
والفتيان  ل����لأط����ف����ال  م���ه���م���ة  ������ص�����رورة 
وال��ف��ت��ي��ات؛ مل��ا ل��ه��ا م��ن اأه��م��ي��ة يف تطوير 
قدراتهم  وت��ع��زي��ز  وم��ه��ارات��ه��م،  مواهبهم 

الذاتية والجتماعية. 
واأكدت اأن تنفيذ كافة اأن�صطة املخيمات تتم 
ال�صلمة  مبعايري  ال��ك��ام��ل  الل��ت��زام  وف��ق 

وال�صحة العامة. 

••  اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  �صرطة  �صباب  جمل�ض  ا�صتعر�ض 
ثلث  خلل  لإجنازاته  اخلتامي  التقرير 
 2021 اىل   2019 من  املا�صية  �صنوات 
الحتادية  املوؤ�ص�صة  يف جل�صة عقدت مبقر 
�صامل  اللواء  بح�صور  اأبوظبي،  يف  لل�صباب 
����ص���اه���ني ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ق���ط���اع امل������وارد 
واأع�صاء  ال�����ص��ب��اط  م��ن  ع���دد  و  ال��ب�����ص��ري��ة 

املجل�ض. 
وك�����ص��ف ال��ت��ق��ري��ر ع���ن اإجن�����از %96 من 
التخطيط لها من قبل  التي مت  امل��ب��ادرات 
وملتقيات  ح��ل��ق��ات   7 ت�صمنت   امل��ج��ل�����ض، 
حلقة  منها  و  داخلية   و  خارجية  �صبابية 
عيون  يف  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  م�صتقبل  ع��ن 
ال�صباب، وحلول مبتكرة لل�صلمة املرورية 
)�صلمتك غايتنا(، و�صناعة الأمل لل�صباب 

املفرج عنهم .
ومت تنفيذ حلقتني من برنامج يف �صيافة 
اف��رتا���ص��ي��ة جتمع  وه���ي جل�صات  ال�����ص��ب��اب 
ال���ق���ادة وال�������ص���ب���اب  وت�����ص��ت��ع��ر���ض ق�ص�ض 

جناحات يف امل�صرية املهنية .
خارجية  م����ب����ادرات   9 امل��ج��ل�����ض   واأط����ل����ق 
العاملي  ال��ي��وم  فعالية  ت�صمنت   ، وداخ��ل��ي��ة 

ت�صافح  �صل�صلة  اأط��ول  وحتقيق  للم�صنني، 
يف العامل والتي ح�صل مبوجبها على  رقم 

عاملي يف مو�صوعة غيني�ض مبنا�صبة مرور 
الإن�صانية  الأخ���وة  وثيقة  توقيع  على  ع��ام 

خارج  ال�صباب  املبتعثني  م��ع  ت��وا���ص��ل   كما 
الدولة ل�صتكمال درا�صتهم من قبل القادة 
خلل جائحة كوفيد 19-، واأ�صهم يف بناء 
املتخ�ص�صة  ال�صرطية  اخل��ربات  �صبكة من 
اأبوظبي،  ���ص��رط��ة  خ����رباء  م���ب���ادرة  ���ص��م��ن 
اإلكرتونية  زاي���د  اأي�����ادي  من�صة  واإط�����لق 

للعمل التطوعي
واأجنز املجل�ض 3 مبادرات تثقيفية �صملت 
مبداأ  لتعزيز  والت�صامح  ال�صباب  ملتقى 
الت�صامح لدى ال�صباب، وعقد ور�صة بعنوان 
مبنا�صبة  وال����ربوت����وك����ول  الإت��ي��ك��ي��ت  ف���ن 
بالتعاون م��ع وزارة  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي��وم 
اخلارجية والتعاون الدويل، وور�ض توعوية 
ل��ف��ئ��ة ال�����ص��ب��اب يف ع���دة جم����الت خمتلفة 

بالتعاون مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.
 10561 م��ن  اأك��رث  ح�صور  ت�صجيل  ومت 
ف��ع��ال��ي��ات وم���ب���ادرات خمتلفة  م�����ص��ارك��ا يف 
خلل الدورة الثانية للمجل�ض عن طريق 
 172 وع���ق���د   ، الف���رتا����ص���ي���ة  امل���ن�������ص���ات 
 28 اجتماعا داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا، واإج����راء  
ا�صتبيانات   8 واإجن�����از  ال���ق���ادة،  م���ع  ل��ق��اء 

اإلكرتونية لفعالياته املختلفة.

•• اأبوظبي- الفجر

اأطلقت �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية 
"�صحة"، اأكرب �صبكة للرعاية ال�صحية يف 
بالتعاون  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جامعة  مع 
الدولة،  ج��ام��ع��ات  ب��ني  ت�صنيًفا  الأع���ل���ى 
مرموقة،  عاملية  بت�صنيفات  تتمتع  والتي 
ال�صريرية  الأب�����ح�����اث  ����ص���ه���ادة  ب���رن���ام���ج 
)KU-CRC(، بهدف تقدمي اأ�صا�صيات 
الكفاءة واملهارة اللزمة للأطباء لإجراء 
الأبحاث ال�صريرية بالعتماد على م�صروع 
موؤ�ص�صي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب 

العملي وبناء اخلربة داخلياً.
ومت ت�����ص��م��ي��م ب��رن��ام��ج ال���ت���دري���ب، ال���ذي 
عاملي  م�صتوى  على   ، اأ�صهر  ل�صتة  ي�صتمر 
ال�صحية،  الرعاية  منه ممار�صو  لي�صتفيد 
التمري�صية  وال���ك���وادر  الأط���ب���اء  وي�����ص��م��ل 
املحرتفون  امل�������ص���اع���دة،  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ه���ن 
ال�صحية،  اخل���دم���ات  دع���م  يف  امل��ت��ع��اون��ون 
الأطباء  ا�صتهداف  البداية  يف  �صيتم  حيث 
املقيمني من عدة من�صاآت �صحية، على اأن 
يتاح يف امل�صتقبل جلميع فئات املهن الطبية 
من املهتمني بالأبحاث ال�صريرية، والذين 
اإىل حت�صني مهاراتهم وتطوير  يطمحون 

معارفهم يف هذا املجال.

ال�صريرية  الأبحاث  �صهادة  برنامج  ويقدم 
اأ�صا�صيات  خليفة  وج��ام��ع��ة  "�صحة"  م��ن 
الكفاءة واملهارة اللزمة للأطباء لإجراء 
الأبحاث ال�صريرية بالعتماد على م�صروع 
موؤ�ص�صي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب 
ال��ع��م��ل��ي وب���ن���اء اخل�����ربة داخ���ل���ي���اً، وذل���ك 
ب��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن جم��م��وع��ة م��ن الندوات 
جلامعة  ال��رئ��ي�����ض  احل�����رم  يف  ال��ف�����ص��ل��ي��ة 
ندوة  الع�صرين  قرابة  جانب  اإىل  خليفة، 
حمدود  غري  وع��دد  اأ�صبوعية،  افرتا�صية 
املقدمة على  الإر�صادات وال�صت�صارات  من 

م�صتوى اخلرباء عرب الإنرتنت.
باملهارات  امل�صاركني  الربنامج  �صيزود  كما 
ال�صريرية  الأب����ح����اث  ل��ف��ه��م  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اأي�صاً  متكينهم  اإىل  بالإ�صافة  وتنفيذها، 
م���ن ن�����ص��ر اأع��م��ال��ه��م ال��ب��ح��ث��ي��ة واأوراق���ه���م 

الأكادميية بنجاح.
وقال الدكتور  اأنور �صّلم، املدير التنفيذي 
"�صحة":  ���ص��رك��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل�����ص��وؤون 
الر�صيدة لدولة  القيادة  لروؤية  "ا�صتجابة 
الرتقاء  "�صحة" رحلة  ب���داأت  الإم����ارات، 
ال�صحية،  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ي��ة 
دون  املجتمع،  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ل�صمان 
للح�صول  ال��دول��ة  خ���ارج  لل�صفر  احل��اج��ة 
اإذ يتمثل جزء كبري  على رعاية اخل��رباء، 
الرعاية  اأخ�صائيي  تزويد  يف  مهمتنا  من 

والتطوير  التعلم  بفر�ض  لدينا  ال�صحية 
الوا�صعة، والتي متكنهم من قيادة التغيري 
الرعاية  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  وال���ت���اأث���ري 
ال�صحية يف امل�صتقبل، ومع تقوية كوادرنا، 
الركيزة الأ�صا�صية ل�صبكة "�صحة"، تتعزز 
واملقيمني  املواطنني  رع��اي��ة  على  قدراتنا 
على حد �صواء، بالإ�صافة اإىل تعزيز املكانة 
اخلارطة  على  الإم�����ارات  ل��دول��ة  املتميزة 

العاملية لقطاع الرعاية ال�صحية".
ب�صراكتنا  "�صحة"  يف  "نفخر  واأ����ص���اف: 
الربامج  اأف�����ص��ل  خ��ل��ي��ف��ة يف  ج��ام��ع��ة  م���ع 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ك��وادرن��ا ال��ع��ام��ل��ة، م��ع هدف 
معايري  اأف�����ص��ل  حتقيق  يف  يتمثل  ���ص��ام��ل 
القيمة  وت��ع��زي��ز  وامل���ن�������ص���ورات،  الأب���ح���اث 
جميع  "�صحة" ويف  يف  للأبحاث  العلمية 

اأنحاء دولة الإمارات".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ع���ارف �صلطان 
احل���م���ادي، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
جامعة خليفة: "ي�صعدنا اأن نعمل بال�صراكة 
مع كل من  �صركة "�صحة" ومدينة ال�صيخ 
هذا  ت�صميم  مت  حيث   الطبية،  �صخبوط 
الربنامج  بهدف حتقيق الفائدة للأطباء 
املقيمني من خلل م�صاعدتهم يف اكت�صاب 
املعرفة كجزء من التزامهم بالتعلم واإثراء 
معلوماتهم املهنية ومتكينهم من امل�صاركة 
قطاع  ت��ع��زي��ز  يف  للم�صاهمة  ال��ب��ح��وث  يف 

الرعاية ال�صحية يف الدولة".
ال���ربن���ام���ج، �صيح�صل  م���ن  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
معتمدة   CRC ���ص��ه��ادة  على  امل�����ص��ارك��ون 
اأب��وظ��ب��ي، و�صيكون  ال�����ص��ح��ة،  دائ����رة  م��ن 
التي  املنا�صبة  وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  لديهم 
متكنهم من فهم وتف�صري ومناق�صة واإجراء 
يف  ا�صتخداماً  الأك��رث  ال�صريرية  البحوث 
العامل،  م�صتوى  على  العلمية  ال��درا���ص��ات 
امل�صاركون  �صيتمكن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
اإج�����راء ال���ص��ت��ك�����ص��اف العلمي  م���ن  اأي�����ص��اً 
كمحققني اأو باحثني رئي�صيني اأو م�صاركني 
يف قيادة م�صاريع ترتاوح يف تعقيداتها بني 
العايل،  امل�����ص��ت��وى  اإىل  امل��ت��و���ص��ط  امل�����ص��ت��وى 
الرعاية  خل��دم��ات  رك��ي��زة  �صت�صكل  وال��ت��ي 

ال�صحية يف امل�صتقبل.
اأكونا، مدير  الدكتور خ��وان  وب��دوره، قال 
"ُي�صكل  خ��ل��ي��ف��ة:  ج��ام��ع��ة  يف  ال���ربن���ام���ج 
ال�صحية جزءاً  الرعاية  التعليم يف جمال 
الهادفة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا  م���ن  حم����وري����اً 
امل�صتقبل.  يف  الطبية  ال��ك��ف��اءات  ب��ن��اء  اإىل 
وم���ن خ���لل ت��ع��اون��ن��ا م��ع ك����وادر "�صحة" 
الأبحاث  جم��ال  يف  ب��اخل��ربات  وتزويدهم 
ال�����ص��ري��ري��ة، ���ص��ن�����ص��اه��م يف و����ص���ع خ���رباء 
ال�صبكة واأخ�صائييها يف م�صتوى متميز على 
و�صيعتمد  وال���دويل،  الإقليمي  امل�صتويني 
الربنامج على نهج مركز و�صامل ومنهجي 

للأبحاث، وتزود امل�صاركني بالدعم اللزم 
لتحليل الدرا�صات ال�صريرية املتوفرة، اإىل 
جانب اإتاحة املجال اأمامهم لن�صر اأبحاثهم 

اخلا�صة".
كما اأّك���د ال��دك��ت��ور غ��امن احل�����ص��اين مدير 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  الأك��ادمي��ي��ة يف  ال�����ص��وؤون 
للخدمات ال�صحية "�صحة"  على الأهمية 
لتزويد  "�صحة"  ���ص��رك��ة  ت��ول��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
واأف�صل  امل��ه��ارات  باأحدث  الطبية  ال��ك��وادر 
املمار�صات يف الرعاية ال�صحية واإطلعهم 
املجال  ه����ذا  امل���ع���ل���وم���ات يف  اأح������دث  ع��ل��ى 
العاملية  والتغريات  التطورات  مع  متا�صياً 
املت�صارعة يف �صتى املجالت الطبية �صواءاً 
والأكادميية.  ال��ب��ح��ث��ي��ة  اأو  الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
ال�صوؤون  اإدارة  باأن  غامن  الدكتور  واأ�صاف 
اإهتمام  بكل  ت�صعى  والأك��ادمي��ي��ة  الطبية 
تاأ�صي�ض  لإجن��از هذه الأه��داف من خلل 
لتنفيذ  ودولية  حملية  اأكادميية  �صراكات 
ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة م��ت��ق��دم��ة وم��ت��ن��وع��ة يف 
للتعاون يف  بالإ�صافة   ، التخ�ص�صات  �صتى 
لإن�صاء  بذلك  ون�صعى  البحوث،  جم��الت 
لتدريب  قوية  حتتية  وبنية  متينة  قاعدة 
كوادر وطنية موؤهلة ومتميزة يف خمتلف 
�صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الطبية  التخ�ص�صات 
يف  املقدمة  ال�صحية  باخلدمات  الرت��ق��اء 

املنظومة .

خميمات �سيفية بنادي �سيدات ال�سارقة وفروعه لالأطفال والفتيات من 5 اإىل 16 �سنة

 جمل�ض �سباب �سرطة اأبوظبي ُينجز 96 % من اأهدافه لالأعوام الثالثة الأخرية 

ي�ضمل االأطباء والتمري�ض واملهنيني املحرتفني واملهتمني بخدمات الرعاية ال�ضحية

�سحة وجامعة خليفة تتعاونان يف اإطالق برنامج �سهادة الأبحاث ال�سريرية

بح�ضور �ضما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
جمل�ض الفكر واملعرفة يناق�ض 

رواية احلمامة
•• العني - الفجر

اآل نهيان رواية )احلمامة(  ال�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد  ناق�صت 
مبجل�ض  الكتاب(  )ن��دوة  من�صط  �صمن  زو�صكيند  باتريك  الأمل��اين  للكاتب 
�صما حممد للفكر واملعرفة وبح�صور الروائي الكويتي عبد اهلل الب�صي�ض 

بداأت ال�صيخة �صما الندوة مهنئة الكاتب عبد اهلل الب�صي�ض بفوزه بجائزة 
اأن وجوده وم�صاركته  اإىل  "طعم الذئب" م�صرية  دولة الكويت عن روايته 

مناق�صة الرواية هو اإ�صافة واإثراء للحوار. 
اأنها تخبئ بني �صطورها حكاية منلأ بها مئات  اإل  وقالت: رواية ق�صرية 
�صيقراأ  اإن�صان  فكل  وق��ارئ  ق��ارئ  بني  وتتباين  تختلف  ال�صفحات.. حكاية 
�صفرة رمزية احلمامة  اأم��ام فك  �صيقف حائرا  رواي��ة احلمامة لزو�صكيند 
الرمزية والتي و�صعها  ا�صتخدامه تلك  باتريك ب�صدمة يف  اأ�صابنا  والتي 
التي  للحمامة  اللواعية  ال�صور  تلك  كا�صراً  خمتلفة  رمزية  يف  الكاتب 
وتلك  بعينه  ملجتمع  ولي�ض  كلها  للب�صرية  اجلمعي  ال��وج��دان  يف  ت�صتقر 
باتريك بطله  ملاذا جعل  الرواية  التي توقفت عندها كثريا يف  احلالة هي 

جوناثان يخاف احلمامة اإىل هذه الدرجة من اجلنون والرهبة؟
واأ�صافت )جوناثان( القابع بغرفته ال�صغرية 30 عاما بعد حرب �صاخبة 
من احلرب و اخليانة وفقد الأحبة و�صراعات احلياة املربكة للروح، فكان 
)جوناثان(  و�صفها  التي  احلجرة  بتلك  وبقائه  باري�ض  للعا�صمة  هروبه 
�صخب  من  وحمته  ال�صتاء  بليال  احت�صنته  التي  وحلمه  حبيبته  وكاأنها 
احلياة اخلارجية قابعا و�صط حياة رتيبة بني عمله وحجرته برحله يومية 
بحريته  م�صحيا  ب�صلم  العي�ض  م��ق��ررا  وال��روت��ني  للعمل  حريته  م�صلماً 
الراغبة بالتغيري والتحرر من قيود احلياة التي مار�صها املت�صرد باحلديقة 
الذي كان ل يهمه العامل من حوله، وكيف يراه، فكان جمنونا يعي�ض �صخبا 
اأما )جوناثان( فوجود باب ين�صحب خلفه ويبتعد  حياتيا متغريا كل يوم 
به عن الآخرين هو الأمان املطلق هنا نبداأ اإدراك تلك الرمزية الغرائبية 
اإميانه  ك�صر  على  ترتكز  اإن��ه��ا  رواي��ت��ه  يف  باتريك  و�صعها  التي  للحمامة 
لو هددها احلب واجلمال  النا�ض، حتى  النعزال عن  بحريته اخلا�صة يف 
تتحول اإىل م�صدر للرعب واخلوف لي�ض خوفا من احلمامة، ولكن خوفا 
داخل  النخراط  لذاته خوفا من  ر�صمها  التي  فقد حريته وحدودها  من 
اخلا�ض  عامله  وكانت  احتوته  التي  لغرفته  من�صحبا  يوما  غ��ادره  جمتمع 
وكونه ال�صيق مرتامي الأط��راف.  م�صرية اإىل اأنها رواية بعمر يوم واحد 
من حياة )جوناثان( لكن ب�صخب حياة اإن�صان منذ امليلد و بداية علقته 

بالعامل وحتى انتظار املوت واخلل�ض
وطرحت �صموها اأ�صئلة جاء فيها: ماذا بعد اأن رحلت احلمامة، هل �صتتغري 

حياة )جوناثان( ؟
 هل �صيعود ملا وراء باب الغرفة من جديد مبحرا ب�صمته وعزلته؟ 

وهي  للنعزالية  ترمز  الرواية  اأن  الب�صي�ض  اهلل  عبد  الكاتب  اأ�صار  فيما 
طرحها  يتم  ومل  نقديا  الهتمام  من  حقها  تاأخذ  مل  التي  ال��رواي��ات  من 

ومناق�صتها على �صكل وا�صع  رغم اأنها واحدة من اأروع الروايات العاملية.  

يف العدد 174 من جملة �ضاعر املليون 
حوارات متنوعة واإ�سادة بعودة 

الن�ساط الثقايف يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- الفجر

الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�صعر  اأكادميية  عن  �صدر 
والرتاثية باأبوظبي، العدد 174 من جملة �صاعر املليون، الذي �صم عددا 
من احلوارات املتنوعة مع جنوم برنامج "اأمري ال�صعراء". اإىل جانب �صعراء 
�صاركوا يف املوا�صم ال�صابقة من برنامج "�صاعر املليون". اأما احلوار الرئي�ض 
"اأمري  برنامج  مقدمة  عبدالعزيز  مهرية  املتميزة  الإع��لم��ي��ة  م��ع  فكان 

ال�صعراء" يف مو�صمه التا�صع، والتي تو�صطت �صورتها غلف العدد. 
ال���ذي ل يتوقف" حتدثت  الإم�����ارات وح��راك��ه��ا  "اإجنازات  ع��ن��وان   وحت��ت 
العا�صمة  يف  عهده  �صابق  اإىل  الثقايف  الن�صاط  ع��ودة  عن  العدد  افتتاحية 
اأبوظبي، وذلك بعد اإقامة معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب، وقبله برنامج 
الربامج  من  وغريها   ،"2 "املنكو�ض  برنامج  9" وكذلك  ال�صعراء  "اأمري 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي جن��ح��ت يف جت����اوز ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ع��رب اإج�����راءات 

احرتازية وا�صعة ودقيقة. 
واأ�صارت الفتتاحية اإىل اأن اأبوظبي ا�صتمرت يف عطائها اللحمدود، تدعم 
اإب���داع، وت��وؤم��ن ب��احل��راك الثقايف وق��درت��ه على جت��اوز جميع الظروف  كل 
�صك  ول  املعرفة،  ت�صكله  والوعي  بالوعي،  دائما  يبداأ  فالتعايف  والعقبات، 
اأن الإمارات خلل خم�صني عاما من عمرها، متكنت من بناء جمتمٍع واٍع 

ي�صهم اليوم يف جميع جمالت التطّور والتقدم.
اأ�صاد جنوم م�صرح �صاطئ الراحة بهذا الن�صاط الثقايف الذي �صهدته  وقد 
اأبوظبي منذ بداية العام احلايل، وقالوا عرب ا�صتطلع مو�صع اإن اأبوظبي 

هي القادرة على قيادة هذا الن�صاط وا�صتعادة عافيته يف املنطقة.
ويف ا�صتطلع اآخر حتدث عدد من ال�صعراء عن اجتاهات جديدة يف الكتابة 
الأدبية التي اأ�صبح الكثري من مبدعيها يلجوؤون اليوم لكتابة الرواية اأكرث 

من كتابة ال�صعر.
"اأمري  برنامج  �صاركوا يف  ل�صعراء  الق�صائد  العدد جمموعة من  كما �صم 
ال�صعراء" يف مو�صمه التا�صع، وق�صائد لطلبة اأكادميية ال�صعر من املهتمني 
بدرا�صة ال�صعر النبطي. ويف باب حوارات، التقت املجلة بعدد من ال�صعراء 
م��ن م�صر، وحنان  ع��رب �صالح  امل��غ��رب، حممد  م��ن  ال��راج��ي  "عمر  وه��م 
العنزي  وحممد  ُعمان،  �صلطنة  من  ال�صام�صي  وط��لل  لبنان،  من  فرفور 

من الأردن.
اأب��و حمزة  ال�صاعر  النبطي  ال�صعر  رائ��د  و���ص��رية  اإىل حياة  ال��ع��دد  وت��ط��رق 
كانت  كما  بالف�صيح.  النبطي  جتمع  خا�صة  ق�صيدًة  كتب  الذي  العامري، 
اب���ن حبتور" ل��ل��ب��اح��ث مبارك  "قال  ل��ك��ت��اب  ق����راءة مم��ي��زة  ك��ذل��ك  ه��ن��اك 
العّماري. وا�صتذكر العدد اأبرز حمطات املو�صم الثامن من برنامج "اأمري 

ال�صعراء" الذي فاز بلقبه ال�صاعر ال�صعودي �صلطان ال�صبهان.
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ي�ضاب الكثريون بال�ضداع من حني الآخر، وعادة ما يلجاأون 
اإىل م�ضكنات االأمل لتخفيفه، ولكن ماذا لو كان ال�ضداع اأكرث 

من جمرد وجع خفيف وا�ضتمر االأمل؟.
بال�ضداع  االإ�ضابة  اأن  اإنه يف حني  الطبيون  ويقول اخلرباء 
اأمر ال يدعو للقلق يف الغالب، اإال اأنه عند ا�ضتمرار االأمل قد 
يتطلب معرفة  ما  ال�ضداع عالمة على حالة خطرية،  يكون 
االأعرا�ض التي يجب البحث عنها وحتديد ما اإذا كان راأ�ضك 

يحتاج حقا اإىل الفح�ض.

ويقول ا�صت�صاري طب الأع�صاب الدكتور فيا�ض اأحمد، اأحد 
اأمناء جمعية ال�صداع الدولية: 

النا�ض،  عامة  بني  انت�صارا  الأع��را���ض  اأك��رث  هو  "ال�صداع 
حيث يعاين %97 من الأ�صخا�ض من ال�صداع يف مرحلة 

ما.
 واخلرب ال�صار هو اأن الغالبية العظمى، ما يقارب 99%، 
اأ�صا�صي  �صبب  لديهم  لي�ض  اأن���ه  يعني  م��ا  ح��م��ي��دة،  ح���الت 
خطري. وفقط %1 اأو حتى اأقل، تكون حالتهم خطرية".

وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ب��ن ت��ورن��ر، ا�صت�صاري ط��ب الأع�����ص��اب يف 
م�صت�صفى "لندن بريدج": "اإن اأكرث اأنواع ال�صداع خطورة 
ه��ي ال��ظ��ه��ور امل��ف��اج��ئ وال�����ص��دي��د ال���ذي ل ي��ل��ني ول ميكن 
تخفيفه بالراحة اأو ال�صتلقاء. واإذا ارتبط ب�صمات اإ�صافية 

مثل احلمى وامل�صكلت الإدراكية، فهذه اأكرث اأهمية".

ما هي اأنواع ال�ضداع املختلفة؟
والأويل.  الثانوي  ال�صداع  هما  الرئي�صيتان  ال�صداع  فئتا 
ويقول تورنر اإن ال�صداع الثانوي ميكن اأن يكون ناجتا عن 
نزيف اأو اأورام يف الدماغ، واأي�صا ب�صبب �صيء اأقل خطرا مثل 

التهاب اجليوب الأنفية من الزكام.
هناك  يكون  ل  عندما  يحدث  الأويل  ال�صداع  اأن  واأو���ص��ح 
غري  باإ�صارات  مرتبطا  الأمل  ويكون  لل�صداع،  بنيوي  �صبب 
ال�صداع  م��ن  رئي�صيان  ن��وع��ان  وه��ن��اك  ال��دم��اغ.  طبيعية يف 
الأكرث �صيوعا، وال�صداع  النوع  التوتر، وهو  الأويل، �صداع 

الن�صفي.

�ضداع التوتر
يف  الأع�صاب  علم  اأ�صتاذ  اأي�صا  وهو  اأحمد،  الدكتور  يو�صح 
كلية الطب هال يورك: "اأحيانا يعاين النا�ض من �صداع كما 
لو كانت روؤو�صهم م�صغوطة اأو لديهم �صغط داخل الراأ�ض. 
وغالبا ما ُيطلق على هذه احلالة �صداع التوتر ولي�ض له اأي 

غثيان اأو قيء اأو ح�صا�صية لل�صوء اأو ال�صوت اأو الرائحة".
تلك  الأول��ي��ة، خا�صة  ال�صداع  ع��لج معظم ح��الت  وميكن 
ت�صتلزم  ل  التي  الأدوي���ة  با�صتخدام  التوتر،  ع��ن  الناجمة 
والبارا�صيتامول،  الإيبوبروفني  ذلك  يف  مبا  طبية،  و�صفة 
كما يقول تورنر، الذي ي�صري اإىل اأن العلجات البديلة، مبا 
يف ذلك الوخز بالإبر والعلج بالتدليك، قد ت�صاعد اأي�صا يف 

علج �صداع التوتر.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية ينبغي �صرب الكثري 
اأعرا�ض  اأح���د  ي��ك��ون  اأن  ال�����ص��داع ميكن  اأن  امل���اء، حيث  م��ن 
اجلفاف، واحل�صول على الكثري من الراحة، وال�صرتخاء، 

ميكن اأن ت�صاعد جميعها يف تخفيف بع�ض ال�صداع.

�ضداع ن�ضفي
النوع الثاين من ال�صداع الأويل هو ال�صداع الن�صفي، والذي 
جمموعة  ول��ه  �صاعة   72 اإىل  اأرب���ع  م��ن  ي�صتمر  اأن  ميكن 
متنوعة من الأعرا�ض، مبا يف ذلك �صداع �صديد اخلفقان، 
والذي عادة، ولكن لي�ض دائما، ما يحدث على جانب واحد 
من الراأ�ض.ويقول اأحمد: "اإذا مل يكن لديك �صداع خطري، 
وهذا  الن�صفي.  ال�صداع  هو  احتمال  الأك��رث  ال�صداع  ف��اإن 

 .)8%( ال��رج��ال  من   )22%( الن�صاء  عند  �صيوعا  اأك��رث 
اإىل �صديد من  الن�صفي، لديك �صداع متو�صط  يف ال�صداع 
باأن  اأو من كل اجلانبني يكون ناب�صا )ت�صعر  جانب واحد 
قلبك ينب�ض داخل راأ�صك(، مع غثيان و / اأو قيء وح�صا�صية 
لل�صوء وال�صوت والرائحة. ويف�صل معظم مر�صى ال�صداع 
الن�صفي الذهاب وال�صتلقاء يف غرفة مظلمة وهادئة وجتنب 
مر�صى  ثلث  اأن  اأحمد  الدكتور  البدين".ويو�صح  الن�صاط 
ال�صداع الن�صفي يعانون من اأعرا�ض توحي بحدوث �صكتة 
دماغية مثل الأ�صواء ال�صاطعة، واخلطوط املتعرجة، وعدم 
و�صوح الروؤية، و�صعف يف الذراعني اأو ال�صاقني ي�صتمر اأقل 

من �صاعة ويظهر تدريجيا.
���ص��اع��ة تقريبا  وي��خ��ت��ف��ي يف غ�����ص��ون  ال��ه��ال��ة   وه���ذا ي�صمى 
"غالبا م��ا ي��ث��ري ال��ق��ل��ق من  م��ت��ب��وع��ا ب��ال�����ص��داع.واأ���ص��اف: 
ال�صكتة الدماغية ولكن على عك�ض ال�صكتة الدماغية، فاإن 
الأعرا�ض تتطور تدريجيا على مدار ب�صع دقائق وتختفي 
العديد  هناك  اأن  اإىل  ت��ورن��ر  دقائق".وي�صري  ب�صع  خ��لل 
ت�صخي�ض  يتم  الن�صفي، و"عادة ما  لل�صداع  العلجات  من 
ال�صداع الن�صفي ب�صكل ناق�ض ويعاين منه الكثري من النا�ض 
دون داع. ويوجد الآن العديد من العلجات املخ�ص�صة التي 

ميكن اأن تغري حياة النا�ض".

فح�ضها: يجب  التي  اخلطري  لل�ضداع  اأعرا�ض   7
ما  باخلطر  منذرة  اأع��را���ض  "هناك  اأحمد:  الدكتور  يقول 
اأ�صا�صي خطري ويجب عليك  �صبب  احتمال وجود  اأن  يعني 

ا�صت�صارة الطبيب واإحالتك".
وت�صمل هذه الأعرا�ض:

 1. بداية مفاجئة
يقول تورنر اإن البداية املفاجئة لل�صداع ال�صديد قد تكون 
ال�صداع يف  اأن يكون  املثال ميكن  �صبيل  للقلق، على  مدعاة 
ذروته يف اأقل من دقيقة اأو دقيقتني. وي�صف اأحمد هذا باأنه 
مفاجئة  بداية  يعني  "هذا  وي�صرح:  ال��رع��د،  ق�صف  �صداع 
مب�صرب  راأ����ص���ك  ���ص��رب  م���ا  �صخ�صا  اأن  ل���و  ك��م��ا  ل��ل�����ص��داع 

كريكيت".

واحلمى الرقبة  ت�ضلب   .2
اإذا كان ال�صداع م�صحوبا ب�صلبة يف الرقبة اأو حمى، يحذر 
تورنر من اأن هذه �صمات حمتملة للتهاب ال�صحايا وتتطلب 

عناية طبية عاجلة.
املحتملة الدماغية  ال�ضكتة  اأعرا�ض   .3

اإذا ك��ن��ت ت��ع��اين م��ن ���ص��داع ب��ج��ان��ب اأع���را����ض م��ث��ل الروؤية 
اأو �صعف يف  الوعي  اأو تغري يف  ال��روؤي��ة  اأو فقدان  امل��زدوج��ة 

اأحد الأطراف اأو نوبة �صرع،
دماغية،  ب�صكتة  الإ���ص��اب��ة  على  ع��لم��ات  ه��ذه  ت��ك��ون  فقد   

ويجب فح�صها حتى لو كانت ق�صرية العمر.

الليل يف  يوقظك  الذي  ال�ضداع   .4
يقول تورنر اإنه اإذا كان ال�صداع يوقظ املري�ض يف الليل، اأو 
اأن يكون  ال�صباح، فيمكن  اأو يف  ال�صتلقاء  �صوءا عند  ي��زداد 
يحدث  اأن  ومي��ك��ن  ال���راأ����ض.  يف  ال�صغط  ب��ارت��ف��اع  مرتبطا 
الدم داخل  ارتفاع �صغط  اأو  ال�صغط داخل اجلمجمة،  هذا 

 ،)IH( اجلمجمة
�صكتة دماغية، وفقا  اأو  الراأ�ض  اإ�صابة �صديدة يف  فجاأة بعد 

لهيئة اخلدمات ال�صحية الربيطانية،
الأمد،  وطويلة  م�صتمرة  م�صكلة  يكون  اأن  ن��ادرا، ميكن  اأو   

دون �صبب وا�صح.

االإجهاد عن  الناجم  ال�ضداع   .5

ال�صعال  مثل  الإج��ه��اد  عن  الناجت  ال�صداع  اإن  اأحمد  يقول 
اإىل م�صكلة  اأن ي�صري  اأو النحناء للأمام ميكن  العط�ض  اأو 

خطرية ويجب فح�صها.

الطبيعي  الو�ضع  من  التغيري   .6
يقول اأحمد، اإذا غرّي �صداع حميد موجود �صابقا خ�صائ�صه، 

فاإن الأمر ي�صتحق اأن يتم فح�صه من قبل الطبيب.

الطبية  احلاالت  وذوي  ال�ضن  كبار  عند  ال�ضداع   .7
املوجودة م�ضبقا

يحذر اأحمد من اأن ظهور ال�صداع اجلديد لدى الأ�صخا�ض 
يتناولون  ال��ذي��ن  اأو  عاما   50 ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  ال��ذي��ن 
نق�ض  فريو�ض  اأو  بال�صرطان  اأ�صيبوا  الذين  اأو  املن�صطات 

املناعة الب�صرية ميكن اأن يكون علمة حمراء.
وي�صيف تورنر: "كلما تقدم املري�ض يف ال�صن، زادت فر�صة 

ارتباط ال�صداع بحالة طبية اأكرث خطورة".

ملعرفة ما اإذا كان عالمة على حاالت �ضحية خطرية

ال�سداع.. �سبعة اأعرا�ض 
يجب البحث عنها 

اإىل  لديك  املناعة  جلهاز  ال�صريعة  ال�صتجابة  خطوة  ومتيل 
ال��ت�����ص��اوؤل م��ع ت��ق��دم ال��ع��م��ر، وه���و اأح���د الأ���ص��ب��اب ال��ت��ي جتعل 
اأكرث من  الآث��ار اجلانبية  �صنا يبلغون عن  الأ�صغر  الأ�صخا�ض 
اأك��رث من  فعل  ردود  تثري  اللقاحات  بع�ض  اأن  كما  ال�صن.  كبار 

غريها.
باأي  ت�صعر  مل  اإذا  خمتلف.  ب�صكل  اجلميع  يتفاعل  ذل��ك،  وم��ع 
اأي من اجلرعتني، فهذا ل يعني  اأو يومني بعد  �صيء بعد يوم 

اأن اللقاح ل يعمل.

اأم���ا ال����ذراع ال��ث��اين، ف��اإن��ه يحفز ج��ه��از امل��ن��اع��ة ل��دي��ك، والذي 
�صيوفر حماية حقيقية من الفريو�ض عن طريق اإنتاج الأج�صام 

امل�صادة.
وبالنظر اإىل اأن لقاحات "كوفيد19-" تتفاعل ب�صكل خمتلف 
اأحيانا  ي�صبب  املناعي،  ين�صط اجلهاز  فاإنه عندما  اأج�صادنا  مع 
حتت  امل��وج��ودة  تلك  مثل  الليمفاوية،  ال��غ��دد  يف  موؤقتا  ت��ورم��ا 
الذراع.ويتم ت�صجيع الن�صاء على جدولة ت�صوير الثدي بالأ�صعة 
ال�صينية الروتينية قبل التطعيم لتجنب العقدة املتورمة التي 

يتم اخللط بينها وبني ال�صرطان.
الآث��ار اجلانبية روتينية. ولكن بعد مئات املليني  ولي�صت كل 
ومراقبة  ال��ع��امل،  ح��ول  اإع��ط��اوؤه��ا  التي مت  اللقاح  من جرعات 
اجل�صيمة.  املخاطر  م��ن  القليل  حتديد  مت  املكثفة،  ال�صلمة 
على  ح�����ص��ل��وا  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ض  م��ن  �صئيلة  ن�صبة  واأب��ل��غ��ت 
اأند جون�صون عن نوع  اأ�صرتازنكا وجون�صون  اإنتاج  لقاحات من 
البلدان  بع�ض  واحتفظت  الدموية.  اجللطات  من  ع��ادي  غري 
بهذه اللقاحات لكبار ال�صن، لكن ال�صلطات التنظيمية تقول اإن 

فوائد تقدميها ما زالت تفوق املخاطر.
خطرية.  حت�ص�صية  فعل  ردود  من  اأي�صا  اأحيانا  النا�ض  ويعاين 
بعد  تقريبا  دقيقة   15 ملدة  البقاء  منك  ُيطلب  ال�صبب  ولهذا 
احل�صول على اأي نوع من لقاح "كوفيد19-"، ل�صمان اإمكانية 

علج اأي رد فعل ب�صكل �صريع.
القلب  ال��ت��ه��اب  ك��ان  اإذا  م��ا  ال�صلطات حت��دي��د  واأخ����ريا، حت���اول 
املوؤقت الذي ميكن اأن يحدث مع العديد من اأنواع العدوى قد 
يكون اأي�صا اأثرا جانبيا نادرا بعد لقاح mRNA، وهو النوع 

م�صوؤولو  ي�صتطيع  ول  وم��ودرن��ا.  فايزر  �صركات  ت�صنعه  ال��ذي 
رابط  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�صحة 
من  �صغريا  ع���ددا  ي��راق��ب��ون  اإن��ه��م  ي��ق��ول��ون  لكنهم  الآن،  حتى 

التقارير، معظمها من املراهقني الذكور اأو ال�صباب.

ملاذا ي�ساب البع�ض باآثار جانبية بعد لقاحات "كوفيد- 19"؟
االآثار اجلانبية املوؤقتة، مبا يف ذلك ال�ضداع، والتعب واحلمى هي عالمات تدل على اأن جهاز املناعة ينتع�ض، ما يعترب ا�ضتجابة طبيعية للقاحات.وي�ضرح الدكتور 
بيرت مارك�ض، مدير اللقاحات يف اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية، ملاذا ي�ضعر البع�ض باآثار جانبية بعد لقاحات "كوفيد-19"، قائال يوجد للجهاز املناعي ذراعان 
رئي�ضيان، ويتدخل االأول، مبجرد اأن يكت�ضف اجل�ضم وجود دخيل اأجنبي، وهو اجلرعة االأوىل من اللقاح. وتتدفق خاليا الدم البي�ضاء اإىل موقع اللقاح، ما يوؤدي 

اإىل حدوث التهاب م�ضوؤول عن الق�ضعريرة والوجع والتعب واالآثار اجلانبية االأخرى.
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وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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اإدارة العلمات التجارية   
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العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7918

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/12 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 
او�ضاف  و  ب�ضارات  حممد  �ضالمه  ايهاب   + ���ض.ذ.م.م  ال�ضيدات  لتجميل  دول  نانا  مركز  �ضده 

املحجوزات على النحو التايل :
                                                             الو�ضف      �ضعر التقييم  

                                                          معدات �ضالون               6،650 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

هيونهى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
كوريا    ج��م��ه��وري��ة   ، ت�����ص��و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )M67385232( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0503009920

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و / ك��رام��ه فائز  
اجلن�صية  �صوريا   ، احللبيه 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )013815608N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0563904849

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال
الإمارات ومونتنيغرو يتفقان على تعزيز التبادل التجاري 

غرفة دبي وغوغل يطلقان من�سة اإدارة ح�سور ال�سركات على الإنرتنت  

جل�سات  3 خالل  اأبوظبي  �سوق  �سيولة  درهم  مليار   3.67

اقت�سادية ال�سارقة تنظم اللقاء ال�سناعي الأول

•• دبي-وام

اأك�����د م���ع���ايل ث����اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي 
وزي�����ر دول�����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة، على 
القت�صادية  ال����ع����لق����ات  وم���ت���ان���ة  ق�����وة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة ب���ني دول����ة الإم�����ارات 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  مونتنيغرو،  وج��م��ه��وري��ة 
ت�صمل  مم��ي��زة  �صراكة  يربطهما  ال��ب��ل��دان 
والتجارية  القت�صادية  اجلوانب  خمتلف 
بالرغبة  مدفوعة  وال�صياحية،  والثقافية 
امل�������ص���رتك���ة م����ن ق���ي���ادت���ي ال���ب���ل���دي���ن على 
تطوير م�صتويات التعاون على ال�صعيدين 
واآفاق  فر�ض  وفتح  واخل��ا���ض،  احلكومي 
الأعمال  جمتمع  اأم���ام  اأو���ص��ع  ا�صتثمارية 
يف البلدين يف خمتلف املراحل والظروف 

التي متر بها املنطقة والعامل.
جاء ذلك خلل اجتماع معاليه مع ياكوف 
القت�صادية  التنمية  وزي��ر  ميلتوفي�صن 
مقر  يف  "مونتنيغرو"،  الأ����ص���ود  ب��اجل��ب��ل 
توثيق  على  اتفقا  حيث  دب���ي،  يف  ال����وزارة 
اأوا�صر التعاون الثنائي بني دولة الإمارات 
مونتنيغرو،  وجمهورية  املتحدة  العربية 
والزراعة  التجارة وال�صتثمار  يف جمالت 
املتجددة  وال���ط���اق���ة  ال���غ���ذائ���ي  والأم��������ن 
وال�صركات  الأع�����م�����ال  وري��������ادة  وال���ن���ق���ل 

وال�صناعات  وال��ع��ل��وم  والب��ت��ك��ار  النا�صئة 
ال�صياحة،  وق��ط��اع  وامل��ع��دن��ي��ة  الإب��داع��ي��ة 
فيما قررا تاأ�صي�ض جمل�ض اأعمال م�صرتك 
ب���ني ال���ب���ل���دي���ن. واأك������د اجل���ان���ب���ان خلل 
لتعميق  املتبادلة  الرغبة  على  الج��ت��م��اع 
تنويع  وو���ص��ائ��ل  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  �صبل 
العلقات القت�صادية الثنائية يف خمتلف 
اأهمية  واأكدا على  ذات الهتمام.  املجالت 
موا�صلة تبادل الزيارات للوفود احلكومية 
الفر�ض  م���ن  امل���زي���د  وال���ت���ج���اري���ة وخ���ل���ق 
ل��لأع��م��ال وال���ص��ت��ث��م��ار، وحت��ف��ي��ز القطاع 
حجم  تو�صيع  على  اجلانبني  من  اخلا�ض 
اخلربات  وتبادل  امل�صرتكة،  ال�صتثمارات 
املنفعة  ذات  امل���ج���الت  م���ن  جم��م��وع��ة  يف 
العلمية  ال��ب��ح��وث  اأب���رزه���ا  امل��ت��ب��ادل��ة م��ن 
وال�صركات  الأع����م����ال  وري������ادة  والب���ت���ك���ار 

النا�صئة وال�صناعات الإبداعية.
وا���ص��ت��ع��ر���ض م��ع��ايل ث���اين ال���زي���ودي اأبرز 
البلدين،  بني  التجاري  التبادل  موؤ�صرات 
اخلارجية  التجارة  اإجمايل  �صجلت  حيث 
ب����ني اجل���ان���ب���ني يف عام  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ����ري 
مقارنة   43.8% بن�صبة  من��واً   2019
ال�صادرات  �صجلت  حني  يف   ،2018 بعام 
اإىل مونتنيغرو خلل  من دولة الإم��ارات 
العام نف�صه منواً بن�صبة %110، فيما بلغ 

حجم التبادل التجاري خلل 2020 ما 
يزيد عن 31.3 مليون دولر، ومتثل اأبرز 
املواد  البلدين  بني  التجاري  التبادل  �صلع 
امل��ع��دن��ي��ة، م�صرياً  ال��غ��ذائ��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ات 
معاليه اإىل اأن دولة الإمارات تعد ال�صريك 
التجاري الأول خليجياً ملونتنيغرو بن�صبة 
ت�صتحوذ  كما   ،95% ت��ت��ج��اوز  م�صاهمة 
ع��ل��ى امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��رب��ي��اً ب��ع��د م�صر 
وامل����غ����رب. واأو�����ص����ح م��ع��ايل ال����زي����ودي اأن 
وا�صحة  اآليات  و�صع  اإىل  انتهى  الجتماع 
البلدين  ك��ل  يف  التنمية  ج��ه��ود  خل��دم��ة 
وبناء القدرات يف القطاعات ذات الأولوية 
وال�صتثمارية  التجارية  التبادلت  ودف��ع 
التي  الإم��ك��ان��ي��ات  ت��رتج��م  م�صتويات  اإىل 
اأهمية  اإىل  م�����ص��رياً  ال��ب��ل��دان،  ب��ه��ا  يتمتع 
اإك�صبو  يف  مونتنيغرو  جمهورية  م�صاركة 
لتعاون  الطريق  لتمهيد  دبي  يف   2020
اأوث������ق ب���ني ال��ق��ط��اع��ني اخل���ا����ض يف كل 
ياكوف  اأكد معايل  البلدين. ومن جانبه، 
القت�صادية  التنمية  وزي��ر  ميلتوفي�صن 
قوة  على  "مونتنيغرو"،  الأ���ص��ود  باجلبل 
ع��لق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وتطلع 
بلده اإىل تاأ�صي�ض جمل�ض اأعمال م�صرتك 
وتطوير  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال�����ص��راك��ة  لتعزيز 
ذات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  املثمر  ال��ت��ع��اون 

اإعجابه  ع��ن  امل�����ص��رتك، م��ع��رب��اً  اله��ت��م��ام 
الناجح  الم��ارات��ي  القت�صادي  بالنموذج 
واملتطور وما حققته من اإجنازات، والذي 
و���ص��ع دول���ة الم�����ارات يف م�����ص��اف الدول 
القت�صادية  امل�صتويات  كافة  على  الرائدة 

التجارية وال�صتثمارية.
وا�صتعر�ض معايل الزيودي خلل الجتماع 
ج��ه��ود دول����ة الإم�������ارات ل��ت�����ص��ري��ع عملية 
القت�صادية  اخل��ط��ة  خ���لل  م��ن  ال��ت��ع��ايف 
القت�صادي  وال��ن��ه��و���ض  ل��ل��ت��ع��ايف  ال��ع��ام��ة 
التي تقودها وزارة القت�صاد بالتعاون مع 
الدولة،  وخ���ارج  داخ���ل  �صركائها  خمتلف 
املوجهة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  وتت�صمن 
الق��ت�����ص��ادي��ة وتفعيل  ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م 
ال�صتثمارات  وحتفيز  والأعمال  الأن�صطة 
ال�صياحة،  وتن�صيط  الأع��م��ال  ري��ادة  ودع��م 
والتاأ�صي�ض مل�صار اإمنائي م�صتدام للقت�صاد 

ملرحلة ما بعد كوفيد 19.
اتفق اجلانبان على ت�صجيع رواد الأعمال 
م���ن اجل���ان���ب���ني ع��ل��ى ا���ص��ت��ك�����ص��اف فر�ض 
ال�صتثمار يف اأ�صواق البلدين والعمل على 
ت��ب��ادل اخل���ربات وال��ت��ج��ارب، ويف الطاقة، 
ات��ف��ق اجلانبان  امل��ت��ج��ددة، ك��م��ا  وال��ط��اق��ة 
التجارة  حجم  ل��زي��ادة  عمل  برنامج  على 
والغذائية،  الزراعية  للمنتجات  الثنائية 

م���ن خ����لل من����وذج م��ت��م��ي��ز ل��ل��ت��ع��اون مبا 
و�صلمة  الغذائي  الأم��ن  �صيا�صات  يخدم 
تو�صيع  واأي�����ص��اً  لقت�صاديهما.  الأغ��ذي��ة 
والعلوم  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����الت  يف  ال���ت���ع���اون 
وال��ث��ق��اف��ة، ع���رب ت��ط��وي��ر ال���ع���لق���ات بني 
دولة  يف  والبحثية  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
الإمارات وجمهورية مونتنيغرو وت�صجيع 
التدري�ض  واأع�����ص��اء هيئة  ال��ط��لب  ت��ب��ادل 
يف  املتبادلة  امل�صاركة  وتعزيز  والباحثني، 
ودعم  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  الأن�صطة 
التعاون يف جمال ال�صناعات الإبداعية، مع 
الرتكيز ب�صكل خا�ض على التبادل املبا�صر 
بني الفنانني واأ�صحاب امل�صاريع الثقافية، 
ع���ن و����ص���ع خ��ط��ة ع��م��ل لتعزيز  ف�����ص��ًل 
ال�صياحة  جم��ال  يف  وال�صتثمار  ال��ت��ع��اون 
وال�صتفادة من جتربة مونتنيغرو الرائدة 

يف هذا املجال.
اأكد اجلانبان اأهمية العمل على ا�صتك�صاف 
فر�ض ال�صتثمار والأعمال يف بلديهما يف 
جميع و�صائط النقل، وت�صجيع القطاعني 
ا�صتك�صاف  ع���ل���ى  واخل����ا�����ض  احل���ك���وم���ي 
الفر�ض ال�صتثمارية والتجارية، ل �صيما 
واخلدمات  وال�����ربي  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  يف 
باملوانئ  امل��رت��ب��ط��ة  خ��ا���ص��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، 

التجارية يف البلدين.

•• دبي- وام

 اأط����ل����ق����ت غ����رف����ة دب�������ي ب����ال����ت����ع����اون مع 
متطورة  رق��م��ي��ة  من�صة   "Google"
ال�صركات  ح�����ص��ور  "اإدارة  م�����ص��م��ى  حت���ت 
امل�صتمرة  اجلهود  �صمن   ،" الإنرتنت  على 
مل�صاعدة  م��ب��ت��ك��رة  رق��م��ي��ة  ل��ت��وف��ري ح��ل��ول 
اإدارة  الإم������ارات ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ات يف دول����ة 
وحت�صني  ال���رق���م���ي���ة،  ع���لم���ت���ه���ا  ���ص��م��ع��ة 
الإنرتنت  �صبكة  على  وتواجدها  ظهورها 

وجذب متعاملني جدد.
وج���������اء اإط����������لق امل���ن�������ص���ة خ�������لل ن�����دوة 
اف���رتا����ص���ي���ة ن��ظ��م��ت��ه��ا اأم�������ض غ���رف���ة دبي 
"تعزيز  عنوان  حتت  جوجل  مع  بالتعاون 
ال�صغرية  لل�صركات  الإل��ك��رتوين  التواجد 
�صركات  ممثلو  وح�����ص��ره��ا  واملتو�صطة"، 
اأع�صاء  اإم��ارة دبي من  القطاع اخلا�ض يف 

الغرفة.
ال�صركات  ح�صور  "اإدارة  من�صة  وت��ت��األ��ف 
م��ت��ط��ورة من  ل��وح��ة  الإنرتنت" م��ن  على 
احل���ل���ول ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي ت���واك���ب اأح����دث 
لل�صركات  ال���رق���م���ي  ال���ت���واج���د  ت��ق��ن��ي��ات 
والأعمال لتنمية الن�صاط التجاري، وتوفر 
جمموعة من املزايا الرقمية التي تتلءم 
مع متطلبات الت�صويق احلديث يف الف�صاء 

الرقمي.

بني  لل�صراكة  تعزيزاً  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
غ��رف��ة دب���ي وج��وج��ل وام����ت����داداً لربنامج 
اإىل  ال���ه���ادف  غوجل"  م��ع  ب��ق��وة  "انطلق 
تعزيز التحول الرقمي وت�صريع النتعا�ض 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الق��ت�����ص��ادي 

و�صمال اإفريقيا.
الغرفة  لأع�صاء  اجل��دي��دة  املن�صة  وت��وف��ر 
امل��ت��ك��ام��ل��ة لإدارة  جم��م��وع��ة م���ن احل���ل���ول 
ت��واج��ده��م ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ة الإن����رتن����ت، حيث 
ميكن للأع�صاء و�صع نبذة عن �صركاتهم 
والتحقق منها على امتداد مواقع متعددة 
البحث على  على خ��رائ��ط ج��وج��ل وخ��ان��ة 

ال�صركات  ع���ن  ال���ن���ب���ذة  وت�����ص��م  ج���وج���ل. 
م��ع��ل��وم��ات اأ���ص��ا���ص��ي��ة م��ث��ل ���ص��اع��ات العمل 
اإىل  بالإ�صافة  والعنوان  التوا�صل  وبيانات 
ن�صر  اأي�����ص��اً  لل�صركات  ميكن  حيث  ���ص��ور، 
مو�صمية  ف��رتات  �صمن  ترويجية  عرو�ض 
نتيجة  ال��رق��م��ي��ة  الأداة  وت��وف��ر  حم����ددة. 
اإجمالية خم�ص�صة ت�صاعد كل �صركة على 
اإدارة وتنظيم تواجدها و�صمعتها الرقمي، 
ال�صركات  م���ن  ال��غ��رف��ة  لأع�����ص��اء  ومي��ك��ن 
املن�صة  ا���ص��ت��خ��دام  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 
والتوا�صل  ال��ت��ج��اري��ة  علمتها  لتح�صني 
والتفاعل مع العملء من خلل مراجعات 
وان����ط����ب����اع����ات ال����ع����م����لء الإل����ك����رتون����ي����ة، 
الزيارات  مثل  اآن��ي��ة  روؤى  اإىل  وال��و���ص��ول 
التحديات  وحت��دي��د  ال�صركة  متاجر  اإىل 
ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة ب�����ص��ك��ل اأ������ص�����رع. ك���م���ا ميكن 
ال�صتفادة  املن�صة  يف  امل�صجلة  لل�صركات 
 "Google م��ن  "مهارات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
الرقمية  ب��امل��ه��ارات  ل��ت��زودي��ه��م  ال��ت��دري��ب��ي 

لتنمية اأعمالهم.
واأكد �صعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
دبي اأن املن�صة الرقمية تعترب اأداة موثوقة 
ال�صركات  ت�صاعد  ال�صتخدامات  متعددة 
ح�صورها  اإدارة  على  واملتو�صطة  ال�صغرية 
واأن�صطتها  و���ص��م��ع��ت��ه��ا  الإن����رتن����ت  ع��ل��ى 
واح��دة، حيث  التجارية من خلل من�صة 

الأعمال  لحتياجات  وف��ق��اً  ت�صميمها  مت 
ب�صهولة  الو�صول  على  مل�صاعدتهم  املحلية 
وتلبية  املتعاملني  م��ن  ج��دي��دة  ف��ئ��ات  اإىل 
اأن����ه����ا ت���دع���م جهود  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م، ك���م���ا 
الغرفة امل�صتمرة لت�صريع التحول الرقمي 
ل���لأع���م���ال ودع�����م الق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي يف 
التناف�صية على  اإمارة دبي وتعزيز قدرتها 

ال�صعيد العاملي.
وب����دوره ع��ّل��ق لينو ك���ات���اروزي، م��دي��ر عام 
الأو�صط  ال�����ص��رق  يف   Google ���ص��رك��ة 
ل��ق��د ك�صفت  ق����ائ����ًل:  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����ص���م���ال 
اجل��ائ��ح��ة ال����دور الأ���ص��ا���ص��ي ال����ذي توؤديه 

الأن�صطة  مت��ك��ني  يف  ال��رق��م��ي��ة  الأدوات 
التحديات  التجارية من مواجهة خمتلف 
��ا يف  ت���اأث���رًيا خ��ا���صًّ الأدوات  ل��ه��ذه  - وك���ان 
قطاعات معّينة مثل قطاع البيع بالتجزئة 
ي�صّرنا  ال�صبب،  ول��ه��ذا  ال�صياحة.  وق��ط��اع 
ال���ص��ت��م��رار يف ت��ع��اون��ن��ا م��ع غ��رف��ة جتارة 
 2018 ع��ام  ب��داأن��اه  ال���ذي  دب��ي  و�صناعة 
ت�صاعد  ح��ل��ول ملمو�صة  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن 
يف  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
الدولة على تعزيز ح�صورها على الإنرتنت 
وتعّلم املهارات الرقمية ال�صرورية لتنمية 
ن�صاطها والو�صول اإىل املزيد من العملء 
وتعد هذه املبادرة نتاج �صراكة طويلة الأمد 
ب��ني غ��رف��ة دب��ي وج��وج��ل وال��ت��ي ا�صتفادت 
األ��ف �صركة يف دولة   100 اأك��رث من  منها 
كما  الرقمي.  ح�صورها  لتعزيز  الم���ارات 
تندرج هذه ال�صراكة �صمن مبادرة "انطلق 
التعايف  لت�صريع   "Google م��ع  ب��ق��وة 
الأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  الق��ت�����ص��ادي 
وبرامج  اأدوات  خلل  من  اأفريقيا  و�صمال 
ال�صركات  على  الربنامج  يركز  كما  ومنح. 
املحلية وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف 
لهم  ويوفر  وال�صياحة،  التجزئة  قطاعي 
الرقمية  الأدوات  اإىل  ال��و���ص��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
وبرامج التدريب والإر�صاد وفر�ض متميزة 

لل�صراكات.

•• اأبوظبي-وام

املالية  ل�������لأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��وق  اأظ���ه���ر 
رغم  وذل���ك  اأم�����ض  جل�صة  خ���لل  متا�صكا 
ع��م��ل��ي��ات ج��ن��ي الأرب������اح ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة التي 
التي  الأ���ص��ه��م  م��ن  �صريحة  لها  تعر�صت 
���ص��ب��ق ل��ه��ا الرت����ف����اع ب��ق��وة خ����لل الأي����ام 

املا�صية.
و توا�صلت اأحجام ال�صيولة عند م�صتويات 
ج��ي��دة يف ���ص��وق ال��ع��ا���ص��م��ة وب��ل��غ��ت قيمة 
درهم  م��ل��ي��ار   1.22 امل��ربم��ة  ال�����ص��ف��ق��ات 
تقريبا يف خ��ت��ام ال��ت��ع��ام��لت م��ا رف��ع من 
اإج��م��ايل ال��ت��داولت خ��لل ث��لث جل�صات 

اإىل 3.67 مليار درهم.

ال��ذي �صيطر على حركة  ال��ه��دوء  و رغ��م 
 6984 املغلق عند م�صتوى  العام  املوؤ�صر 
حققت  الأ����ص���ه���م  ب��ع�����ض  اأن  اإل  ن��ق��ط��ة 
ارتفاعات قوية بعدما ارتفع �صهم ال�صركة 
126 درهما و�صط  اإىل  القاب�صة  العاملية 
مليون   351 قيمتها  جت���اوزت  ت����داولت 

درهم.
قد  العا�صمة  ل�صوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر  وك���ان 
اأغلق عند م�صتوى 6984 نقطة يف ختام 
التعاملت بعدما جنح جمددا يف اخرتاق 
الأول  الن�صف  يف  نقطة   7000 ح��اج��ز 
من عمر اجلل�صة لكنه قل�ض مكا�صبه بعد 

ذلك.
قوة  اأبوظبي  األفا  �صهم  اأظهر  جانبه  من 

الأرباح  كبرية يف مقاومته لعمليات جني 
اجل��زئ��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ب��ع��د مرور 
جنح  و  اجلل�صة  عمر  من  الأوىل  ال�صاعة 
درهم   20.76 م�صتوى  عند  ب��الإغ��لق 
 170 قيمتها  جت����اوزت  بلغت  ب���ت���داولت 

مليون درهم.
و ق��ف��ز " ���ص��ه��م اأ���ص��م��ن��ت راأ�����ض اخل��ي��م��ة " 
ب��احل��د الأع��ل��ى امل�����ص��م��وح ب��ه ي��وم��ي��ا بالغا 
اأبوظبي  �صهم  ارتفع  فيما  دره��م   2.34
حني  يف  دره���م   3.49 اإىل  ال�صفن  لبناء 
�صعد �صهم جلفار اإىل 1.76 درهم و�صهم 

. درهم  قيادة ال�صيارات اإىل 16.5 
197 مليون  املتداولة  الأ�صهم  وبلغ عدد 

�صهم نفذت من خلل 5682 �صفقة.

•• ال�شارقة-وام: 

ن��ظ��م��ت دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
ال�صارقة لقاًء افرتا�صياً مل�صتثمري القطاع 
الأول  ال�صناعي  اللقاء  بعنوان  ال�صناعي 
وامل�صتثمرين  امل�صوؤولني  بح�صور عدد من 
حيث  ،ى  ب���الإم���ارة  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  يف 
للتملك  الت�صريعي  الإط���ار  ا�صتعرا�ض  مت 
املتاحة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  والأ����ص���ك���ال  الأج��ن��ب��ي 
تتيح  م��واد  باإ�صافة  اخلا�صة  والتعديلت 
للأجانب تاأ�صي�ض ال�صركات ومتلكها بن�صبة 

باملائة.  100
التملك  عن  تعريفية  بنبذة  اللقاء  انطلق 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة قدمها  ل��لأن�����ص��ط��ة  الأج��ن��ب��ي 
الدكتور مدثر عبد اهلل امل�صت�صار القانوين 
يف الدائرة وذلك من خلل عر�ض تقدميي 
ال�صناعية  الأن�صطة  ماهية  �صرح  فيه  مت 
 .. الإم������ارة  يف  الأج��ن��ب��ي  للتملك  امل��ت��اح��ة 
مو�صحا اإجراءات تاأ�صي�ض �صركات التملك 
الأجنبي واإجراءات تاأ�صي�ض فروع ال�صركات 
القائمة  ال�صركات  حت��ول  واآل��ي��ة  الأجنبية 
اأج��ن��ب��ي وذل����ك لرفع  ���ص��رك��ات مت��ل��ك  اإىل 
القانونية  بالت�صريعات  ال��وع��ي  م�صتوى 
قطاعات  بني  التجارية  لل�صركات  املحدثة 
املرتبطة  الحت���ادي���ة  واجل���ه���ات  الأع���م���ال 
مب�صتجدات  ولإح���اط���ت���ه���م  ب��ال��رتخ��ي�����ض 
ا�صتف�صاراتهم  على  وللإجابة  الإج���راءات 
وم��ع��اجل��ة اأي ع��ق��ب��ات ق���د ت��واج��ه��ه��م مبا 

ي�صمن تطبيق اأنظمة الرتخي�ض ب�صهولة 
امل��رج��وة من  وي�صر ومب��ا يحقق الأه���داف 
التي  التحديات  اللقاء  وت��ن��اول  التطبيق. 
اجلائحة  قبل  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  ت��واج��ه 
اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  وامل��ق��رتح��ات  وبعدها 
ت�صاهم يف دعم وتطوير القطاع. كما ناق�ض 
دور القطاع اخلا�ض يف دعم وتنمية القطاع 
ال�صناعي ودعم عجلة التنمية القت�صادية 
يف ال�صارقة وتعزيز الناجت املحلي للإمارة 
ول �صيما يف ظل تنوع املنتجات ال�صناعية 

م�صتقات  �صناعات  على  تقت�صر  مل  والتي 
النفط بل امتدت لت�صمل �صناعة الطريان 
والأملنيوم و�صناعة مواد البناء وال�صناعات 

الغذائية والأدوية.
واأك�����د ���ص��ع��ادة ���ص��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل ب���ن هده 
ال�صويدي رئي�ض دائرة التنمية القت�صادية 
اأن الدائرة حتر�ض دائما على  يف ال�صارقة 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  ال�����ص��ارق��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
حتقيق  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  لل�صناعة  وع��امل��ي 
املعرفة  على  قائم  تناف�صي  وطني  اقت�صاد 

والبتكار لإدراكها اأهمية القطاع ال�صناعي 
ومواكبة  القت�صاد  تنويع  �صيا�صة  دعم  يف 
وتعريف  احلا�صلة  وال��ت��ح��ولت  التغريات 

امل�صتثمرين بها.
الثانية للمحفزات  اأن احلزمة  اإىل  اأ�صار  و 
�صملت  والتي  التنفيذي  املجل�ض  وق���رارات 
الر�صوم  ق��ي��م��ة  م���ن  ب���امل���ائ���ة   50 خ�����ص��م 
ال�صناعية  املن�صاآت  ترخي�ض  اإ���ص��دار  عند 
العام  م��ن  ن��وف��م��رب  ح��ت��ى  ي�صتمر  وال����ذي 
2021 ياأتي ذلك تعزيزاً مل�صاهمة القطاع 

ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل. وتعد 
يف  للم�صتثمرين  ج��اذب��ة  ال���ق���رارات  ه���ذه 
الإم��ارة وحمفزًة لل�صتثمارات كما ت�صهم 
وموقعها  الإقليمية  ���ص��دارت��ه��ا  تعزيز  يف 
املحلي والعاملي وتلعب دوراً مهما يف توفري 
املناخ املنا�صب والبيئة الأف�صل للمتعاملني 
القرار  �صناع  ج��ان��ب  اإىل  وللم�صتثمرين 
و�صت�صهم يف احلفاظ على ا�صتدامة التنمية 
املوؤ�ص�صات  الإم��ارة ومتكني  القت�صادية يف 
وال�صركات العاملة من ا�صتمرارية اأعمالها 

واأن�صطتها.
ال�صويدي  نا�صر  م��رمي  قالت  جهتها  م��ن 
اأن  ال�صناعية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  مدير  نائب 
ت�صريعية  بيئة  تهيئة  يف  جنحت  ال�صارقة 
وق��ان��ون��ي��ة م��لئ��م��ة وق��وي��ة ت��دع��م ال���روؤى 
ال�صناعي  للقطاع  امل�صتقبلية  واخل��ط��ط 
ال�صناعية  ال���ث���ورة  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وق�����ادرة 
ال��راب��ع��ة وج�����ص��دت ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة يف 
يف  رائ��داً  عاملياً  الإم���ارة منوذجاً  اأن ت�صبح 
امل�صتقبل  لتحديات  ال�صتباقية  املواجهة 
ال�صناعي .. مو�صحة اأن القطاع ال�صناعي 
الداعمة  ال��رئ��ي�����ص��ة  امل���ح���رك���ات  م���ن  ي��ع��د 
ويلعب  ال�صارقة  يف  القت�صادية  للتنمية 
املحلي  ال���ن���اجت  ت��ع��زي��ز  يف  حم���وري���اً  دوراً 
للإمارة و موؤكدًة م�صي ال�صارقة يف توجهها 
لتحقيق التنوع القت�صادي امل�صتهدف من 
داعمة  حكومية  وت�صريعات  قوانني  خلل 

وم�صجعة للقطاع ال�صناعي.

تفاهم بني الإمارات للم�ستثمرين باخلارج 
والحتاد الإ�سباين لأرباب العمل

•• مدريد-وام

وقع جمل�ض الإمارات للم�صتثمرين باخلارج، مع الحتاد الإ�صباين ملنظمات 
هام�ض  على  وذل��ك  امل�صرتك،  التعاون  ب�صاأن  تفاهم  مذكرة  العمل،  اأرب��اب 
مدريد  لدى  الدولة  �صفارة  نظمتها  التي  الفرتا�صية  النقا�صية  اجلل�صة 
بالتعاون مع جمل�ض الإمارات للم�صتثمرين باخلارج  UAEIIC والحتاد 
ال�صباين ملنظمات اأرباب العمل CEOE ، بح�صور معايل الدكتور ثاين 
بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية، ومعايل ت�صيانا مينديث 
وزيرة الدولة للتجارة باحلكومة الإ�صبانية، ومعايل مانويل مونييز وزير 
الدولة لإ�صبانيا العاملية، و�صعادة ماجد ح�صن ال�صويدي �صفري الدولة لدى 
الإمارات  ملجل�ض  العام  الأم��ني  اجل��روان  جمال  و�صعادة  الإ�صبانية،  اململكة 
للم�صتثمرين باخلارج. وقع على مذكرة التفاهم كل من �صعادة اجلروان، 
وال�صيد اإنيجو فرينانديث دي مي�صا، نائب رئي�ض الحتاد الإ�صباين ملنظمات 
اأرباب العمل، نيابة عن الأطراف املعنية، وتهدف هذه اخلطوة اإىل تعزيز 
تعزيز  يف  امل�صاركة  عن  ف�صًل  واإ�صبانيا،  الإم���ارات  دول��ة  بني  ال�صتثمارات 
احلوار والتن�صيق الثنائي بغر�ض خلق جمالت جلذب ال�صتثمار الأجنبي 
للرتقاء  البلدين  يف  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  املبا�صر، 

بالعلقات الثنائية.
التعاون القت�صادي وال�صتثماري  اأوجه  اأهم  وجرى خلل اجلل�صة تناول 
العاملية  ال�صوق  اأح��وال  وا�صتعرا�ض  الإ�صبانية  واململكة  الإم��ارات  دولة  بني 
بعد اأزمة "كوفيد19-". ورحب معايل الزيودي يف كلمة له بهذه اخلطوة 
.. وقال يف هذا ال�صدد : �صي�صهم التوقيع على هذه املذكرة حتقيق النمو 
قنوات  بخلق  �صي�صمح  كما  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  ال�صتثمار  لتدفقات  امل�����ص��ت��دام 
اإىل  بالإ�صافة  والإ���ص��ب��ان،  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  اأرب���اب  دائمة بني  توا�صل 
امل�صاركة يف مفاو�صات فعالة لتعزيز فر�ض ال�صتثمار. واأكد معاليه اهتمام 
اإىل  اإ�صبانيا يف جميع املجالت، م�صريا  التعاون مع  دولة الإم��ارات بتعزيز 
التي  القت�صادية  الآف��اق  ا�صتك�صاف  يف  �صي�صهم  التفاهم  توقيع مذكرة  اأن 

متتلكها دولة الإمارات واإ�صبانيا يف خمتلف قطاعات الأعمال.
من جانبه قال �صعادة ال�صفري ماجد ال�صويدي : على الرغم من اأزمة تف�صي 
كوفيد19- وتاأثريها على القت�صاد العاملي، فاإن حكومتي دولة الإمارات 
البلدين  بني  ال�صتثمار  علقات  توطيد  على  عازمتني  ت��زال  ل  واإ�صبانيا 

والعمل على زيادة التدفقات التجارية.
واأ�صار �صعادته اإىل اأن توقيع مذكرة التفاهم هو دليل على متانة العلقات 
بني البلدين، موؤكدا وجود العديد من املجالت الواعدة لتعزيز م�صتويات 
اجلروان  �صعادة  ا�صتهل  ب��دوره  القريب.  امل�صتقبل  يف  القت�صادي  التعاون 
اإ�صبانيا  الإم��ارات لدى  ال��دور الذي لعبته �صفارة دولة  بالثناء على  كلمته 
الحتاد  م��ع  اجل��دي��د  بالتعاون  ورح��ب  احل��ال��ي��ة،  التفاهم  م��ذك��رة  لتوقيع 
الإ�صباين ملنظمات اأرباب العمل الذي اأف�صت اإليه هذه اخلطوة يف ظل املناخ 
بداأ يف مرحلة  العامل قد  اقت�صاد  وان  العاملي احلايل، ل�صيما  القت�صادي 
التعايف من اأزمة تف�صي كوفيد19-، مما �صيكون له عظيم الأثر يف حت�صني 
ذات  الت�صال  وقنوات  ال�صتثمارات  وتعزيز  اإ�صبانيا  مع  التجاري  التعاون 

ال�صلة بني البدين.
اإن  العاملية  لإ�صبانيا  ال��دول��ة  وزي��ر  مونييز  مانويل  معايل  ق��ال  جهته  من 
بلده �صتكون واحدة من اأ�صرع القت�صادات منًوا يف اأوروبا خلل ال�صنوات 
القليلة املقبلة، معربا عن تفاوؤله بهذه اخلطوة التي مت اتخاذها يف الوقت 
بالقت�صاد  املعنية  الإم��ارات��ي��ة  اجلهات  كافة  مع  العمل  اأج��ل  من  املنا�صب 
جديدة  وجم��الت  �صبل  اكت�صاف  اأج��ل  من  القادمة  القليلة  الأ�صهر  خلل 

لتعزيز العلقات ال�صتثمارية والتجارية الثنائية.
يف ���ص��وء ذل����ك، اأك����دت م��ع��ايل ت�����ص��ي��ان��ا م��ي��ن��دي��ث وزي����رة ال���دول���ة للتجارة 
اأجل الرتقاء  بالعمل من  الإ�صبانية  التزام احلكومة  الإ�صبانية  باحلكومة 
التزام  اأثنت على  اآفاق جديدة، كما  اإىل  بالعلقات الإماراتية - الإ�صبانية 
للتعاون  وحديثة  ج��دي��دة  جم���الت  بخلق  واهتمامها  الإم��ارت��ي��ة  ال��ق��ي��ادة 
يف  التواجد  يف  ترغب  التي  اأو  الدولة  يف  العاملة  الإ�صبانية  ال�صركات  مع 
ال�صوق الإماراتية. ح�صر اجلل�صة �صعادة األفاريز بارثي دي اأنطونيو، �صفري 
اململكة الإ�صبانية لدى الدولة، واإنيجو فرينانديث دي مي�صا نائب رئي�ض 
التمويل  مدير  �صانث  واأل��ربت��و  العمل،  اأرب���اب  ملنظمات  الإ�صباين  الحت��اد 
بالإ�صافة  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  الإ���ص��ب��اين  باملعهد  امل�صتثمرين  وع��لق��ات 
مثل  بالدولة  العاملة  والإ�صبانية  الإماراتية  ال�صركات  كربى  ممثلي  اإىل 
ADIA، ومبادلة، ودبي لل�صتثمار، ودبي القاب�صة، وال�صركات الإ�صبانية 
.SENERو  INDRA، Barcel?، Técnicas Reunidas

ت�سرفات  درهم  مليون   773
عقارات دبي اأم�ض 

•• دبي-وام 

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والأملك بدبي اأم�ض اأكرث من 
. درهم  مليون   773

فقد �صهدت الدائرة ت�صجيل 221 مبايعة بقيمة 582.33 مليون درهم 
200 مبايعة  و  دره��م  117.04 مليون  بقيمة  اأرا���ض  21 مبايعة  منها 
ل�صقق و فلل بقيمة 465.29 مليون درهم. و جاءت اأهم مبايعات الأرا�صي 
بقيمة 50 مليون درهم مبنطقة وادي ال�صفا 3 تليها مبايعة بقيمة 10 
مليني درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد تليها مبايعة بقيمة 

را�صد. بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  درهم  مليني   10
املناطق من حيث عدد  را�صد  ال�صيخ حممد بن  و ت�صدرت منطقة حدائق 
ند  تلتها منطقة  درهم  37 مليون  بقيمة  6 مبايعات  �صجلت  اإذ  املبايعات 
يف  ثالثة  و  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعات   5 بت�صجيلها  الأوىل  ال�صبا 
فيما  و  درهم.  مليني   10 بقيمة  مبايعات  احلبية الثالثة بت�صجيلها 4 
يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم 
مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم 
يف منطقة معي�صم الأول و اأخريا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة 
برج خليفة. و ت�صدرت منطقة مر�صى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 25 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم تلتها منطقة 
برج  ثالثة يف  و  دره��م  مليون   14 بقيمة  مبايعة   18 بت�صجيلها  املركا�ض 
68 مليون درهم. و �صجلت الرهون  16 مبايعة بقيمة  خليفة بت�صجيلها 
قيمة قدرها 151.9 مليون درهم منها 18 رهن اأرا�ض بقيمة 25.46 
126.43 مليون درهم وكان  54 رهن فلل و�صقق بقيمة  مليون درهم و 
واأخرى يف منطقة  درهم  مليون  اأهمها مبنطقة معي�صم الأول بقيمة 26 
46 هبة  ت�صجيل  �صهدت  الهبات فقد  اأم��ا  دره��م.  13 مليون  بقيمة  امل��رر 
بقيمة 39.5 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة اخلليج التجاري بقيمة 33 

مليون درهم واأخرى يف منطقة نخلة جمريا بقيمة 5 مليني درهم.
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املال والأعمال
�ضّجل 151 نقطة يف الربع الثاين من 2021

اقت�سادية دبي: موؤ�سر ثقة امل�ستهلك باأعلى م�ستوى منذ اإطالقه يف 2011
 84 % من امل�ستهلكني يبدون تفاوؤلهم جتاه الو�سع القت�سادي نتيجة انتعا�ض ال�سياحة واحلركة التجارية وعدد من الأن�سطة الرئي�سية

م�سرف الإمارات للتنمية يدرج �سندات بقيمة 750 مليون دولر يف نا�سداك دبي  

العاملية لطاقة امل�ستقبل تربم �سراكات مع كربى موؤ�س�سات الطاقة النظيفة 

•• دبي-وام:

دبي  القت�صادية يف  التنمية  دائ��رة  اأك��دت 
الإم��ارة حقق  امل�صتهلك يف  اأن موؤ�صر ثقة 
 2021 الثاين من  الربع  ارتفاعاً خلل 
اإىل اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى ل��ه م��ن��ذ اإط���لق���ه يف 
نقطة   151 �صجل  ح��ي��ث   ،2011 ع���ام 
2021، مقارنًة  خلل الربع الثاين من 
125 نقطة يف نف�ض الفرتة من العام  ب� 
الأول  ال��رب��ع  م��ن  نقطة  و145  املا�صي 
علي  حم���م���د  وك�������ص���ف   .2021 ل����ع����ام 
را����ص���د ل���وت���اه، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
يف  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
ارتفاعاً  �صهد  املوؤ�صر  اأن  دب��ي،  اقت�صادية 
فر�ض  ح��ول  امل�صتهلكني  ت�����ص��ورات  ب�صاأن 
احل�صول على وظيفة، حيث اأبدى 75% 
بن�صبة�  مقارنًة  تفاوؤلهم  امل�صتهلكني  من 
 .2020 عام  من  الفرتة  لنف�ض   32%
كما ارتفع تفاوؤل امل�صتهلكني حول فر�ض 
الأ�صهر  خ����لل  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
منهم   91% اأب��دى  حيث  املقبلة،  ال�12 
الفرتة  لنف�ض   75% ب�  تفاوؤلهم مقارنًة 
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي. وك���ان���ت اأك����رث الفئة 
العمرية من 40-49 �صنة الأكرث تفاوؤًل 

باحل�صول على وظيفة بن�صبة 81%.
ارتفاعاً  �صهد  امل��وؤ���ص��ر  اأن  ل��وت��اه  واأ���ص��اف 
ال�صخ�صية  املادية  الظروف  حت�صن  ب�صاأن 
حيث  احل�����ايل،  ال���وق���ت  يف  للم�صتهلكني 
تفاوؤلهم  امل�صتهلكني  م��ن   81% اأب����دى 
ال���ف���رتة من  ل��ن��ف�����ض   57% ب����  م���ق���ارن���ًة 

امل�صتهلكني  ت��ف��اوؤل  ارت��ف��ع  كما   ،2020
ال�صخ�صية  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  بخ�صو�ض 
اأبدى  حيث  املقبلة،  ال�12  الأ�صهر  خلل 
امل�صتهلكني تفاوؤلهم مقارنًة ب�  %85 من 
املا�صي.  العام  من  الفرتة  لنف�ض   73%
ك��م��ا اأو����ص���ح امل��وؤ���ص��ر ت���ف���اوؤل %84 من 
القت�صادي  ال��و���ص��ع  جت���اه  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
مقارنًة   2021 من  الثاين  الربع  خلل 
ذاته  العام  من  الأول  الربع  يف   77% ب 
الأن�صطة  من  ع��دد  انتعا�ض  ب�صبب  وذل��ك 
مقدمتها  ويف  احل���ي���وي���ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
ال�����ص��ي��اح��ة واحل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة وزي�����ادة 
الإعلنات. وي�صعر %88 من امل�صتهلكني 
التي  الأ�صياء  ل�صراء  منا�صب  الوقت  ب��اأن 
مقارنًة  ب�صرائها  وي��رغ��ب��ون  يحتاجونها 
 2020 الفرتة من عام  ب%51 لنف�ض 
ب���اأن  %93 م���ن الإن�������اث  يف ح���ني وج����د 

احتياجاتهم.  ل�����ص��راء  م��ن��ا���ص��ب  ال���وق���ت 
اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة لإن���ف���اق ال��ن��ق��ود ال���زائ���دة 
ع��ن احل��اج��ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة، اأو���ص��ح املوؤ�صر 
�صينفقون  امل�صتهلكني  م��ن   49% ب����اأن 
الرتفيه  ع��ل��ى  و38%  الج������ازات  ع��ل��ى 
امل��ن��زل و����ص���راء امل��لب�����ض اجلديدة  خ����ارج 
الإ�صافية.  امل��ب��ال��غ  ���ص��ي��دخ��رون  و33% 
يعك�ض موؤ�صر ثقة امل�صتهلك التي تقوم به 
جتاه  امل�صتهلكني  انطباع  دب��ي  اقت�صادية 

وامل�صتقبلي،  احل��ايل  القت�صادي  الو�صع 
وال���ت���وق���ع���ات  ال����ن����واي����ا  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
والدخ����ار،  ال�����ص��راء  لعمليات  امل�صتقبلية 
على  احل�صول  فر�ض  ح��ول  وت�صوراتهم 
ال�صخ�صية،  امل���ادي���ة  وال���ظ���روف  وظ��ي��ف��ة 
تطوير  يف  ال��درا���ص��ات  ه��ذه  ت�صاعد  حيث 
امل�صتهلك  ب��ح��م��اي��ة  املتعلقة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
النطباعات  ه��ذه  تو�صيح  اإىل  بالإ�صافة 
للقطاع اخلا�ض ليقوموا بتحليل الو�صع 

ودعت  الت�صويقية.  �صيا�صاتهم  وتطوير 
عن  ل��لإب��لغ  امل�صتهلكني  دب��ي  اقت�صادية 
خمالفة  ���ص��ل��ب��ي��ة  ظ���واه���ر  اأو  ح����الت  اأي 
تطبيق  ع�����رب  الح�������رتازي�������ة  ل���ل���ت���داب���ري 
متاجر  ع���ل���ى  امل���ت���وف���ر  دب�����ي  م�����ص��ت��ه��ل��ك 
بالت�صال  اأو  وه��������واوي  وغ����وغ����ل  اأب������ل 
املوقع  ع���رب  اأو   600545555 ع��ل��ى 
consumerrights. الإل��ك��رتوين 

.ae

•• دبي-وام

�صندات  للتنمية  الإم�����ارات  م�صرف  اأدرج 
نا�صداك  يف  دولر  م��ل��ي��ون   750 ب��ق��ي��م��ة 
الرئي�ض  النقبي  اأحمد حممد  دب��ي. وق��رع 
للتنمية  الإم���������ارات  مل�����ص��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإمارات  دول��ة  حلكومة  بالكامل  اململوك 
اأجندة  بتمكني  وامل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال�صناعي  والتحول  القت�صادي  التنويع 
يف ال����دول����ة ج���ر����ض اف���ت���ت���اح ال�����ت�����داول يف 
بهذا  احتفال  اأم�ض  دب��ي  نا�صداك  بور�صة 
الإدراج وذلك بح�صور حامد علي الرئي�ض 
الرئي�ض  ونائب  دب��ي  ل�نا�صداك  التنفيذي 
ع���لوة على  امل���ايل  دب���ي  ل�����ص��وق  التنفيذي 

عدد من كبار امل�صوؤولني من اجلانبني.
النجاح  :اإن  النقبي  حم��م��د  اأح��م��د  وق���ال 
الكبري الذي حققه طرح ال�صندات البالغة 
والتي حظيت  دولر  750 مليون  قيمتها 
الإ�صدار  قيمة  م��رات  ب��اأرب��ع  ف��اق  باكتتاب 
يعك�ض ثقة امل�صتثمرين املحليني والعامليني 
للتنمية  الإم���ارات  م�صرف  با�صرتاتيجية 
يف  القت�صادي  التنويع  خلطط  الداعمة 
الدولة و �صن�صتخدم التمويل الذي وفرته 

ال�صندات لدعم الأفراد وال�صركات ال�صغرية 
ال�صناعي  القطاع  يف  العاملة  واملتو�صطة 

قائم  اقت�صاد  بناء  بهدف  الإم��ارات  بدولة 
ن��ا���ص��داك دب��ي على  امل��ع��رف��ة. و ن�صكر  على 

ما وفرته لنا من جدوى اقت�صادية عاملية 
وبيئة اإدراج قانونية ممتازة كان لهما الدور 

الكبري يف جناح عملية اإ�صدار ال�صندات.
و �صهد الإ�صدار الذي ي�صتحق بعد خم�ض 
�صنوات اإقبال كبريا من امل�صتثمرين حيث 
ال�صرق  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  امل�����ص��ت��ث��م��رون  م��ث��ل 
اأوروب������ا  م���ن  و36%   34% الأو�����ص����ط 
و%28 من الأ�صواق الآ�صيوية و%2 من 

ال�صوق اخلارجية الأمريكية.
الرئي�ض  ع��ل��ي  ح���ام���د  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
الرئي�ض  ونائب  دبي  نا�صداك  ل�  التنفيذي 
�صعداء  اإن��ن��ا  امل���ايل:  دب��ي  ل�صوق  التنفيذي 
يف  والإدراج  الإ������ص�����دار  وت������رية  ب���ت�������ص���ارع 
نا�صداك دبي البور�صة الدولية للمنطقة ، 
وبطبيعة احلال فاإن تلك ال�صفقات مبا يف 
ذلك �صندات م�صرف الإمارات للتنمية اأحد 
اأبرز املوؤ�ص�صات املالية يف الدولة تقدم خري 
الإدراج  بيئة  يف  الكبرية  الثقة  على  دليل 
متطلبات  يلبي  مبا  البور�صة  يف  املتطورة 
لل�صندات  املُ�������ص���درة  ال���رائ���دة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
على  وع��لوة  �صواء  وامل�صتثمرين على حد 
اأي�����ص��اً حر�ض  ذل��ك ف���اإن الإ����ص���دار يعك�ض 
يف  الفعالة  امل�صاركة  على  املوؤ�ص�صات  تلك 
مت��وي��ل خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 

الإمارات.

•• اأبوظبي-وام

امل�صتقبل،  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
الطاقة  ال��رائ��د يف جم��ال  العاملي  احل���دث 
"اأ�صبوع  من  وج��زء  وال�صتدامة  النظيفة 
اتفاقيات  توقيع  لل�صتدامة"،  اأب��وظ��ب��ي 
الطاقة  وزارة  مب��وج��ب��ه��ا  تن�صم  ���ص��راك��ة 
و�صركة  ال����دول����ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
اإف رينوبلز" اإىل قائمة  "بيئة" و"اإي دي 
املوؤ�ص�صات العار�صة يف الن�صخة املقبلة من 
القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل، التي تعقد 
اأبوظبي  العا�صمة الإماراتية  فعالياتها يف 
مركز  "م�صدر" يف  �صركة  من  با�صت�صافة 
يف  "اأدنيك"  للمعار�ض  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 

.2022 يناير  الفرتة بني 17 و19 
ليمثل  املقبل  يناير  يف  القمة  انعقاد  ياأتي 
وامل�صتثمرين  للخرباء  ملتقى  واأه��م  اأك��رب 
النظيفة  الطاقة  جمال  يف  القرار  و�صناع 
الأو�صط  ال�����ص��رق  مب��ن��ط��ق��ة  وال���ص��ت��دام��ة 
واإفريقيا، كما يعد نقطة انطلق اأ�صا�صية 
العمل  ا����ص���ت���ئ���ن���اف  خ���لل���ه���ا  م����ن  مي���ك���ن 
وب�صرعة دعًما لأهداف التنمية امل�صتدامة. 
املقبلة من  الن�صخة  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
القمة هي اأول لقاء فعلي للأطراف املعنية 
بالطاقة النظيفة وال�صتدامة منذ ن�صخة 
 34 2020، التي ح�صرها اأكرث من  عام 
األ���ف زائ���ر م��ن 125 دول���ة، وع�����ص��رة قادة 
دول وروؤ�صاء حكومات، وعدد ا�صتثنائي من 

العار�صني بلغ 840 �صركة عار�صة.
امل��ق��ب��ل��ة م���ن القمة  ال��ن�����ص��خ��ة  وحت��ت�����ص��ن 
العاملية لطاقة امل�صتقبل جمموعة متنوعة 
على  ت��رّك��ز  التي  واملنتديات  امل��ع��ار���ض  م��ن 
وال�صتدامة،  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�صاألتي 
والطاقة  وامل�����اء  ال��ط��اق��ة  م��ع��ار���ض  وه����ي 
الذكية  وامل��دن  وي�صت"  و"اإيكو  ال�صم�صية 
املناخ والبيئة، ف�صًل عن ملتقى  ومنتدى 
ابتكارات املناخ "كليك�ض" الذي يوفر �صلة 
فاعلة بني ال�صركات النا�صئة وامل�صتثمرين، 
ف�صًل عن برنامج لبناء �صراكات الأعمال 
يف جم����ال ال����ص���ت���دام���ة وال������ذي ي��ت��م من 
العار�صة  ال�����ص��رك��ات  ب��ني  ال��رب��ط  خ��لل��ه��ا 
ال�صرق  دول  م���ن  حم��ت��م��ل��ني  وم�����ص��رتي��ن 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا.
وقال معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ض 
 : التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي 
واأهدافها  طموحها  الإم���ارات  ح��ددت  لقد 
والبعيد،  امل��ت��و���ص��ط  امل���دي���ني  يف  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
وو�صعت مبوجب ذلك خطة ا�صرتاتيجية 
وتعزيز  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  ل��زي��ادة 
كفاءة ا�صتهلك الطاقة مع توفري الطاقة 

الكافية لدعم م�صرية التنمية والتقدم.
مما  وبالرغم  ا�صتطعنا  معاليه:  واأ���ص��اف 
الكثري  واج���ه���ن���اه م���ن حت���دي���ات حت��ق��ي��ق 
تت�صمنها  التي  اأهدافنا  جت��اه  التقدم  من 
 .. 2050 ا�صرتاتيجية الإم��ارات للطاقة 
كما اأن احلجم الهائل من ال�صتثمارات يف 
الطاقة  وكفاءة  النظيفة  الطاقة  جمالت 
وال�صتدامة  الكربونية  الب�صمة  وخف�ض 
وت�����اأم�����ني امل�����ي�����اه مي���ه���د ال����ط����ري����ق اأم������ام 
الإمارات لتعزيز مكانتها يف مقدمة جهود 

ال�صتدامة العاملية.
للطاقة  ال��دول��ي��ة  للوكالة  تقرير  وي�صري 
الطاقة  اأن  اإىل  "اآيرينا"  امل����ت����ج����ددة 
ُم�����ص��ت��دام��ة الإن���ت���اج ���ص��ت��ك��ون اأه����م م�صدر 
 ،2050 العامل مع حلول عام  للطاقة يف 

الطاقة  ن�صبة  ارتفاع  التقرير  يتوقع  كما 
املُ�صتهلكة عرب الكهرباء من %21 حالًيا 
زي�����ادة  وه�����ي   ،2050 ع�����ام   60% اإىل 
اأ����ص���ع���اف مي��ك��ن حتقيقها  ال��ث��لث��ة  ت��ب��ل��غ 
حالًيا  وامل���������وارد  اجل����ه����ود  ت��ك��ري�����ض  ع����رب 
ال��ف��ئ��ات املهم�صة  اأم����ام  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��وف��ري 
م��ن الأع��م��ال وال�����ص��ك��ان. وت��دع��و اخلطط 
ا�صتثمار  اإىل  بها حالًيا  املعمول  احلكومية 
منظومة  يف  اأمريكي  دولر  تريليون   98
القادمة،  الثلثة  العقود  خ��لل  الطاقة 
ولكن "�صيناريو 1.5 درجة مئوية" الذي 
خف�ض  بهدف  "اآيرينا"  منظمة  و�صعته 
درج���ة ح���رارة الأر�����ض 1.5 درج���ة مئوية 
دولر  تريليون   33 اإىل  حتقيقه  يحتاج 
اإ���ص��اف��ي��ة يف نقل  اأم��ري��ك��ي ك��ا���ص��ت��ث��م��ارات 
الطاقة اإىل اأوجه ال�صتثمار اجلديدة اإىل 
جانب اإعاده توجيه الأموال نحو الأ�صول 

ا عن الوقود الأحفوري. اخل�صراء عو�صً
اإىل  ان�صمت  التي  "بيئة"،  �صركة  وتدير 
العاملية  القمة  يف  العار�صني  ك��ب��ار  قائمة 
الأنظمة  م���ن  ���ص��ب��ك��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ل��ط��اق��ة 
امل�صتدامة يف الإمارات وم�صر وال�صعودية، 
بطاقم عمل يبلغ اآلف املوظفني وانطلًقا 

من مقر ال�صركة يف اإمارة ال�صارقة.
و�صّرح خالد احلرميل الرئي�ض التنفيذي 
ل�صركة "بيئة" اأن امل�صاركة يف القمة العاملية 
ل��ط��اق��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل ت���اأت���ي يف حل��ظ��ة مهمة 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  ال�صركة  فيها  ت�صعى 
ع��ل��ى م��ب��ادرات��ه��ا ل��ل���ص��ت��دام��ة ع��ل��ى اأو�صع 
ن��ط��اق مم��ك��ن، وذل���ك ب��ه��دف دف��ع التنمية 

باجتاه منوذج "القت�صاد الدائري".
واأ�صاف احلرميل: نعمل جميًعا يف "بيئة" 
ولتعزيز  للبيئة  اأف�صل  م�صتقبل  ل�صمان 
كما يجمعنا  املجالت،  كافة  ال�صتدامة يف 
اأ���ص�����ض العي�ض  ه���دف رئ��ي�����ص��ي ه���و اإر����ص���اء 
ب�صكل م�صتدام يف املجتمعات احل�صرية يف 

الإمارات العربية املتحدة وخارجها.
قال:   .. القمة  "بيئة" يف  م�صاركة  وح��ول 
امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  يف  ن��رى 
ف��ر���ص��ة ���ص��ان��ح��ة ل��ن��ا مل��وا���ص��ل��ة ب��ح��ث��ن��ا عن 
حتويل  جم������ايل  يف  الأن����ظ����م����ة  اأف���������ص����ل 
النفايات  وحت���وي���ل  ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
قناعتنا  واق��ع  وذل��ك من  اإىل هيدروجني، 
باإ�صهام هذه احللول والتقنيات يف حتويل 
النفايات اإىل م�صدر طاقة ذي قيمة عالية 
.. كما �صنعمل من خلل حمطة "بيئة" يف 

اإىل  وحتويلها  النفايات  ملعاجلة  ال�صارقة 
الأخرى،  م�صروعاتنا  اإىل  اإ�صافة  ط��اق��ة، 
للو�صول  الإم�����������ارات  ج���ه���ود  دع�����م  ع���ل���ى 
نراه  م��ا  وه���ذا  الكربوين"،  "احلياد  اإىل 
"القت�صاد  منوذج  لتحقيق  الأهم  ال�صبيل 

الدائري".
كليمينت،  ل����وران  ق���ال  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
الرئي�ض التنفيذي واملدير العام – ال�صرق 
رينوبلز"  اإف  دي  "اإي  ب�صركة  الأو����ص���ط 
قبل  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  يف  عملنا  ب���داأن���ا   :
ع�����ددا كبريا  ن��ّف��ذن��ا خ��لل��ه��ا  ع���اًم���ا   25
ويعد  النظيفة،  ال��ط��اق��ة  م�����ص��روع��ات  م��ن 
طاقة  منظومة  بناء  هو  الرئي�صي  هدفنا 
با�صتخدام  كربونًيا  وحم��اي��دة  م�صتقبلية 
ال��ك��ه��رب��اء واحل���ل���ول احل��دي��ث��ة يف جمال 
الطاقة النظيفة، هذا هو ما نعتربه �صبب 
وجود �صركتنا، واإنه ل�صرف عظيم اأن يتاح 
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ن��ا وخرباتنا  امل���ج���ال  ل��ن��ا 
عرب  العامل  ح��ول  عملئنا  اإىل  وتقنياتنا 
العلم  اإن   .. اأبوظبي  املهم يف  ه��ذا احل��دث 
الثلثة  الركائز  هي  والبتكار  والهند�صة 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م��ك��اف��ح��ة  يف  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ودرء خماطره عن كوكبنا وتعزيز التنمية 

القت�صادية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال غ���ران���ت ت���وخ���ن، مدير 
لطاقة  العاملية  بالقمة  املجموعة  فعاليات 
لطاقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  تعقد   : امل�صتقبل 
من�صة  موفرة  حا�صم،  توقيت  يف  امل�صتقبل 
واخلربة  والب��ت��ك��ار  التقنية  فيها  جتتمع 
لدفع جهود تنمية قطاع الطاقة النظيفة 
وال���ص��ت��دام��ة، وذل����ك ع��رب ت��ب��ادل ال����روؤى 
وتباحث الق�صايا حمل الهتمام امل�صرتك 
لتوريد  والتعاقد  جديدة  �صراكات  واإب���رام 
املوؤ�ص�صات  ج��ه��ود  ت��دع��م  واأن��ظ��م��ة  ح��ل��ول 
املختلفة يف اإدارة عملياتها واأعمالها ب�صورة 
اأكرث نظافة وا�صتدامة. متثل القمة العاملية 
للعار�صني  مهمة  فر�صة  امل�صتقبل  لطاقة 
ال��زائ��رة والأط����راف املعنية كافة  وال��وف��ود 
العمل  ع���لق���ات  وا����ص���ت���ه���لل  ل��لج��ت��م��اع 
ت��ف��اه��م��ات وو���ص��ع خطط  اإىل  وال��ت��و���ص��ل 
يف  النظيفة  والطاقة  ال�صتدامة  مل��ب��ادرات 
ال�صرق الأو�صط ومناطق اأخرى يف العامل.

اأطقلتها حمطة كو�ضكو اأبوظبي للحاويات وميناء خليفة 
اأول نظام لل�ساحنات ذاتية 
القيادة يف املوانئ باملنطقة 

•• اأبوظبي-وام

�صركة  توؤ�ص�صها  حمطة  اأول  للحاويات،  اأب��وظ��ب��ي  كو�صكو  حمطة  اأعلنت 
خارج  امللحية  كو�صكو  ل�صركة  التابعة  املحدودة  للموانئ  امللحية  كو�صكو 
خليفة.  ميناء  يف  القيادة  ذات��ي��ة  ال�صاحنات  لنظام  اإطلقها  ع��ن  ال�صني، 
وي�صم النظام الذي يعد الأول من نوعه يف موانئ منطقة ال�صرق الأو�صط، 

�صت �صاحنات كهربائية "كيو-ترك�ض".
و�صتوا�صل حمطة كو�صكو اأبوظبي للحاويات وميناء خليفة الذي يعد اأكرث 
التي من  التقنيات احلديثة  املزيد من  ا�صتطلع  العامل،  املوانئ تطوراً يف 
ويتم  القطاع.  التطورات احلديثة يف  الأداء ومواكبة  فعالية  تعزيز  �صانها 
حتميل  اأن�صطة  لدعم  وتخ�صي�صها  املحطة  يف  ال�صت  ال�صاحنات  توظيف 
التجريبية  املرحلة  بعد جن��اح  وذل��ك  احل��اوي��ات،  �صاحة  ال�صفن يف  وتفريغ 
فئة  م��ن  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  ال�صاحنات  ت�صنيع  ومت  �صهرين.  ا�صتغرقت  التي 
"�صنغهاي  التكنولوجيا  ل�صركة  "كومولو" التابعة  �صركة  قبل  "اإل5" من 
زاوية  تغطي  حميطية  م�صت�صعرات  بنظام  م���زودة  وه��ي  لب"،  وي�صتويل 
نظام ملراقبة حركة املرور وتوجيه القيادة،  مع  املركبة،  حول  درجة   360
حاويات  نقل  وعمليات  بال�صاحنات  التحكم  للم�صغلني  يتيح  ال��ذي  الأم��ر 
الب�صائع واحلاويات املربدة ب�صهولة. ويج�صد اإطلق هذا النظام احلديث 
حر�ض ميناء خليفة على موا�صلة تطوير خدماته عرب تبني اأحدث احللول 
"كيو-ترك�ض"  �صاحنات  وتت�صم  متعامليه.  مل�صلحة  وتوظيفها  ال��ذك��ي��ة 
مت  حيث  للبيئة  �صديقة  وبكونها  والكفاءة،  الثبات  من  عالية  مب�صتويات 
تزويدها ببطاريات ب�صعة 281 كيلوواط �صاعي قادرة على حمل 80 طناً 
مت  كما  متوا�صلة.  �صاعة   44 ملدة  والعمل  كيلومرت   200 م�صافة  وقطع 
تزويد الأنظمة الكهربائية لهذه ال�صاحنات بنظام للتحكم بدرجات احلرارة 

ما ي�صاعد يف اإطالة عمر البطارية يف الظروف املناخية القا�صية.
وتعزز هذه اخلطوة مكانة حمطة كو�صكو اأبوظبي للحاويات وميناء خليفة 
كاأحد اأكرث املن�صاآت البحرية تطوراً يف املنطقة، وتعك�ض التزامها بتوظيف 
اأن ت�صهم ال�صاحنات ذاتية القيادة  اأحدث البتكارات التقنية. ومن املتوقع 
اأك�صيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات  من  والتقليل  الت�صغيلية،  التكاليف  خف�ض  يف 
الكربون بن�صبة كبرية مقارنة بال�صاحنات التقليدية، كما توفر حًل ل�صمان 
ا�صتمرارية الأعمال يف حال حدوث اأية اأزمات تعيق عمل الكوادر الب�صرية.

واأع����رب ن��ا���ص��ر ال��ب��و���ص��ع��ي��دي، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي، حم��ط��ة كو�صكو 
ال�صرق  يف  ح��اوي��ات  حمطة  اأول  لكونهم  الفخر  ع��ن  ل��ل��ح��اوي��ات  اأب��وظ��ب��ي 
الأو�صط ت�صتخدم نظام �صاحنات ذاتية القيادة مع اإ�صافة �صت �صاحنات اإىل 
العالية  الكفاءة  اإىل جانب   : ..وق��ال  املحطة  اأ�صطول مناولة احلاويات يف 
�صمان  تتيح  اجلديدة  ال�صاحنات  ف��اإن  التكاليف،  يف  امللمو�ض  والنخفا�ض 
التي  ال��ظ��روف  يف  العمل  وموا�صلة  اأط���ول  ل��ف��رتات  عملياتنا  ا�صتمرارية 
اإىل  ا�صتمرارية الأعمال حتديات كبرية ..معربا عن تطلعهم  تواجه فيها 
ال�صاحنات  ه��ذه  توفرها  التي  الإمكانيات  من  الكاملة  ال�صتفادة  حتقيق 

ذاتية القيادة خلل الأ�صهر املقبلة.
اإن  اأبوظبي  املوانئ يف موانئ  املزروعي، رئي�ض قطاع  �صيف  من جانبه قال 
مرتكزاً  بات  واللوج�صتية  البحرية  القطاعات  يف  املن�صود  التحول  اإح��داث 
وتاأتي جهود حمطة كو�صكو  املبتكرة،  الذكية  التقنيات  ب�صكل رئي�صي على 
عملياتها  لتي�صري  النظام  ه��ذا  بتوظيف  قامت  التي  للحاويات  اأب��وظ��ب��ي 
وحت�صني جتربة متعامليها، يف اإطار اللتزام الثابت بتبني اأحدث احللول 
رائد يف منطقة  ميناء خليفة كمركز بحري  تر�صيخ مكانة  بهدف  الذكية 

ال�صرق الأو�صط .
اإ���ص��ت��خ��دام ح��ل��ول م��دع��وم��ة ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات م��ث��ل الذكاء  واأ����ص���اف اأن 
يتيح  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  اإىل  وال��ت��ح��ول  والأمت��ت��ة  ال�صطناعي 
اأكرث  عملياتها  يجعل  كما  الكفاءة،  من  اأعلى  م�صتويات  حتقيق  لل�صركات 
القيادة،  ذات��ي��ة  ال�صاحنات  اإط���لق  م��ع  وبالتزامن  تكلفة.  واأق���ل  ا�صتدامة 
يهدف  ال��ذي  ال�صاحنات  اأ�صطول  لإدارة  نظام  اإ�صافة  امل�صروع  �صهد  فقد 
النظام  هذا  ويتكامل  "كيو-ترك�ض"،  �صاحنات  الإ�صراف على عمليات  اإىل 
العمليات،  اإدارة  وي�صهل  اآنية  رقابة  يوفر  ما  الرئي�صي،  التحكم  مركز  مع 
اإدارة  املحطة جتعل  باأنظمة متعددة �صمن  النظام اجلديد  ربط  وي�صمن 

كامل العمليات فيها اأكرث �صهولة.

دناتا تتهياأ ل�سيف حافل يف 
مطار دبي الدويل

•• دبي-وام

يتهيا فريق "دناتا" لتقدمي اف�صل خدمة للم�صافرين من واىل وعرب مطار 
ان يكون حافل  ال��ذي يتوقع  ال�صيف احل��ايل  ال��دويل خ��لل مو�صم  دب��ي 
خ�صو�صا مع قيام الكثري من دول العامل بتخفيف قيود ال�صفر وا�صتئناف 

ا�صتقبال امل�صافرين الدوليني جمددا وزيادة اأعداد الرحلت.
 8500 ع��دده��م  البالغ  عاليا  تدريبا  امل��درب��ني  "دناتا"  موظفو  و�صيقدم 
موظف اف�صل م�صتويات اخلدمة وال�صلمة اىل 85 ناقلة جوية وركابها 
ال��ذي اعيد   1 ال��دويل مبا يف ذل��ك املبنى  عرب ثلثة مبان يف مطار دب��ي 

افتتاحه موخرا ل�صتيعاب الرتفاع يف حركة ال�صفر.
وتتوقع "دناتا" اأن يزيد عدد الرحلت القادمة اإىل دبي من جميع انحاء 
اجلاري  وي��ول��ي��و  امل��ا���ص��ي  "يوينو  ال��ث��لث��ة  ال�صيف  اأ���ص��ه��ر  خ���لل  ال��ع��امل 
مع  "دناتا" �صتتعامل  ف��رق  اأن  اأي  رحلة   6300 املقبل" على  واأغ�صط�ض 

رحلة واحدة كل 21 دقيقة.
ويختلف عدد املوظفني خلدمة الرحلت من طائرة اإىل اأخرى حيث حتتاج 
 A380 م��وظ��ف��اً يف ح��ني حت��ت��اج ط��ائ��رة   16 737 اىل  البوينج  ط��ائ��رة 
العملقة اىل ما ل يقل عن 52 موظفا يعملون بالتن�صيق التام فيما بينهم 
للتاكد من  بدقة متناهية  دوره  دناتا  وي��وؤدي كل ع�صو �صمن فريق عمل 

جتهيز الرحلت وخدمة الركاب والمتعة وال�صحنات.
وقال جعفر داود نايب رئي�ض اول دناتا خلدمات الناقلت اجلوية يف دبي 
ان عودة حركة ال�صفر الدويل اإىل �صابق عهدها موؤكدة على الرغم من ان 
المر قد ي�صتغرق بع�ض الوقت فالنا�ض ل ي�صتغنون عن ال�صفر لللتقاء 
مع ا�صدقائهم واأفراد عائلتهم كما �صت�صتاأنف ال�صركات معاملتها خارج 
كامل  يف  ونحن   .. العامل  حول  لل�صفر  امل�صتك�صفون  و�صيعود  دولها  ح��دود 
وال�صركات  الف��راد  جميع  مل�صاعدة  املتفاين  عملنا  فريق  بف�صل  اجلاهزية 
لع���ادة التوا�صل ع��رب دب��ي وم��راك��زن��ا الأخ���رى م��ن خ��لل ت��ق��دمي اف�صل 

اخلدمات لهم يف كل مراحل ال�صفر.
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املال والأعمال

غينيا األومينا كوربوري�سن تفتتح مركزا للتدريب املهني بقيمة مليون دولر  

اإك�سبو ال�سارقة يختتم فعاليات معر�ض جواهر الإمارات

•• اأبوظبي - وام

للأملنيوم،  العاملية  الإم��ارات  �صركة  اأعلنت 
املهني  للتدريب  م��رك��ٍز  اف��ت��ت��اح  ع��ن  ال��ي��وم 
دولر  مليون  بقيمة  ال�صيارات  �صيانة  يف 
ع��ن طريق  غينيا  ج��م��ه��وري��ة  اأم��ري��ك��ي يف 
بالكامل  ل��ه��ا  وامل��م��ل��وك��ة  ال��ت��اب��ع��ة  �صركتها 
"غينيا األومينا كوربوري�صن" بهدف توفري 
ويقع  فيها.  لل�صباب  ال��ف��ر���ض  م��ن  م��زي��د 
ال�صيارات  ل�صيانة  املتقدم  التدريب  مركز 
يف مدينة بوكيه بالقرب من منجم تعدين 
دورات  ويوفر  لل�صركة،  التابع  البوك�صيت 
امليكانيكية  ال�صيانة  يف  ع��ام  مل��دة  تدريبية 

املتقدمة للمركبات اخلفيفة.
وم����ّول امل�����ص��روع م��ن��ا���ص��ف��ًة ك���ٌل م��ن �صركة 
وموؤ�ص�صة  كوربوري�صن"  األومينا  "غينيا 

متويل التنمية الأملانية "DEG"، وذلك 
يف اإطار برنامج " develoPPP" الذي 
للتعاون  الأملانية  الوزارة الحتادية  متوله 
القت�صادي والتنمية. وميّثل امليكانيكيون 
جوهرياً  ع��ن�����ص��راً  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ك��ف��اءة  ذوو 
املتوقع  وم��ن  املحلية،  التعدين  ل�صناعة 
اأعمالهم  بدء  اخلريجني  بع�ض  يختار  اأن 
وامل�صاهمة  ال�صيارات،  اإ�صلح  يف  اخلا�صة 
يف خلق تنمية اقت�صادية اأو�صع ومزيد من 

فر�ض العمل للآخرين.
اإح��������دى مديري  ب�������اه،  م�����ودات�����و  وق����ال����ت 
"غينيا  يف  امل�������ص���وؤول���ني  وك���ب���ار  امل�������ص���روع 
األومينا  غينيا  اإن  كوربوري�صن"  األومينا 
اقت�صاد  يف  حيوياً  دوراً  تلعب  كوربوري�صن 
بالنمو  اإىل الرتقاء  املنطقة، وت�صعى  هذه 
الق���ت�������ص���ادي امل�������ص���ت���دام م���ن خ����لل دعم 

ال�صعب الغيني يف هذا املجال، وزيادة ن�صبة 
ال�صركة  توؤمنها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات  ال�صلع 
تطوير  يف  وامل�صاعدة  املحلي،  ال�صوق  م��ن 
النجاح،  وحتقيق  اأعمالهم  لبدء  ال�صباب 
اأح����د خريجي  ف���وز  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه��ا  م��ب��دي��ة 
ال�صيارات  ل�صيانة  املتقدم  التدريب  مركز 
األومينا  غينيا  �صركة  ل��ت��زوي��د  مبناق�صة 

كوربوري�صن بخدمات اإ�صلح املركبات .
ل�صيانة  امل��ت��ق��دم  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  وي���ع���ّد 
األومينا  "غينيا  م�صروعات  اأحد  ال�صيارات 
الأفراد  متكني  اإىل  كوربوري�صن" الهادفة 
امل��ح��ل��ي��ة م���ن تطوير  امل��ج��ت��م��ع��ات  ���ص��م��ن 
اأعمالهم  ب���دء  اأو  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��ارات��ه��م 

ال�صغرية املدّرة للدخل.
األومينا  "غينيا  �صركة  اأطلقت  اأن  و�صبق 
م�صروعاً  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  يف  كوربوري�صن" 

املواد  ل�صناعة  املحلية  ال��ق��درات  لتطوير 
توزيعها  بهدف  كوفيد19-  من  الوقائية 
ا���ص��ت��رياده��ا م��ن اخلارج،  ب���دًل م��ن  حملياً 
و���ص��اه��م��ت يف مت���وي���ل ه����ذا امل�������ص���روع مع 
موؤ�ص�صة متويل التنمية الأملانية كجزء من 

.develoPPP برنامج
ك��ورب��وري�����ص��ن ما  األ��وم��ي��ن��ا  "غينيا  ودّرب����ت 
يقارب 500 �صخ�ض من املجتمعات املجاورة 
على اخلياطة واأ�صا�صيات الت�صنيع، وعملت 
على جتهيز ور�ض العمل باملعدات اللزمة، 
ولوازم  وال�صابون  الكمامات  اآلف  و�صراء 
املجتمعات  اإىل  لتقدميها  ال��ي��دي��ن  غ�صل 
على  حالياً  ال�صركة  ترّكز  حني  يف  املحلية 
بناء املزيد من القدرات يف جمال اخلياطة 
وم�صاعدة اخلياطني على ا�صتهداف اأ�صواق 
ذلك  يف  مب��ا  منتجاتهم،  ل��ع��ر���ض  ج��دي��دة 

يذكر  التعدين.  ل�صركات  املوّحدة  امللب�ض 
كوربوري�صن"  األومينا  "غينيا  �صركة  اأن 
تدير منجماً ومرفقاً لت�صدير البوك�صيت، 
وهو املادة اخلام التي ُي�صنع منها الأملنيوم، 
األومينا  "غينيا  �صركة  اإن�صاء  يتما�صى  اإذ 
ال�صرتاتيجي  التو�ّصع  مع  كوربوري�صن" 
العاملية  الإم����ارات  �صركة  ت�صتهدفه  ال��ذي 
بهذا  القيمة اخلا�صة  �صل�صلة  للأملنيوم يف 

املنتج .
ال�صتثمارات  اأك����رب  اأح����د  امل�����ص��روع  وي���ع���ّد 
املا�صية  الأرب���ع���ني  ال�����ص��ن��وات  اجل��دي��دة يف 
بتكلفة و�صلت اإىل نحو 1.4 مليار دولر، 
ي�صغل  وظيفة   2700 م��ن  اأك���رث  وي��وف��ر 
ب�صكل  �صواء  منها،   94% غينيا  مواطنو 
مبا�صر اأو غري مبا�صر من خلل املقاولني 

اخلارجيني.

•• ال�شارقة-وام:

ن�صخته  على  ال�صتار  ال�����ص��ارق��ة  اإك�صبو  م��رك��ز  اأ���ص��دل   
اأقيمت  الإمارات" التي  "جواهر  معر�ض  من  الثانية 
ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  م��ن  بدعم  فعالياته 
و�صط م�صاركة اأكرث من 100 �صركة وعلمة جتارية 

حملية .
الزوار  م��ن  كبري  ع��دد  ا�صتقطاب  م��ن  املعر�ض  متكن 
30 باملائة مقارنة بن�صخته الأوىل  بزيادة جتاوزت ال� 
عك�صت  ك��ب��رية  ومبيعات  �صفقات  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل 
الذي ي�صهم به احلدث يف �صوق املجوهرات  النتعا�ض 

والذهب.
امل�صممني  م����ن  ن��خ��ب��ة  م�������ص���ارك���ة  امل���ع���ر����ض  و����ص���ه���د 
والعلمات التجارية الإماراتية التي حاكت باإبداعاتها 
تراث الإم��ارات مب�صوغات ذهبية وجموهرات فريدة 
امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأ�صيل واحلداثة 
فيما قدمت ال�صركات املحلية امل�صاركة اأحدث خطوط 

والأملا�ض  ال�صاعات  ت�صاميم  واأرق��ى  الذهب  واجتاهات 
والأحجار الكرمية كما متيزت اأروقة املعر�ض هذا العام 

بعر�ض لأف�صل منتجات العطور والبخور والعود.
التنفيذي  الرئي�ض  املدفع  حممد  �صيف  �صعادة  واأك��د 
الإمارات"  "جواهر  معر�ض  اأن  ال�صارقة  اإك�صبو  ملركز 
املتمثل  اأجله  من  اأقيم  ال��ذي  الهدف  حتقيق  يف  جنح 
وامل��ج��وه��رات وتعزيز حركة  ال��ذه��ب  يف حتفيز جت��ارة 
من  متكنه  جانب  اإىل  املحلي  امل�صتوى  على  املبيعات 
تلبية اأذواق الزوار وحتقيق ر�صاهم التام من خلل ما 
قدمه من عر�ض وا�صع لأحدث جمموعات املجوهرات 
ال��ف��ري��دة والأح����ج����ار الكرمية  ال��ف��اخ��رة وال�����ص��اع��ات 

وامل�صغولت الذهبية واملا�صية .
�صمعة مركز  ياأتي يف ظل  النجاح  ه��ذا  اأن  اإىل  اأ�صار  و 
تنظيم  يف  ري��ادت��ه  من  ا�صتقاها  التي  ال�صارقة  اإك�صبو 
م��ع��ر���ض ال�����ص��رق الأو����ص���ط ل��ل�����ص��اع��ات وامل��ج��وه��رات و 
خلل  املعار�ض  تنظيم  يف  املركز  حققه  ال��ذي  التميز 
ه����ذه ال���ف���رتة ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ت���ي ح���ر����ض خللها 

والتدابري  الوقائية  الإج����راءات  اأق�صى  تطبيق  على 
الح����رتازي����ة خ���لل امل��ع��ار���ض وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ هذه 

ال��زوار والعار�صني واملوظفني بها  الإج��راءات والتزام 
ل�صمان �صحة و�صلمة اجلميع.

م�سدر تفوز مبناق�سة تطوير م�سروع طاقة 
�سم�سية بقدرة 200 ميجاواط يف اأرمينيا

•• اأبوظبي-وام
اأبوظبي  �صركة  ف��وز  ع��ن  ر�صمي  ب�صكل  اأرمينيا  جمهورية  حكومة  اأعلنت 
جمال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�صركات  اإح���دى  "م�صدر"  امل�صتقبل  لطاقة 
ال�صم�صية  للطاقة  م�صروع  بتطوير  اخلا�صة  باملناق�صة  املتجددة  الطاقة 

على نطاق املرافق بقدرة 200 ميجاواط.
العر�ض  اأعقاب  يف  دولية  مناق�صة  عقدت  قد  الأرمينية  احلكومة  وكانت 
 0.0299 بقيمة  الكهرباء  اإنتاج  لتكلفة  "م�صدر"  قدمته  ال��ذي  الأويل 
دولر للكيلو واط �صاعي يف دي�صمرب 2019 وبعد عملية تناف�صية قدمت 

نهائياً قدره 0.0290 دولر للكيلو واط �صاعي. "م�صدر" �صعراً 
"تالني"  يف  ميجاواط   200 قدرتها  البالغة  املحطة  م�صروع  بناء  و�صيتم 
وعلى  وف��رية  �صم�ض  باأ�صعة  تتمتع  منطقة  �صمن  اأرمينيا  يف  و"دا�صتادم" 

اأر�ض غري �صاحلة للزراعة.
والتملك  وال��ب��ن��اء  والتمويل  الت�صميم  عمليات  امل�����ص��روع  تطوير  وي�صمل 
املائة من قبل  85 يف  بن�صبة  املطّورة مملوكة  ال�صركة  والت�صغيل و�صتكون 
اأرمينيا ن�صبة 15 يف  الوطنية يف  امل�صالح  "م�صدر" بينما ميتلك �صندوق 

املائة.

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اعلن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1712/2021/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�صوع الدعوى: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/777 ا�صتئناف جتاري 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  
طالب الإعلن : فرا�ض جواد �صكري رطروط  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعلنه : 1- �صركة ال�صيارات العمومية  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل الإقامة 

كلي  2020/777 جت��اري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم  قد   : الإع��لن  مو�صوع 
ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة  املوافق 2021/9/15   ،   وح��ددت لها جل�صه يوم الربعاء 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  التقا�صي 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر        
يف  الدعوى رقم:1346/2021/11 مدين جزئي 

مو�صوع الدعوى : بالزام املدعي عليه الول بان يرد له مبلغ )240.009( درهم فقط مائتي واربعون الف 
درهم وت�صعه فل�صا اماراتي التي ت�صلمهم دون وجه حق - ثانيا:الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
)2000000( درهم مائتي الف درهم تعوي�صا عما حلق به من ا�صرار مادية وادبيه نتيجه للخطاء العمدية 

ارتكبها املدعي عليهما بحق املدعي 
طالب الإعلن / 1-منري حممد كونيا عبدالرحمن حممد - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  1-  احمد ا�صماعيل رم�صان عو�ض -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها بالزام املدعي عليه الول بان يرد له مبلغ )240.009( 
املدعي  ثانيا:الزام   - دون وجه حق  ت�صلمهم  التي  اماراتي  فل�صا  وت�صعه  درهم  الف  واربعون  مائتي  درهم فقط 
مادية  ا�صرار  من  به  حلق  عما  تعوي�صا  دره��م  الف  مائتي  دره��م   )2000000( مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليهما 
وادبيه نتيجه للخطاء العمدية ارتكبها املدعي عليهما بحق املدعي. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  
2021/7/13  ال�صاعة 8.30 �ض يف حماكم دبي مبكتب ادارة الدعوى التا�صعه لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر 

 4010/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  رىل عون الأمني -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صلمي )م�صاهمة عامة( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)877287.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر 

 4873/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  انايل كورنيل اوبينزا -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ح�صن ابراهيم ح�صن ابراهيم
وميثله: احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)27907.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامل للر�صوم وامل�صاريف

وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر 

 4011/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  حامت بطر�ض جري�ض خوري -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)830832.94( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صامل للر�صوم وامل�صاريف
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  175/2021/209 تنفيذ عمايل 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 5722 ل�صنة 2020   ، 
ب�صداد املبالغ املنفذ به وقدرها ) 97010 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعلن : نوربريت �صبيكرمان -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  
 وميثله:�صامي جمال يو�صف عبدالرحمن ال�صواحلي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- 4 اك�ض فور�ض موتورز �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/23 اخطاركم لتقدمي 
ك�صف ح�صاب بنكي ل�صنة 2020 و 2021 خلل ع�صرة ايام من تاريخه.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر        
 2245/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- جايا�صانكار فا�صوديفان �صافيرتي   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ض.م.ع

وميثله:ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/7اول:بانفاذ العقد 
التجاري املربم بني املدعي واملدعي عليه - ثانيا:الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
وخم�صه  درهما  وثمانون  وثمانية  وت�صعمائة  الفا  وت�صعون  وت�صعة  مائة  دره��م   )199.988.25(
وع�صرون فل�صا - مع الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
املحاماة - ولكم احلق يف  اتعاب  بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل  الزامه  مع 

ا�صتئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن حم�سر حجز بالن�سر 

 4101/2017/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
ال�صيارات - موؤ�ص�صة فردية 2- �صعيد �صامل علي �صعيد  اىل املنفذ �صدهم/1-  الرائد لتاأجري 

الفزاري - �صامن -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�صرف المارات ال�صلمي �ض.م.ع 

وميثله / جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صلمي 
املايل  دب��ي  �صوق  ل��دى  ا�صهم  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�صة  ام��وال��ك��م  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
للمبلغ  وف��اء  �صهم(   562 دو   - املتكاملة  الم��ارات للت�صالت   - �صهم  )م�صرف عجمان 2325 
املطالب به وقدره )1184869( درهم يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر        
يف  الدعوى رقم:1453/2021/11 مدين جزئي 

مو�صوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�صة واعلن املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت 
بالزامهما بان يوؤديا للمدعيه بالت�صامن فيما بينهما مبلغ وقدره )189.389.000( درهم مائة وت�صعه وثمانون الف 

وثلثمائة وت�صعه وثمانون درهما - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - مع �صم ملف الدعوى رقم:2020/1156 مدين جزئي وا�صتئنافها رقم:2020/1417 مدين 

بال�صافة اىل �صم ملف النزاع رقم:2021/1622 مدين 
طالب الإعلن / 1-�صركة عمان للتاأمني �ض.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  عرفان غلم احمد 2- �صباب املرر لزينة ال�صيارات �ض.ذ.م.م -  �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما  
- جمهويل حمل القامة 

واعلن  اق��رب جل�صة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��لن  مو�صوع 
املدعي عليهما بها واحلكم بعد الثبوت بالزامهما بان يوؤديا للمدعيه بالت�صامن فيما بينهما مبلغ وقدره )189.389.000( 
املطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من  بواقع  والفائدة   - درهما  وثمانون  وت�صعه  الف وثلثمائة  وثمانون  وت�صعه  مائة  دره��م 
ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - مع �صم ملف الدعوى رق��م:2020/1156 مدين جزئي وا�صتئنافها 
رق��م:2020/1417 مدين بال�صافة اىل �صم ملف النزاع رق��م:2021/1622 مدين - لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�صور عرب 
برنامج الت�صال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الثانية على هاتف رقم:0566039232 يوم الثلثاء 
املوافق:2021/7/13 وذلك من ال�صاعة 9:00 �ض ولغاية ال�صاعة 12:30 ظ او احل�صور املرئي عن طريق الوكيل القانوين او 

مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�صيد( لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�صوية
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر        

 782/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- املمزر هو�صبيتاليتي انف�صتمنت�ض �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�صركة تطوير جممع دبي لل�صتثمار ذ.م.م 

وت�صليم  اليجارية  العلقة  وانهاء  بف�صخ  مطالبة  دع��وى  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
العني امل�صتاأجرة خالية من الأ�صخا�ض وال�صواغل ومطالبة ب�صداد مبلغ وقدره )3.671.705.71( 

درهم عبارة عن اليجار املتاأخر ور�صوم اخلدمات والغرامات و�صريبة القيمة امل�صافة 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2021/7/12 ال�صاعة 09:30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 550/2021/11 مدين جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- ايبك�ض اوتو كراج  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : فاطمة حم�صن بديري ال غريب
وميثله : عبدالرحمن عبداهلل ياقوت ذياب التميمي 

اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2021/3/31 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ فاطمة حم�صن بديري ال غريب بالزام املدعي عليها بت�صليم املركبة ومبلغ )20.000( درهم 
وامل�صاريف  الر�صوم  والزمتها  باملدعية  التي حلقت  ال�صرار  درهم عن  والتعوي�ض مبلغ )10.000( 
يوما  املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني  اتعاب  درهم  ومبلغ 500 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2877/2021/60 امر اأداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها ومالكها باأن توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل قدره )146.315.27( 
درهم مائة و�صتة واأربعون الفا وثلثمائة وخم�صة ع�صر درهما و�صبعة وع�صرون فل�صا ، والفائدة القانونية 9% من 
تاريخ ا�صتحقاق اخر فاتورة )الفاتورة رقم K00812( احلا�صل يف:2019/8/15 وحتى متام ال�صداد مع �صمول 

المر ال�صادر يف مادة جتارية بالنفاذ املعجل بدون كفالة  
طالب الإعلن : معز علي للتجارة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله :  هاين رجب مو�صى عبداهلل اجلم�صي -  �صفته بالق�صية : وكيل

- �صفته  البلو�صي   ملالكها عبداهلل علي حممد  والن��ارة  الكهربائية  ل��لأدوات  اخلليج  ق�صر   -1  : اإعلنه  املطلوب 
بالق�صية : مدعي عليه   - جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإع��لن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/1 بالزام املعرو�ض �صدها ان توؤدي اىل طالبة 
المر مبلغ وقدره )146.315.27( درهم مائة و�صتة واأربعون الفا وثلثمائة وخم�صة ع�صر درهما و�صبعة وع�صرون 
فل�صا ، والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من 2021/4/25 وحتى متام ال�صداد والزمتها امل�صاريف وخم�صمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 
ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.

رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/6654

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/07/12 االثنني  يوم  م�ضاءا   6:00 ال�ضاعة 

�ضده بن علي لل�ضياحة �ض.ذ.م.م و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم                                                                الو�ضف  

 4،550                                                        اغرا�ض مكتبيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعلن بالن�سر

املرجع : 175
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة : امنه احمد حممد احلو�صني اجلن�صية المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% ذلك اىل ال�صيد: حممد عدنان ار�صد 
احمد قمر الدين خان اجلن�صية الهند يف رخ�صة )البكري لعمال التطريز( والتي تاأ�ص�صت 
ال�صكل  تتغري  مت   : اخرى  تعديلت   )216444( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأم�ارة 
القانوين من موؤ�ص�صة فرديه ايل وكيل خدمات.  وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 176

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / �صعود عبداهلل حممد على املعمري اجلن�صية المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% وذلك اىل ال�صيد/احمد امني حممد على 
اخلمريي اجلن�صية المارات يف رخ�صة )وادي �صوات لنقل الركاب باحلافلت �صركة ال�صخ�ض 
تعديلت   .)726765( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باأم�ارة  تاأ�ص�صت  والتي  م(  م  ذ  الواحد 
اخرى : تغيري ا�صم التجارى و ان�صحاب �صريك ، حتويل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية 

اىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م،
 2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف 
تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�صبوعني من  اليه بعد  امل�صار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 174

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : مارون وديع مطر اجلن�صية لبنان يرغب يف البيع والتنازل 
امل�صعبي  ال�صيد : حممد ح�صني بخيت حديجان  %80 و ذلك اىل  البالغه  عن كامل ح�صته 
ال�صارقة مبوجب  باأم�ارة  تاأ�ص�صت  اجلن�صية المارات يف رخ�صة )دار احلقوق للمحاماة( والتي 
من  القانوين  ال�صكل  حتويل   ، �صريك  ان�صحاب   : اآخرى  تعديلت   )26649( رقم  رخ�صة 
�صركة اعمال مهنية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م، تغيري ال�صم التجاري من : دار احلقوق 
ال�صخ�ض  �صركة  ذ.م.م  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  بخيت  ح�صني  حممد  اىل  للمحاماة 
الواحد ذ.م.م. وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  
يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق    2013
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 173

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : �صياء عاطف م�صتاق احمد ، اجلن�صية باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل 
يف  باك�صتان  اجلن�صية  عبا�ض،  مري  عبا�ض  �صم�صاد   : ال�صيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�صته  كامل  عن 
الرخ�صة )ملحمة نور الذيد( والتي تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )624264( ال�صادرة 
من دائرة التنميه القت�صادية ، تعديلت اخرى : مت تغيري ال�صم التجاري من )ملحمة نور الذيد( اىل 
)و�صط املدينة التجارية(. و تغيري ن�صاط من )ملحمة بيع الدواجن املجمدة – بالتجزئة( اىل )ملحمة بيع 

الدواجن املجمدة - بالتجزئة ، تربيد اللحوم وجتميدها( 
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العلن فمن لديه  ا�صبوعني من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بيع  عقار بالن�سر     

يف الدعوى رقم  381/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية 184  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2015/254 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )6340148.86 درهم( �صامل 
للر�صوم وامل�صاريف. طالب التنفيذ: عبداملجيد ابراهيم نظر - واآخرون   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - مر�صى دبي - �صارع 
التار�ض املتفرع من �صارع املر�صى - مقابل �صوبر ماركت بلو مارت - بناية مارينا �صكيب تريدينت او�صيانك - الطابق 17 - �صقة رقم 1704 - وميثله 
اإم��ارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية وايت  :علي حممد عمر العيدرو�ض  - املطلوب اإعلنه : �صيفيلد انف�صتمنت�ض ليمتد. عنوانه : الإم��ارات - 

�صوان - بجوار كروان بلزا- بجوار بنك الإمارات دبي الوطني - مكتب رقم 805. 
مو�صوع الإعلن : منفذ �صده / �صيفليد للعقارات - �ض م ذ م م - اورا للتطوير العقاري - �ض ذ م م  - اورا ديفيليوبرز ليمتد 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/7/28 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه 
معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خلل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل اليام الع�صرة التالية 
لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة )حتت الإن�صاء( - املنطقة الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 1052 - امل�صاحة : 321.13 مرت مربع - رقم املبنى : 
"CORPORATE TOWER - ا�صم املبنى : CORPORATE TOWER - رقم الوحدة : S5 - التقييم : 2127101.66 درهم.  

ملحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

املو�سوع اعلن بالن�سر
لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - الدائرة : اجلزئية

الدعوى رقم 4007 ل�صنة 2021
املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري 

�صد املدعى عليه : حممد ح�صني حممد رحيمي �صهواري
اأو  �صخ�صيا  للح�صور  مدعو  �صهواري  رحيمي  حممد  ح�صني  حممد  عليه  املدعى 
بوا�صطة وكيل معتمد لإجتماع اخلربة امل�صرفية املقرر عقده ال�صاعة 01:00 ظهرا 
يوم الثلثاء املوافق 13/07/2021 وذلك عن طريق الت�صال املرئي ولذلك نرجو 

 aljabriexpert@gmail.com  التوا�صل معنا على
0566131615

اخلبري / عدنان حممد اجلابري

اإجتماع خربة 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
يف  الدعوى رقم 2020/621 اإ�ستئناف مدين - ال�سارقة 

امل�صتاأنف  البنك العربي املتحد - بوكالة املحامي / بيت احلكمة للمحاماة والإ�صت�صارات القانونية  
املعلن اإليهم / امل�صتاأنف �صدهم / امل�صتاأنف �صدها الوىل / ايلمك للعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  

امل�صتاأنف �صدها الثانية/ رهيف حنا ابراهيم
 امل�صتاأنف �صدها الثالثة/ �صوبر ايلمك للعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م

يف الدعوى رقم )2020/621( اإ�صتئناف مدين - ال�صارقة  
يوم  حددنا  فقد  اعله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  ال�صارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الأول  الإجتماع  لعقد  �صباحا  والن�صف  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  متام  يف   2021/7/12 املوافق  الإثنني 

للجنة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
 expert@alsharid.com     تليفون : 042555155

املتعلقة  امل�صتندات  اإر�صال كافة  املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع  لذا يطلب ح�صوركم 
تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�صتف�صارات  اية  ب�صاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى 

املاأمورية وا�صتلم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفل�سي      
رقم القيد مبحاكم دبي 133

رقم القيد بوزارة العدل 449 

 دعوة حل�سور
    الجتماع الأول للجنة اخلربة
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يف  الدعوى رقم 2021/2021 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / البنك التجاري الدويل )�ض.م.ع( 
بوكالة املحامي / حممود ح�صني للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املعلن اإليه / املدعي عليه / بومباوي دي�صينا بل�صا  
يف الدعوى رقم )2021/2021( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم الإثنني 
املوافق 2021/7/12 يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن 

بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
expert@alsharid.com 

تليفون : 042555155
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة 

بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 
املاأمورية وا�صتلم امل�صتندات والتعقيب عليها. 

اخلبري / �سارة را�سد املن�سوري 
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة
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يف  الدعوى 2066/2021 جتاري جزئي   

�صد / املدعي عليه : 1- كوبيان اخلليج - فرع �صارع اجنبية 
التجاري  الكفيل   - املحدودة  اخلا�صة  كوبيان   -2

ال�صخ�صي   الكفيل   - بوثرا  راج�ض   -3
املقامة من / البنك التجاري الدويل - �ض م ع   

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
2066/2021 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة 
اعله فاننا وعمل باحكام قانون الثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�ض اعمال اخلربة امام 
املحاكم، ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك 
يوم الثلثاء املوافق 2021/7/13 يف متام ال�صاعة 1.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�صار 

كافة امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم للجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــلن بالن�ســـر

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : �ضالة دي واي جيه ال بي لالألعاب االلكرتونية - �ض ذ م  
القانوين  ال�صكل   - الرقة   - الكاز  301 ملك وقف حممد عبداهلل  رقم  : مكتب  العنوان 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   804962  : الرخ�صة  رق��م   ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   :
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  1340200 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�صجل التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/6/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/24 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني مبادئ ملراجعة احل�ضابات 
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�صى - بردبي - عود ميثاء - هاتف 
: 8866575-04 فاك�ض : 8866575-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : مبادئ ملراجعة احل�ضابات
411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�صى - بردبي - عود ميثاء  العنوان : مكتب 
- هاتف : 8866575-04 فاك�ض : 8866575-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعله لت�صفية �ضالة 
قرار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   ذ  �ض   - االلكرتونية  لالألعاب  بي  ال  جيه  واي  دي 
حماكم دبي بتاريخ  2021/6/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/6/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004817 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : �صاحب خان اوال خان - جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان 
القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة ال�صارقة

اإعلن بالن�صر باللغتني العربية والجنليزية.
رفعت املدعية/ اأجرة ال�صارقة )ذ.م.م( 

�صد املدعى عليه/ �صاحب خان اوال خان - باك�صتاين اجلن�صبة
تطالب فيها بالتايل : اول :- قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واإعلن املدعى عليه. 

فل�ض   50 و  درهم  واثنان  و�صتمائة  األفا  درهم( ثلثون  وقدره )30602.50  ب�صداد مبلغ  عليه  املدعى  اإلزام   : ثانيا 
املدعى عليه  الزام   : التام. ثالثا  ال�صداد  تاريخ  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  القانونية بواقع  ، والفائدة 
بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/07/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�صارقه املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 4( �صخ�صيا اأو بوا�صطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله.  - بو�صفك مدعى عليه. حرر بتاريخ  2021/7/5   
مكتب اخلدمات الق�سائية      

حمدة حممد ح�سن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003600 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / فرخ جاويد حممد اف�صل،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 

اأعله ل�صالح اأجرة ال�صارقة ، بالتايل
ن�ض احلكم

حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )7030.14( 
 4 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�صافة  فل�صا”  ع�صر  واأربعة  درهما  وثلثون  واثنان  اآلف  �صبعة  درهم 
به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�صداد التام على األ تتجاوز اأ�صل الدين  املق�صى  املبلغ  %�صنويا على 

مع امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي/ يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003517 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / انينايا جود�صبوير اجرييجا،
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/06/30 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله ل�صالح اأجرة ال�صارقة ، بالتايل :  ن�ض احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )21497.04( 
درهم واحد وع�صرون األفا واأربعمائة و�صبعة وت�صعون درهما واأربعة فلو�ض - بالإ�صافة للفائدة القانونية 
بواقع 4% �صنويا على املبلغ املق�صي به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�صداد التام على األ تتجاوز 

اأ�صل الدين مع امل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية ...... يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي/ يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعلن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2021 /0001389 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / راجا دواي كا�صي كا�صي  
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعله ل�صالح فيكتوري للمقاولت الكهرو ميكانيكية ذ م م ، بالتايل :
قررت املحكمة:- الزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدره ثمانية اآلف درهما على النحو 
املني باأ�صباب هذا القرار ف�صل عن الفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 5% �صنويا بدء من 
درهما  األفي  ومببلغ  امل�صروفات  و  بالر�صوم  الزمته  و  الوفاء  متام  حتى  القانونية  املطالبة  تاريخ 

مقابل اأتعاب املحاماة.
حكما قابل لل�صتئناف خلل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�سي / احمد حممود حمدى عبدالعزيز 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5838(

املخطرين : ورثة حممد امني عبداهلل علي
بوكالة املحامي/ يو�صف حممد ح�صن البحر

املخطر اإليها : امرج�صني تر ان�صبورت تكنولوجي ميدل اي�صت )�ض.ذ.م.م(
)جمهول حمل الإقامة(

تبليغه�ا  ت�اريخ  م�ن  اعتب�اراً  اأي�ام  خم�ص�ة  م�دة  وميهل�وه�ا  اإليه�ا  املخط�ر  املخط�رين  يخطر 
وال�ذي  دره�م   63250 الب�الغ  بذمت�ه  املرت�ص�د  املبل�غ  و�ص�داد  ل�وف�اء  الإخ�ط�ار  به�ذا 
بت�اريخ  امل�وؤجرة  ال�ع�ي�ن  مفت�اح  ت�ص��ليمها  ت�اريخ  ح�ت�ى  بذمت�ه  املرت�ص�د  اليج�ار  ب�دل  ميث�ل 
14/02/2021 وب�خ�لف ذل�ك ف�ان املخط�رين �صيكونوا م�ص�طرين اإىل اتخ�اذ الإج�راءات 

القانوني�ة واق�ام�ة ال�دع�وى ف�ي �ص�ب�ي�ل اإل�زام املخطر اإليها مبا ذكر بعالية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر 

تبليغ �سادر عن اخلبري احل�سابي / د. با�سم عجول 
فردية موؤ�ص�صة   - القوارب  لت�صنيع  العايل  املتنازع �صدهم : 1- فهد طاهر اأحمد ناجي احلميدي 2- 

بر   - دبي  اإمارة   - الإمارات   : الأول  �صده  املتنازع  عنوان   - فردية  موؤ�ص�صة  والقوارب  ال�صفن  ل�صيانة  بوت�ض  هاو�ض  هاي   -3
املتنازع  عنوان   -  highhousboats@gmail.com 506674006 - بريد الكرتوين   : دبي - دبي - هاتف حممول 
 0525377377 025514131 - هاتف حممول:   : الفاك�ض   - بلدية  اأر�ض  39 ق36  اأبو ظبي - م�صفح   : الثانية  �صدها 
فاك�ض   -  39 م�صفح   - ظبي  اأبو   : الثالثة  �صدها  املتنازع  عنوان   -  GHA@H.AE الكرتوين  بريد   -  110667 �ض.ب   -
highhousboats@  : الكرتوين  - بريد   110667 0525377377 - �ض ب   : 046674006 - هاتف حممول   :
باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2021/52 نزاع تعيني خربة مدين حمكمة  مبوجبه  نعلمكم   -  gmail.com
دبي البتدائية واملقامة �صدكم من قبل املتنازع / �صلطان حممد الكواري - ندعوكم ب�صفتكم طرفاً يف الق�صية امل�صار اإليها اأعله 
املقدمة من  امل�صتندات  املقامة �صدكم والتوا�صل مع اخلبري ل�صتلم ن�صختكم من  الدعوى  لتقدمي مذكراتكم وم�صتنداتكم على 
اخل�صم وذلك خلل مهلة تنتهى ال�صاعة 14:00 الثانية من ظهر يوم اخلمي�ض املوافق 2021/7/15.  يتم التوا�صل مع اخلبري 

وار�صال م�صتنداتكم الكرتونياً على و�صائل التوا�صل التالية، علماً باأن عنوان وخارطة املقر متوفرة على موقعنا اللكرتوين
expertbassam@masters.ae الربيد اللكرتوين - www.mastersuae.com 

وات�ض اب 2221148 4 971+  ، هاتف ار�صي 2233355 4 971+  ، فاك�ض 2229115 4 971+ 
�ض ب : 7191 دبي ،  مكاين : 3092395433 - يف حال تخلفكم عن اإر�صال ما لديكم من م�صتندات وردود متعلقة بالدعوى 

خلل املهلة املحددة فاإن اخلبري �صيبا�صر اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة.

اخلبري املنتدب / د. ب�سام عجول

اإجتماع خربة 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن دعوة اإجتماع خربة 

املدعى عليها/ لي�صا هارود ، نعلمكم باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 
املدعية/ من  �صدكم  املقامة  البتدائية،  ال�صارقة  حمكمة  جزئي  جتاري   2021-2988

�صركة حممود �صعيد فخري وابناءه الت�صامنيه، لذا ندعوكم باحل�صور يف يوم الثلثاء املوافق 
بعد عن  الجتماع  رابط  بوا�صطة   16:00 ال�صاعة   13/07/2021

Mohammed Al Ali is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Time: Jul 13، 2021 04:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4407733828?pwd=Q3I1c01mWDVTNzZJbGlpeWp4NVhVQT09
Meeting ID: 440 773 3828
Passcode: 6znUSu

وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور 
يف الوقت املحدد فاإننا �صنبا�صر اإجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�صتندات 

املتاحة.
اخلبري احل�سابي / حممد علي العلي 

اإجتماع خربة 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحلل �سركة

ا�صم ال�صركة : العرو�ض املميزة للتجارة - �ض ذ م م  
العنوان : حمل رقم 12 ملك عبداهلل �صعيد عبداهلل ال ثاين الفل�صي - ديرة - الق�صي�ض 
الوىل - ال�صكل القانوين : �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم 
الرخ�صة : 594392 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1517552 مبوجب هذا تعلن دائرة 
ال�صركة  باإنحلل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي 
املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/6/13 واملوثق لدى كاتب 
اأو مطالبة التقدم  العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
 11 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�ضبون  وم�ضاركوه  الكتبي  املعني  امل�صفي  اإىل 
ملك �صمال العقارية �ض ذ م م - بردبي - القوز الوىل - هاتف : 3215355-04 فاك�ض 
امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45(  3215356-04 م�صطحباً معه كافة   :

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�صم امل�صفي : الكتبي وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
القوز الوىل   - بردبي   - م  م  ذ  �ض  العقارية  �صمال  11 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3215356 فاك�ض   04-3215355  : هاتف   -
لت�صفية  اأع����له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
بتاريخ   ق��رار حماكم دبي  وذل��ك مبوجب  العرو�ض املميزة للتجارة - �ض ذ م م 
 2021/6/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/6/13
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
ال�سماء

تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوان / حمد وحممد ، 
اأبناء / �صامل �صيف �صامل اخلاطري ، تقدما بطلب اإ�صافة م�صمى 
 / الإ�صافة  بعد  ا�صمهما  ليكون   ، )ال�صدرية( ل�صمهما  ال�صهرة 
 ، اأبناء / �صامل �صيف �صامل ال�صدرية اخلاطري   ، حمد وحممد 
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خلل خم�صة ع�صر 
راأ�ض  ام��ام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��لن 

اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
حممد مدحت �سكري 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اخطار دفع بالن�سر

رقم امللف 2019/115 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �صركة بيكر للطلءات ال�صناعية اجلن�صية 

اىل / )�صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة( اجلن�صية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/9/25 
يف الق�صية )2019/224( جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1194207.90 

درهما �صامل الر�صوم وامل�صاريف ،  
، فاأنت  ومبا ان املحكوم له اعله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�صجل بالرقم امل�صار اعله 
15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان  مكلف بتنفيذ ما جاء اع��له خلل 
املرتبة  وال��ر���ص��وم   ، احلكم  لتنفيذ  املنا�صبة  القانونية  الج����راءات  بحقك  �صتتخذ  املحكمة 

عليك. 
امللحظات : يجب العلن باللغة العربية والجنليزية

 ق�سم التنفيذ
نورة عبدالرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اإخطار عديل بالوفاء 

مقدم من :  املخطره : �صركة ثيمر رود للخدمات الفنيه ذ م م وميثلها )حممد �صليمان �صبري - باك�صتاين اجلن�صيه - ويحمل هويه 
رقم 784199205409800 - ويحمل هاتف رقم 0589344703 - 0563434934، العنوان : عجمان - النعيميه ،

�صد / املخطر اليها : نور ال�صم�ض للمقاولت الفنيه ذ م م ، وحتمل رخ�صه رقم 600135 وميثلها ال�صيد حممد ح�صن احمد على 
املرزوقي - وال�صيد / �صوري�ض مايكل باول اميانويل اميانويل باول ، ويحمل رقم موحد : 79022791 ،

فاك�ض  رقم   902 رقم  مكتب   - التا�صع  الطابق   - الزهراء  ميدان  �صارع   129  - ال�صاعه  دوار  مكاتب  ال�صارقه   : العنوان 
 065233324  -  0529801390  : رقم  هاتف   -  3395 رقم  بريد   -  065233328

 suntechgroup412@gmail.com-suntech412@gmail.com : اإمييل
املو�صوع : اإخطار عدىل ب�صرورة دفع مبلغ وقدره  193،634،44 )مائة وثلثة وت�صعون الفا و�صتمائة واربعة وثلثون درهما 

واربعة واربعون فل�صا(
- حيث اأنه وبناء على طلب �صراء موؤرخ بتاريخ 2-7-2019 مت العمل بني املخطره واملخطر اليها يف جمال املقاولت على ان يتم 
العمل وفقا ل�صروط العمل املتفق عليه ووفقا لنظام لدفع الفواتري اخلا�صه بال�صركه املخطره لدى املخطر اليها بعد انهاء العمل 
اإليها مل تقم ب�صداد قيم�ة الفواتري اخلا�صه باملنذره والتي تقدر بقيمة  انهاء العمل اخلا�ض باملنذر  50 يوما وبعد  مبده قدرها 

الفا و�صتمائة واربعة وثلثون درهما واربعة واربعون فل�صا( وت�صعون  وثلثة  )مائة   193،634،44
لذلك ، فاأننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديوينة املذكور خلل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات 

القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اإخطار عديل بالوفاء 

املخطر / حممد �صليمان �صبري ب�صفتي م�دير �صركة حممد �صليمان �صيري للخدمات الفنيه )�ض.ذ.م.م( 
ال�صادرة من اقت�صادية دبي برقم 763931 

املخطر اإليه / �صركة �ص�صتاينيل بلدرز )�ض.ذ.م.م( 
املو�صوع : اإخطار عدىل ب�صرورة دفع مبلغ وقدره 136،369،80 

)مائة و�صت وثلثون األفا وثلثمائة وت�صعة و�صتون درهما وثمانون فل�صا(
بناء على التفاق بني املخطر واملخطر اليه بتقدمي املخطر خ�دمات للمخطر اليه وبناء على ذلك ترتب يف 
ذم�ة املخطر اليه مبلغ مايل ناجت عن تلك اخلدمات يقدر بقيمة  136،369،80 )مائة و�صت وثلثون 
األفا وثلثمائة وت�صعة و�صتون درهما وثمانون فل�صا ( ومثبت بفواتري موقعه من املخطر اليه ، وبطريقة 
غري قانونيه حت�صل املخطر اليه على تلك املبالغ وذلك نتيجة عن التعاملت التي متت بني الطرفني 
يف جمال العقارات والناجته عن انتهاء امل�صاريع. لذلك ، فاإن املخطر يخطر املخطر اليه ب�صرورة �صداد 
املبالغ املرت�صدة يف ذمته خلل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

وهذا اخطار منا بذلك،،،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0004891
اخطار عديل للوفاء مببلغ 650000 درهم

املخطر/ احمد بدر الدين على الزهرى ، اجلن�صية م�صر وحلمل بطاقة هوية رقم 784198170572097
العن�وان / ال�صارقة - البطينة - هاتف رقم / 0553389200

-2729326 بالرقم  باأبوظبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�صة   - التجاري  والتطوير  لل�صتثمار  توام   / اإليه  املخطر 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  املتحدة  العربية  الإمارات  اجلن�صية   ، العامري  يزرب  حربي  حممد  �صهيل   / املالك  وميثلها   CN

784196972491748
العنوان/ العني - ال�صلمات - �صارع حبور متفرع من �صارع ال�صلمه بيت رقم 36 

هاتف : رقم / 0556666772 / 0554460707 
املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 650000 درهم

املخطر اإليه حرر �صيك للمطر مببلغ 650000 درهم )�صتمائة وخم�صون الف درهم( مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع 
اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل  اإل  اأنه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك  عن املدعي عليه حيث 
2020/07/05 وامل�صحوب على بنك  650000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق  000040 مببلغ  لل�صحب - وبيانه كالتايل: ال�صيك رقم 
ولكن  وتكرارا  الودية مرارا  واملطالبة  ا�صتحقاقه  تاريخ  رغم م�صي  باملبلغ  بالوفاء  تعذر  قد  عليه  املدعي  اإن  التجاري. وحيث  ابوظبي 
دون جدوى، لذلك،  فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خلل خم�صة اأيام من تاريخ اخطاركم واإل �صن�صطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اإخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0009593
اخطار عديل للوفاء مببلغ 20،000 درهم

املخطر/ فدوى حم�صن عبدالقادر احمد - اماراتية اجلن�صية واأحمل بطاقة هوية رقم 784197420403178
العنوان / ال�صارقة - القراين  - هاتف رقم / 0564246161

املخظر اإليه / وردة ال�صاحل ملقاولت البناء ذ م م ومتثلها / �صمريه ا�صام ا�صام مهر الدين - باك�صتانية اجلن�صية
العنوان / ال�صارقة - هاتف رقم / 0565373539

درهم الف  ع�صرون  درهم  املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 20000 
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 20000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي 
اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف  اإل  عليه حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك 

قابل لل�صحب
وبيانه كالتايل: ال�صيك رقم 000132 مببلغ 20000 درهم بتاريخ ا�صتحقاق 2018/04/29 وامل�صحوب على بنك 
ابوظبي التجاري. وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاه باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا 
وتكرارا ولكن دون جدوى. لذلك ،  فاإننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املذكور خلل خم�صة اأيام من تاريخ 
اخطاركم واإل �صن�صطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم 

مبا جاء به. وهذا اإخطار منا بذلك.  
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
  اعلن بالن�سر

املرجع : 751
البيع  يف  يرغب  الهند  اجلن�صية:   - جنانا�صيكاران  ال�صيد/�صاتي�ض   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
 - كوندو�صامي  ال�صيد/برميوكومار  اإىل   )%100( البالغة  ح�صته  من   )%50( عن  والتنازل 
اجلن�صية:الهند. ويرغب ال�صيد/�صاتي�ض جنانا�صيكاران - اجلن�صية:الهند يرغب يف البيع والتنازل 
ال�صيدة/موني�صا كالرياج - اجلن�صية: الهند.  اإىل  البالغة   )100%(  عن )50%( من ح�صته 
يف الرخ�صة امل�صماه )كافترييا ال�صطه احلمراء( ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة 

برخ�صة رقم )746441( 
تعديلت اأخرى:- تغيري وكيل خدمات.

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 749

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد / ايفا �صربوج - اجلن�صية :لتفيا ترغب يف البيع والتنازل عن 
33% من كامل ح�صته البالغه 100% ل�صالح ال�صيد / ناري�ض غو�ض غلم �صديقي - اجلن�صية 
باك�صتان وكذلك يرغب يف بيع 67% من كامل ح�صتة البالغه 100% ل�صالح ال�صيد / لريب 
ذو الفقار ذو الفقار خمتيار اجلن�صية باك�صتان يف الرخ�صة امل�صماه )�صالون بدر الرجال( �صادرة 
ال�صكل  : تغري  بالرقم )726673( تعديلت اخري  ال�صارقة  التنمية القت�صادية يف  دائرة  من 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية ايل وكيل خدمات
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 750

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد/ �صفى اهلل عبا�ض على - اجلن�صية : باك�صتان يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغه 80% ل�صالح ال�صيد/ را�صد �صيف �صلطان را�صد الكتبي - اجلن�صية المارات 
ويرغب ال�صيد / �صاندان كومار �صيل ميلون �صيل - اجلن�صية : بنغلدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�صته البالغه 20% ل�صالح ال�صيد / را�صد �صيف �صلطان را�صد الكتبي - اجلن�صية المارات يف 
الرخ�صة امل�صماه )�صالون �صيف اهلل عبا�ض للحلقة( �صادرة من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة 
بالرقم )776144(.  تعديلت اخري :- تغري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات ايل موؤ�ص�صة فردية - 

تغري ال�صم التجاري من )�صالون �صيف اهلل عبا�ض للحلقة( ايل )�صالون النامل ال�صريعة للحلقة(
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل. 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 748

اجلن�صية:   - �صيل  �صادهان  �صيل  لل  ال�صيد/جهور   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغلدي�ض يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%(  اإىل ال�صيد/
ار�ض  )�صالون  امل�صماه  الرخ�صة  يف  اجلن�صية:بنغلدي�ض.   - دى  �صونيل  دى  توكان 
رقم  برخ�صة  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  من  ال�صادرة  للحلقة(  الريحان 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض  ليوجد.   : اأخرى  تعديلت   )609341(
. فقد  العدل  الكاتب  2013 يف �صان  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة   من احكام  
اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العلن  اقت�صى 
بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
  اعلن بالن�سر

املرجع : 747
اجلن�صية:   - خ�ان  ك�ا�ص�م  اب�وال  خ�ان  ديل�وار  حمم�د   : ال�صيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  بنغلدي�ض 
ال�ص�يد: ابورب�و بي�ص�وي�ض �ص�انتى بي�ص�وي�ض - اجلن�صية : ب�نغلدي�ض ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )رك�ن 
ال�ص�ناعية ل�ص�ي�ان�ة ال�ص�يارات( تاأ�ص�ص�ت باأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )761900( 

ال�ص�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. تعديلت اخرى : تغيري وكيل خدمات. 
 2013 ل�صنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعملبن�ض 
يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

  اعلن بالن�سر
املرجع : 746

ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيدة / نيفني جرج�ض �صحاته ميخائيل - اجلن�صية : م�صر وحتمل بطاقة هوية 
ح�صتهما  كامل  عن  التنازل  يف  ترغب   10/11/1983 امليلد  تاريخ   )784198328606821( رقم 
البالغة )49 %( وذلك لل�صيدة/ اميان عبد الرزاق يو�صف ال على اجلن�صية المارات وحتمل بطاقة هوية رقم 
)784198674694959( تاريخ امليلد ) 10/03/1986 (، يف �صركة الأعمال املهنية )كافترييا طازج 

ولذيذ( املرخ�صة برقم )771631( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بحكومة ال�صارقة 
تعديلت اأخرى: مت تغيري ال�صكل القانوين لل�صركة )�صركة اعمال مهنية( اإىل )موؤ�ص�صة فردية(. 

مت تغيري ال�صم التجاري لل�صركة من )كافترييا طازج ولذيذ( اإىل )مطعم ق�صر ال�صندباد(. 
مت تغيري ن�صاط الرخ�صة من )بيع الوجبات اخلفيفة كافترييا( اإىل )مطعم(.

الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

   الكاتب العدل - ال�سارقة 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
تكليف الإعلن بالن�سر باللغتني العربية والإجنليزية

حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية   يف الدعوى  رقم 2021/2045 جتاري جزئي  
املدعي / م�صرف الهلل �ض.م.ع

املدعي عليها : 1 - بريفيا انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  2 - راجني�ض �صانكري ماتور 
البتدائية  دبي  عدالة حمكمة  قبل  واملعني من   ، الهادي  هادي ح�صن  / عقيل حممد  الدكتور  اخلبري  يعلن 
وتنفيذا  ع  م  �ض   - الهلل  م�صرف   / املدعي  من  واملقامة   ، جزئي  عمايل   2021/2045 رقم  الدعوى  يف 
للمهمة فان ال�صادة/ بريفيا انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  وال�صيد/ راجني�ض �صانكري ماتور مدعوان 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية او بوا�صطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2021/7/14 
م يف متام ال�صاعة 11.00 احلادية ع�صر �صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�صعيد - بناية 
5 )فندق روتانا �صابقا( - �صارع رقم 27 - الطابق التا�صع - مكتب  الو�صل بزن�ض �صنرت - بجوار فندق جي 
رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد اعله " 

واح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

اإجتماع خربة

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2019 / 0006104  جتاري )جزئي(  
اإىل املدعى عليه : تهاكو لكاران راياتى بنجامني

نعلمكم باأن املدعي روافد خلدمات التوظيف ذ م  م
قد اأقام الدعوى املذكورة و�صدر بحقكم احلكم التي

فلهذه الأ�صباب حكمت املحكمة ح�صوريا للمدعى عليهم و مبثابة احل�صوري للمدعى عليه الثالث: -
عليهم من الثاين وحتى الرابع والزام املدعية بامل�صروفات.  املدعى  جتاه  الدعوى  رف�ض   -  1

اإلزام املدعى عليها الأوىل باأداء مبلغ اإىل املدعية وقدرة 289239 درهم والزامها بالفائدة القانونية   - 2
بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد على اأن ل تزيد عن املبلغ املق�صي به. مع اإلزامها 

بامل�صاريف و األف درهم مقابل اأتعاب املحاماة
حرر بتاريخ 2021/7/5 - حرر بوا�صطة املوظف

مركز �صعادة املتعاملني
القا�سي / حممد عو�س حممد احلمريي 
حمكمة ال�سارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
املو�سوع : اإعلن بالن�سر مبوعد اجتماع خربة احل�سابية

يف الدعوى رقم1737/2021 جتاري جزئي - لدى حمكمة دبي الإبتدائية 
املرفوعة من املدعية/ اأنيك�ض اإ�ض دبليو اجنينريينغ م.د.م.�ض

�صد كل من :  املدعى عليها الأوىل/ اإم الفني دامين�صن ليمتد
املدعى عليه الثاين/ ماني�ض كومار  

ال�صادة/ اإم اإلفني دامين�صن ليمتد - املدعى عليها الأوىل
ال�صيد/ ماني�ض كومار - املدعى عليه الثاين

نوجه اإليكم الدعوة للح�صور �صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل قانوين لجتماع اخلربة احل�صابية “عن بعد” املقرر انعقاده وفقاً للتفا�صيل 
التالية : اليوم : الثلثاء املوافق 13/07/2021 يف متام ال�صاعة 11:00 �صباحاً  

املكان : عرب املوقع الإلكرتوين “Zoom“  عرب الرابط التايل: 
https://zoom.us/i/95221439018?pwd=ZTFEaTc2SGIRN1EyQVNITGZPTGZIUT09
Meeting ID: 952 2143 9018
Passcode : a3VE7v

هاتف مكتب/ 043524030 / هاتف جوال/ 050-6544666
وذلك للإجابة على جميع ما يخ�ض الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�صتندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�صور 
واقع  من  للمحكمة  تقريره  ويقدم  اخلربة  اإجراءات  �صيبا�صر  اخلبري  فاإن  املحدد  املهلة  خلل  عنكم  قانوين  وكيل  اإر�صال  عدم  اأو 

امل�صتندات املتاحة.

اخلبري احل�سابي / جابر حممد عبدالنور كلنرت

اإجتماع خربة 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة

الدعوى رقم 729/2017 ا�ستئناف مدين - ال�سارقة
امل�صتاأنف �صده الول / �صوخرات كوميلجونوف

امل�صتاأنف �صده الثاين / بركا�ض جايك�صني بهوجواين
امل�صتاأنف �صده الثالث / �صركة لنري ماجنمنت م م ح 

امل�صتاأنف �صده الرابع / �صركة تامي م�صني للتجارة �ض ذ م م
امل�صتاأنف �صده اخلام�ض / يونيفر�صل براند�ض �صبليز �ض م ح

امل�صتاأنف �صده ال�صاد�ض / بيج براندز فاكتوري اوت لت �ض ذ م م
العنوان : جمهولني حمل القامة

نحيطكم علما انه مت انتدابنا كلجنة خرباء ح�صابني بالدعوى اأعله واملرفوعة �صدكم من
امل�صتاأنف / روبرت روميلفيت�ض توختايف

ال�صاعة   13/07/2021 املوافق  وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الثلثاء 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  واأر�صال  باخلبري  اخلا�ض  املحمول  الهاتف  طريق  عن  معنا  التوا�صل  يرجى  ظهرا"   02:00
باأنه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صلحيات  بالدعوى عن طريق الربيد اللكرتوين علما 

املخولة لها قانونا.  لل�صتف�صار الت�صال ب� 050-6317417 
missnahed@hotmail.com : المييل

عن اللجنة
اخلبري احل�سابي / ناهد ر�ساد حممد

اإجتماع خربة 

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/5786(
املنذرة/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليهم / 1-نيو رويال للخدمات الفنية ذ م م  2- عبدالقادر حممد �صيد علي  
املو�صوع طلب اعلن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/117193 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 53،870 "ثلثة وخم�صون الفا 
لهذا  ا�صتلمكم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  اأق�صاه  موعد  درهما" يف  و�صبعون  وثمامنائة 
ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء  اآ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل  الإنذار، 
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 

التام، مع حتميلكم كافة  الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5851(

رقم املحرر 43357/1/2021 
املنذر : �صركة م�صايف )�ض.ذ.م.م( - فرع دبي 

املنذر اإليه : توريد للتجارة العامة ذ.م.م
املو�صوع 

2019 ببيع كميات من منتجاتها  قامت املنذرة خلل الفرتة من مار�ض اىل مايو من العام 
قدره  مبلغا  الذكر  �صالفة  املنتجات  ثمن  من  اليها  املنذر  بذمة  تر�صد  وقد  اليها  للمنذر 

عن �صداده رغم تكرار املطالبة الودية امتنعت  درهما   81،004،95
لذلك ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار للمنذر اليها لتكليفه�ا بالوفاء بثمن املنتجات �صالفة ال�ذكر 
الب�الغ ق�دره  81،004،95 درهم�ا )واح�د وثم�انون الف�ا واأربع�ة دراه�م وخم�ص�ة وت�صعون فل�صا( 
خلل اأ�صبوع م�ن ت�اريخ ت�صلمها هذا الإنذار حتت طائل�ة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة 

بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/5788(
املنذرة/�صركة وود �صتوك - ذ م م 

املنذر اإليه / يو�صف حنا زهرة 
املو�صوع طلب اعلن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/86058 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 258،324.63 درهم )مائتان 
يف  فل�صا(  و�صتون  وثلثة  درهم  وع�صرون  اربعة  وثلثمائة  الف  وخم�صون  وثمانية 
موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتلمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني 
القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء 
الر�صوم  كافة   التام، مع حتميلكم  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  9% منذ  بواقع 

وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/5790(
املنذرة/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليه / �صريوفاكات مورايل كري�صنان 
املو�صوع طلب اعلن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97540 

264891.78 درهم )مائتني  اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره  تنذر املنذرة / املنذر 
اربعة و�صتون الفا وثمامنائة وواحد وت�صعون درهم وثمانية و�صبعون فل�صا( يف موعد 
اآ�صفني  �صن�صطر  فاإننا  واإل  الإنذار،  لهذا  ا�صتلمكم  تاريخ  من  اأيام  خم�صة  اأق�صاه 
القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�صد  ب�صداد  باإلزامكم  للمطالبة  الق�صاء  اإىل  للجوء 
الر�صوم  كافة   التام، مع حتميلكم  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى  تاريخ  9% منذ  بواقع 

وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
انذار عديل بالن�سر
رقم )5633/2021(

املنذرة : بنك الإمارات دبي الوطني �ض.م.ع. )البنك( - بوكالة املحامني / د. اأحم�د �صعيد �صامل بن هزي�م - وخالد حممد 
�صعيد بوج�صي�م وعبد اهلل ال�صوي�دي و بوكالة الوكيل / جربالدار حامد حممد عقيد 

Paul Leggett - صد / املنذر اليهم : فونك�ض غلوبال م.د.م.�ض )“ال�صركة”(  وميثلها : 1- بول جيم�ض ليجيت�
Mathew David Smith  - �صميث  ديفيد  ماثيو   -2

 ،DIFC ب�صفتهما امل�صفي واملمثل القانوين لل�صركة خلل مرحلة الت�صفية  عنوانهم: اإمارة دبي، مركز دبي املايل العاملي
برج الفتان  كرن�صي هاو�ض Al Fattan Currency House ، تاور 1 - هاتف رقم 045064700

pleggett@deloitte.com : بريد اإلكرتوين 
املو�ص�وع : طلب اإعلن املنذر اليه بالن�صر

تتقدم املخطرة للمخطر اإليهم بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي:
تخطركم املنذرة املنذر اليهم ب�صداد مبلغ وقدره 82،730،643،83 درهم اإثنني وثمانني مليون و�صبعمائة وثلثون األف 
و�صتمائة وثلثة واأبعون درهم و�صبعة وثلثة وثمانون فل�ض بالإ�صافة اإىل الفوائد القانونية بواقع %9 من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى ال�صداد التام وذلك خلل خم�صة ايام يف حالة تخلفكم عن ال�صداد خلل الفرتة املذكور، �صت�صطر املنذرة اللجوء للق�صاء 
التقا�صي مع  الر�صوم وم�صاريف  اليهم كافة  املنذر  الفوائد مع حتميل  الدين مع  بالوفاء بقيمة  املعنية للمطالبة  واجلهات 

حفظ حقوق املنذرة احلالية وامل�صتقبلية قبل املنذر اليهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/5791(
املنذرة/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليه / با�صم ح�صن من�صور 
املو�صوع طلب اعلن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97469 

ثمانية  درهم   78500( وقدره  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر   / املنذرة  تنذر 
و�صبعون الف وخم�صمائة درهم(  يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتلمكم 
لهذا الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اإىل الق�صاء للمطالبة باإلزامكم 
ب�صداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ ال�صتحقاق 

وحتى ال�صداد التام، مع حتميلكم كافة  الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اإعلن بالن�سر

رقم )2021/5787(
املنذرة/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م 

املنذر اإليهم / عبد القادر حممد �صيد على 
املو�صوع طلب اعلن بالن�صر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/108078 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره 32،150  اإثنني وثلثون 
األفاً ومائة وخم�صون درهم يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتلمكم لهذا 
الإنذار، واإل فاإننا �صن�صطر اآ�صفني للجوء اإىل الق�صاء للمطالبة باإلزامكم ب�صداد 
9% منذ تاريخ ال�صتحقاق وحتى  املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 

ال�صداد التام، مع حتميلكم كافة  الر�صوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر        

 2106/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ايلت�صريينجيتو خلدمات اإدارة املن�صاأت - �ض ذ م م 
جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : �صركة را�ض اخليمة الوطنية للتاأمني )�ض.م.ع(  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  مطالبة مببلغ 83،169.45 درهم )ثلث وثمانية الف 
ومائة وت�صعة و�صتون درهما وخم�صة واربعون فل�صا( والفوائد القانونية بواقع 12% من 

تاريخ الإ�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/7/11 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   
اعلن بالن�سر 

 852/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1-  قب�صة النمر لتجارة م�صتح�صرات التجميل �ض.ذ.م.م

 جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع

وميثله:ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)574847.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �صاملة لر�صوم املحكمه
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  313/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3629 ل�صنة 2019  جتاري جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 190937 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف 

طالب الإعلن : زياد حممود ر�صيد ح�صن -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : 1- ال�صركة الهند�صية ملواد البناء �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  

-  جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )190937( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

 اعلن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1096/2021/300 ا�ستئناف مدين 

مو�صوع الدعوى: ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:750/2021 مدين جزئي 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب  

�صفته   - دب��ي   ف��رع   - �����ض.م.ب.م  ال�صعودية  العربية  التاأمني  �صركة   : الإع���لن  طالب 
بالق�صية : م�صتاأنف

 املطلوب اإعلنهم : 1- نور دين ا�صل دين  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعلن : قد ا�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 750/2021 مدين 
،   وح��ددت لها جل�صه يوم الثلثاء املوافق 2021/7/13  ال�صاعة 10.00 �صباحا  جزئي 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي  بقاعة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13285 بتاريخ 2021/7/7   

اعلن بالن�سر        
 2250/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ابراهيم �صعيد عبداحلميد ابراهيم طري الرب   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي التجاري �ض.م.ع

وميثله:ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/7اول:بانفاذ العقد 
التجاري املربم بني املدعي واملدعي عليه - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
)112.572.78( درهم مائة واثنا ع�صر الفا وخم�صمائة واثنان و�صبعون درهما وثمانية و�صبعون 
فل�صا - مع الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزامه 
ا�صتئناف  يف  احلق  ولكم   - املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومببلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم 

المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأ�شامة عبد املق�شود 

الت�صكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  ك���ي���لين  ���ص��ي��م��اء  اع���ت���م���دت 
الأخ���رية،  اأع��م��ال��ه��ا  يف  الهند�صية  اخل��ط��وط  على 
ودجمه  امل�����ص��ري  للفلكلور  ع�صقها  وا���ص��ح��ا  ظهر 
ب���امل���وروث ال��ث��ق��ايف ع��ن��د اأه���ل ال��ن��وب��ة، ع��ل��ى اعتبار 
امل�صرية  احل�����ص��ارة  اإىل  ي�صري  ال��ن��وب��ي  ال���زي  اأن 
ال��ق��دمي��ة، وك��اأن��ه��ا تبحث ع��ن ال��ه��وي��ة م��ن خلل 
ري�صتها واألوانها املتداخلة والتى يبدو عليها غري 
تداخل  الأم��ر  واق��ع  لكن يف  او متنا�صقة،  متقاربة 
واظ��ه��ر اخلطوط  البهجة  م��ن  الأل����وان خلق ج��و 
التى  الريفية  الفتاة  بو�صوح.ويف لوحة  الهند�صية 
التقليدي  ب��زي��ه��ا  عميق  تفكري  حل��ظ��ة  يف  جتل�ض 
التى  وملحمها  امل�صريني،  عن  ال�صائد  و�صعرها 
تدل على تقارب تفا�صيلها بحقبة زمنية متعاقبة 
تخاطب  الكيلين  �صيماء  الفنانة  وك��اأن  وممتدة، 
ع��ق��ل اجل��م��ه��ور حم��اول��ة رب���ط امل��ا���ص��ي باحلا�صر 
من خلل فتاة تخطف عني امل�صاهد ول يفكر غي 
ينظر  ال��ذي  الوجه  فاملق�صود من  اللوحة،  خلفية 
يف اجتاه مغاير للم�صاهد، مما يجعل املتلقي يقارن 
نقي�صني  فهما  املوناليزا،  ووج��ه  الفتاة  وج��ه  بني 
جدا،  رقيقة  ابت�صامة  تبت�صم  الأخ����رية  اأن  حيث 
وكان  وجهها  ت���واري  امل�صرية  الفتاة  لوحة  بينما 

اللوحة مت التقاطها بكامريا للت�صوير وعلى حني 
غفلة من �صاحبة الوجه غارق يف التفكري.

�صيجدها  كيلين  �صيماء  الفنانة  خلطوات  املتابع 
بالت�صريح اجل�صدي يف قالب هند�صي، وهذا  تهتم 
وا�صح يف ال�صخو�ض واجلياد، فخطوط الهند�صية 
تخاطب  فنانة  ع��ن  تنم  لوحاتها  بها  نحتت  التى 
الربواز  حيز  م��ن  نقله  وحت���اول  املتلقي،  وج���دان 
والداعمة  املبهجة  بالألوان  مليء  رحب  عامل  اإىل 
الهوية  توثيق  م��ن  ومتكنت  الإي��ج��اب��ي��ة،  للطاقة 
املتنوعة  ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا  ال��ن��وب��ة  وا���ص��ت��دع��اء  امل�����ص��ري��ة 

وعاداتها وتقاليدها ال�صاربة يف عمق التاريخ.
ال��ب��ن��اء احل�����ص��ي وال��ب�����ص��ري ع��ن��د ال��ف��ن��ان��ة �صيماء 
الكيلين يعطي بعد فني متميز لدى اجلمهور، بل 
ويجد املتلقي يف لوحاتها عمق يف التفكري والوعي 
مبفردات الفن الت�صكيلي وذلك من خلل التاأثري 
الثقايف املوجود داخل فكرة كل لوحة، فاخلطوط 
املنظور  تعك�ض  فني  ب�صكل  امل��ت��داخ��ل��ة  امل�صتقيمة 
الهند�صي لكل �صكل، وتف�صل هذه الأ�صكال املعربة 
ال�صعبي  الفلكلور  ع��ل��ى  ال��دال��ة  مبهجة  الأل�����وان 
بني  وم��ن  البيوت،  بها  تزين  التى  النوبة  ملنطقة 
الأبي�ض  التقليدي بلونه  ال��زي  الأل��وان جند  هذه 
اخللفية  عن  ف�صل  املتميزة،  بتفا�صيله  جدا  بارز 
التى اختارتها الفنانة للوحات من رق�صات بدوية 

الوتري والإيقاعي،  وخيول واألت مو�صيقية منها 
وكل هذه املفردات توؤ�صل للموروث الثقايف والهوية 

امل�صرية القدمية.
بحرفية،  ل��وح��ات��ه��ا  الت�صكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  ر���ص��م��ت 
ومت��ك��ن��ت م��ن اخ��ت��ي��ار خ��ط وم��در���ص��ة ق��ري��ب��ة من 
ير�صد  الت�صكيلي  الفن  واأن  خا�صة  ال��ع��ام،  ال��ذوق 

فاللوحات  امل�صتقبل،  ويحاكي  واحل��ا���ص��ر  ال��واق��ع 
امل�صمون،  لتف�صر  ت��ك��ت��ب  ك��ث��رية  ك��ت��ب  ع��ن  ت��غ��ن��ي 
فالري�صة والأل��وان كفيلني باأن يحققا الهدف من 
الت�صكيلي  ال��ف��ن  �صيظل  ل��ذل��ك  ال��ف��ك��رة،  تو�صيل 
الإبداع  لرت�صيخ  والداعمة  الإن�صانية  الفنون  من 

وتغذية الروح باجلمال وال�صدق.   

يروي “ متحف ال�صارقة البحري “ حكايات ال�صارقة 
من  الكثري  و  املمتعة،  وق�ص�صها  امل�صوقة،  البحرية 
املوروث البحري احلافل، والذي مت جمعه وتوثيقه 
البحر جزءا  كان  الذين  ال�صارقة  اأه��ايل  من خلل 
هاما يف حياتهم اليومية .مت افتتاح متحف ال�صارقة 
البحري لأول مرة يف منطقة الرتاث يف عام 2003 
ثم انتقل اإىل مقره اجلديد يف منطقة اخلان و اأعيد 
2009.يركز  اأبريل يف عام  افتتاحه يف ال�صابع من 
امل��ت��ح��ف ع��ل��ى احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت�صكل 
البحر  ال�صارقة حيث لعب  ت��راث  رئي�صيا من  ج��زءا 
�صببا  وك���ان  ال�صاحلية،  امل���دن  ت��ط��ور  يف  مهما  دورا 
اآلف �صنة حيث كان   6 اأك��رث من  يف ازده��اره��ا قبل 
الظروف  ���ص��ع��وب��ة  ي��ع��ي�����ص��ون  ال�����ص��اب��ق  الأج������داد يف 
امل��ن��اخ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وي��ك��اف��ح��ون م��ن اأج����ل لقمة 
م��ع ق�صوة  امل��ع��ايل  الأك��ن��اف ورك��ب��وا  العي�ض فوطئوا 
العي�ض وجفوة الأر�ض.. فقد كان �صيد اللوؤلوؤ املرتبة 
ال�صيد  يليه  الأج���داد  ن�صاط  يف  والرئي�صية  الأوىل 
�صواحل  يف  ال��ل��وؤل��وؤ  م�صايد  اأق���دم  يق�صدون  وك��ان��وا 

الهند واخلليج العربي والتي كانت ت�صتغل من اأيام 
املقدونيني واأهم املناطق يف اخلليج العربي حول جزر 
البحرين والإمارات وبعد ا�صتخراج مكنونات البحر 
يتم بيعها يف الهند حيث كان ميناء بومباي بالهند 
ال�صوق الذي يرتدد عليه جتار اللآلئ لبيعها.وبرع 
العرب يف امللحة والهتداء بالنجوم منذ القدم ومت 
اخرتاع البو�صلة من قبل امللح اأحمد بن ماجد يف 
اأطوارها الأوىل ويف اأواخر الن�صف الثاين من القرن 
امللحية  ب��اخل��رائ��ط  ي�صتعينون  ي��ك��ون��وا  مل  ال�12 
والنجوم  بال�صم�ض  ي�صرت�صدون  بل  البو�صلت  ول 
ولون عمق املياه للذهاب اإىل الهريات وثم مت و�صع 
النالية وهي خريطة مغا�صات اللوؤلوؤ والتي و�صعها 
ال�صيخ مانع بن را�صد اآل مكتوم مب�صاعدة ال�صردال 
اأما  م   1940  - ه��   1359 �صنة  الب�صطي  حميد 
ال�صفن التجارية فكانت ت�صتدل باخلرائط امللحية 

والبو�صلت لبعد امل�صافات املقطوعة.
ال�صفن  ال��ب��ح��ري  ال�����ص��ارق��ة  م��ت��ح��ف  ي�����ص��ت��ع��ر���ض  و 
لأغرا�ض  البحار  جابت  التي  التقليدية  اخل�صبية 

ال�صيد، والغو�ض بحثا عن اللوؤلوؤ، والتجارة، وميكن 
اأن يتعرف على الأن��واع املختلفة من ال�صفن  للزائر 
ا�صتخداماتها  لطبيعة  تبعا  اأ�صكالها  تتباين  التي 
و�صيحظى مب�صاهدة اللآلئ املبهرة التي كان اأجدادنا 
تتمتع  زالت  اأعماق اخلليج، فهي ما  يجمعونها من 
اإخراجها  اأ�صرقت به منذ حلظة  الذي  البهاء  بذاك 
من �صدفاتها قبل عقود بعيدة والتعرف على عامل 
الأ�صماك،  ل�صيد  التقليدية  والطرق  املمتع،  البحار 
والتجارة  ال��غ��و���ض،  ورح���لت  البحرية،  والأه��ازي��ج 
اإىل ال�صواطئ الق�صية يف البحار واملحيطات وميكنه 
اأخ����ذ ج��ول��ة ح���ول امل��ت��ح��ف وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ�صماء 
هو  و  النوخذة  م��ن  امل��ك��ون  وال��ب��ح��ارة  ال�صيد  فريق 
على  واحلاكم  فيها  والناهي  والآم��ر  ال�صفينة  قائد 
ظهرها والقا�صي اإذا تطلب الأمر وقد يكون �صاحب 
اأو يعمل عليها حل�صاب �صاحب ال�صفينة و  ال�صفينة 
النوخذة  ونائب  البحارة  رئي�ض  املجدمي/املقدمي/ 
و يتوىل اأمر املعي�صة على ظهر ال�صفينة من جتهيز 
اإ���ص��اف��ة اإىل ال��غ��وا���ض وه��و العمود  ط��ع��ام وخ��لف��ه 
الفقري لرحلة الغو�ض اإذ يقوم باأ�صق الأعمال وهي 
ي�صحب  ال���ذي  ال�صيب  و  ال��ل��وؤل��وؤ  ع��ن  بحثا  الغو�ض 
الغوا�ض و التباب / الوليد/ وهم اأطفال ل تتجاوز 
اأبناء العاملني  12 �صنة غالبا ما يكونون  اأعمارهم 
والنهام  ب�صيطة  باأعمال  يقومون  و  ال�صفينة  على 
الذي يقوم بالقاء الأهازيج الرتفيهية اأثناء الرحلة 
الر�صيف  و  ال�صيب  اأو  ال��غ��وا���ض  ي��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
الغوا�ض  مب�صاعدة  يقومون  ال��ذي��ن  ال�صبية  وه��م 
الأع��م��ال على ظهر  وبع�ض  امل��ح��ار  فلق  و  ال�صيب  و 
ويتبع  ال�صفينة  ي��ق��ود  ال���ذي  ال�صكوين  و  ال�صفينة 
اأوام����ر ال��ن��وخ��ذة ب��الجت��اه��ات وامل��ج��رى و جمدمي 
تفر و هو الطباخ و قد ميار�ض عمله ك�صيب و يل�ض 
وهو �صيب احتياطي وميار�ض فلق املحار.و ا�صتخدم 
اأدوات عديدة  القدامى  البحارة  ال�صارقة من  اأهايل 
ميكن  ال��ت��ي  التقليدية  اخل�صبية  ال�صفن  ل�صناعة 
م�صاهدتها يف املتحف منها املجدح/املقدح/ و الرندة 
و  املقطع  و  املنقزة  و  املطرقة  و  واملنا�صري  املنقر  و 

م�صمار اأبوفل�ض و الهندا�صة و م�صحل و جدوم .
و كان ل�صراع ال�صفن وظيفة خا�صة لت�صيري ال�صفينة 
الأ�صرعة  تتميز  و  باجتاهها  للتحكم  اأ���ص��رع  ب�صكل 
كال�صراع  ال��ه��واء  ن��وع  ح�صب  وت�صتعمل  امل�صتخدمة 
و  املياين  و  اخلفيفة  الرياح  اأثناء  ي�صتخدم  و  العود 
ي�صتخدم يف حال وجود دقلني يف املحمل و كل دقل 
هبوب  عند  ي�صتخدم  و  اجليب  و  ���ص��راع  ب��ه  مرتبط 
عوا�صف و التكريت و ي�صتخدم يف ال�صفن التجارية 
و  القرقور  ال�صيد فتتكون من  اأغ��را���ض  اأم��ا عن   ..
حتويطة  ال�صكار  احلظرة  ال�صالية  الليخ  ال�صباك” 
�صب �صغاية اأو �صغوة مكو�صر ب�صاط هيال والياروف” 
كان  و  واملنتب  البلد  و  الكف�صة  و  امليدار  اإىل  اإ�صافة 
تتنوع على  باأهازيج بحرية جميلة  يتغنون  البحارة 
ح�صب العمل املقام به وهناك اأهازيج لل�صيد واأهازيج 
اأخرى اأثناء فلق املحار واأهازيج وقت رفع ال�صراع.و 
التي  البحري  ال�صارقة  مبتحف  املقتنيات  اأب��رز  من 
املوجودة  “القا�صمية”  البغلة  �صفينة  ي�صتعر�صها 
اآخر  وه��ي  مبا�صرة،  املتحف  مبنى  خ��ارج  املر�صى  يف 
ه��ذا يف  يومنا  النوع موجودة حتى  ه��ذا  �صفينة من 
دول اخلليج واللوؤلوؤة و التي يعتقد اأنها اإحدى اأقدم 
علماء  اكت�صفها  التي  و  ال��ع��امل  يف  املعروفة  ال��لآل��ئ 
وقدر  ال�صارقة  يف  �صاحلية  مل��ق��ربة  م��وق��ع  يف  الآث���ار 
عمرها ب�صبعة اآلف �صنة، وكانت تلب�ض كقطعة من 
احللي يف ذلك الزمان متاما مثلما هو احلال الآن و 
اأهبة  �صفينة ال�صمعا و املجهزة بكامل عدتها وعلى 

ال�صتعداد خلو�ض غمار رحلة غو�ض جديدة.
“ ل����زواره خ��لل العام  “ املتحف ال��ب��ح��ري  و ي��ق��دم 
فعاليات مفيدة لأفراد املجتمع منها فعالية من حق 
الليلة وفعالية يوم ال�صنيار و فعالية اليوم الوطني 
الو�صع  املدار�ض ويف  و عمل ور�ض للعوائل و طلب 
الراهن يتخذ املتحف اإجراءات احرتازية با�صتقبال 
ال��زوار لدخوله و تخ�صي�ض عدد  عدد حم��دود من 
حمدود يف كل قاعة و اجراء فح�ض حرارة و الإلتزام 
الذي  الراهن  الظرف  مواجهة  يف  الكمامات  بلب�ض 

اأوجدته جائحة كورونا.

متحف ال�سارقة البحري يروي حكايات اأهايل الإمارة مع البحر وال�سيد 

رئي�ض  امل�صّلم  عبدالعزيز  الدكتور  �صعادة  بحث 
الدكتور  لقائه  خ��لل  ل��ل��رتاث  ال�صارقة  معهد 
الإ�صكندرية  مكتبة  م��دي��ر  ال��ف��ق��ي  م�صطفى 
ب��ح�����ص��ور ع���دد م��ن امل��دي��ري��ن وامل�����ص��وؤول��ني من 
اجلانبني على هام�ض م�صاركة املعهد يف الن�صخة 
ال�52 من معر�ض القاهرة الدويل للكتاب �صبل 

تعزيز التعاون امل�صرتك بني املعهد واملكتبة.
حديثه  ال��ف��ق��ي  م�صطفى  ال��دك��ت��ور  ا���ص��ت��ه��ّل  و 
قّدمه  مل��ا  وام��ت��ن��ان��ه  ���ص��ك��ره  ب��ال��غ  ع��ن  بالتعبري 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان بن 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد 
ال�صارقة للثقافة العربية والإ�صلمية وجهوده 
ال��ق��ّي��م��ة ال���ت���ي ب������ّواأت اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة مكانة 
مرموقة يف املحافل العربية والدولية حتى غدا 
العربي  الثقايف  امل�صهد  يف  وت��اأث��ري  ح�صور  لها 

والعاملي.

اأن مكتبة الإ�صكندرية تعتّز بتلك اجلهود  واأكد 
ومب����ا ي���ق���وم ب���ه م��ع��ه��د ال�����ص��ارق��ة ل���ل���رتاث من 
ب��ارزة يف جمال  تركت علمات  قّيمة  اإ�صهامات 
وهو  والن�صر  الكتاب  و�صناعة  ال���رتاث  توثيق 
ترجمة حّية للتاأكيد على �صرورة العمل العربي 

امل�صرتك حتت مظلة الثقافة والفكر .
اإن  امل�صّلم  عبدالعزيز  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
التجارب  واأب��رز  اأهم  التجربة امل�صرية تعّد من 
العربي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
...موؤكدا اأن معهد ال�صارقة للرتاث بتوجيهات 
�صاحب ال�صمّو حاكم ال�صارقة يتطلع اإىل التعاون 
الدائم واملثمر مع املكتبة �صواء يف جمال اإعداد 
الثقايف غري  ال��رتاث  ملكنز  الإلكرتونية  البوابة 
اأو من خلل جمالت  العربي  العامل  امل��ادي يف 
اخلربات  وت��ب��ادل  وال��ت��دري��ب  والتعليم  الن�صر 

الثقافية والعلمية.

ال�سارقة للرتاث يعزز تعاونه مع مكتبة الإ�سكندرية

روؤية نقدية 

الفن الت�سكيلي ير�سد احلا�سر وامل�ستقبل 

األربعاء   7  يوليو    2021  م   -    العـدد   13285  
Wednesday    7   July   2021   -  Issue No   13285



فــن عــربـــي

31

ب�ضدد التح�ضري الغنية منفردة ت�ضدر قريبا

مي �سليم: رد فعل النا�ض 
على )حلم غزال(  كان 

اأكرث من رائع
ال��ن��ا���ض ك��ان اك��رث م��ن رائع   احل��م��د اهلل ان رد فعل 
وانا �صعدت جدا باملديح الذي تلقيته عرب مواقع 
التوا�صل الجتماعي ومن ا�صدقائي الذين 

ات�صلوا بي.
يتوقع  يكن  مل  اجلمهور  ان  خا�صة   
هذا  اىل  �صعبا  دورا  اق��دم  ان  مني 
كانت مليئة  احلد لن �صخ�صيتي 
ب��الن��ف��ع��الت وخم��ت��ل��ف��ة ع��ن كل 
�صكل  ال�������ص���اب���ق  يف  م��ث��ل��ت��ه  م����ا 
ومو�صوعا اذ اين قدمت حياة 

فتاة ثكلى باملاآ�صي.
وع�������ن اي��������ام ال���ت�������ص���وي���ر يف 
اياما  “كانت  ق��ال��ت  ل��ب��ن��ان 
بكل  ا�صتمتعت  وان���ا  جميلة 
التفا�صيل التي ع�صتها اثناء 
م�����ص��ل�����ص��ل )حلم  ت�������ص���وي���ر 

غزال(.
 ومن ناحيتي انا احب لبنان 
العمل  ف���ري���ق  وك�����ان  ج����دا 
مميزا من كل النواحي امنا 
واجهت �صعوبة واحدة وهو 
الوحيدة  ابنتي  ع��ن  بعدي 
حيث كان �صفري اىل م�صر 

قليل جدا.
نالت  ال����ت����ي  الع������م������ال  ام������ا 
اع��ج��اب��ه��ا يف ال���ف���رتة الخ���رية 

فا�صارت مي :
 احببت م�صل�������صل )ل�ع�����بة نيوت�����ن( 
ف������راج  وحم����م����د  زك�����������������ي  مل���ن���ى 

وحم�م������د مم���دوح واخراج تامر حم�صن. 
2(، لكرمي عبد العزيز  كما اعجبني م�صل�صل )الختيار 

واحمد مكي واخراج بيرت ميمي.
التلفزيونية يف  ال��درام��ا  ج��دي��دة يف  اع��م��ال  لديها  وه��ل 

الفرتة املقبلة افادت مي �صليم:
ارتاح  ان  واري��د  الدراما حاليا  ان ل جديد على �صعيد   
ح��ال��ي��ا ب��ع��د ت��ع��ب ال��ت�����ص��وي��ر ال����ذي ا���ص��ت��م��ر ط����وال �صهر 

رم�صان.
ا�صارك   اما بالن�صبة للم�صاركة يف اعمال �صينمائية فانا 

حاليا يف فيلم ا�صمه )200 جنيه(
 ويقوم ببطولته جمموعة من النجوم امل�صريني وهو من 
تاأليف حممد امني واخراج احمد عبد اهلل وانتاج �صركة 

)فردي(.
اما �صبب غيابها عن تقدمي عمل غنائي جديد منذ فرتة 
ت�صدر  منفردة  لغنية  التح�صري  ب�صدد  انها  فاو�صحت 

قريبا.
اكدت:  امل�صرتكة  العربية  العمال  تتابع  كانت  اذا  وعما 
نعم اتابع العمال الدرامية العربية امل�صرتكة واعجبني 

م�صل�صل 2020 جدا 
وه���و م��ن ب��ط��ول��ة ن��ادي��ن ن�صيب جن��ي��م وق�����ص��ي اخلويل 
اخ���وان( واح��ب ان  ا�صمر وان��ت��اج )�صباح  واخ���راج فيليب 

احيي كل فريق عمل هذا امل�صل�صل الرائع.
الخرية  الفرتة  يف  �صدرت  التي  بالغنيات  راأي��ه��ا  وع��ن 

ونالت اعجابها
جدا  جميلة  غنائية  اعمال  هناك  ان  �صليم  مي  فقالت   
ط��رح��ت يف ال����ص���واق ل��ك��ن م���ا ل��ف��ت ن��ظ��ره��ا ه���ي اغنية 

املطربة اخلليجية بلقي�ض 
)حالة جديدة( واي�صا احببت اغنية )تريو( لفرقة من 

اخلليج ا�صمها )برافو( وقد لفتتني ب�صدة.

ه�سام عبا�ض يطرح 
اأغنية )�سهرانني الليل(

طرح  الفنان ه�صام عبا�ض اأغنيته اجلديدة "�صهرانني الليل" اليوم الإثنني، 
عرب يوتيوب وجميع املتاجر الإلكرتونية، وحمطات الراديو.

طويلة،  ف��رتات  وحمبيه  جمهوره  عن  يبتعد  األ  قرر  عبا�ض  ه�صام  الفنان 
واأ���ص��ار ب��اأن��ه �صيعود م��ن وق��ت لآخ���ر بعمل ج��دي��د، وذل���ك بعد ع��ودت��ه اإىل 
�صجة"  "عامل  الأخ��ري  األبومه  وجن��اح  غياب  ف��رتة  بعد  الغنائية  ال�صاحة 

الذي طرحته �صركتا "مزيكا وعامل الفن" يف نوفمرب املا�صى.
واأحل��ان حممد يحيى  اأم��ري طعيمة  الليل"  من كلمات  "�صهرانني  اأغنية 

وتوزيع كرمي عبد الوهاب، اإنتاج مزيكا.

من كلمات االأغنية اجلديدة:
يا�صهرانني الليل قلبى انا مال .. طب قولوىل انا هاعمل ايه

ويلى انا ويل حاىل بقى حال .. اه يامني يلمينى عليه
ليل ياليل ياعني ده اللى احلياه ليل ياليل ياعني

حتلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه
ليل ياليل ياعني واللى بهواه ليل ياليل ياعني

حياخدنى ليه ومني مل�ض القمر بايديه
يا�صهرانني الليل اآه  قلبى انا مال

طب قولوىل انا هاعمل ايه.

الغناء  ب��ني  جتمع  ان  �ضليم  م��ي  الفنانة  ا�ضتطاعت 
رم�ضان  �ضهر  يف  قدمت  وهي  بهما.  وتنجح  والتمثيل 

حيث  غ��زال(  )حلم  م�ضل�ضل  يف  مميزا  دورا  املا�ضي 
قدمت �ضخ�ضية الفتاة املك�ضورة التي تعاين املر من 
كما  الفتا.  جناحا  دوره��ا  القى  وقد  حميطها.  كل 
ت�ضتعد ال�ضدار اغنية جديدة يف الفرتة املقبلة ويف 

مي  تتحدث  انرتنا�ضونال(  ب��ريوت  ل�)�ضوت  حوارها 
�ضليم عن اخر اعمالها الفنية وحتديدا 

عن ردة فعل النا�ض على دورها يف )حلم 
غزال( فماذا تقول؟ 

)ميديل(  اأخ��رياً  عبدالعزيز  ه��دى  الفنانة  اأطلقت 
الأغاين  اأ�صهر  من  جمموعة  فيه  اختارت  م�صرياً، 
القدمية التي تغّنى بها جنوم الأغنية امل�صرية، مثل 
عمرو دياب وتامر ح�صني وتامر عا�صور، كما ت�صتعد 
طابعاً  حتمل  اأغنية  لإط��لق  املقبلة  الفرتة  خ��لل 

مغربياً، يف �صعي منها للغناء بكل اللهجات.
ويف تفا�صيل ذلك، �صرحت عبدالعزيز بالقول: )اأول 
اأغنية يّل يف ال�صاحة كانت ذات طابع خليجي بعنوان 
)ه���ذه اأ���ص��ب��اب��ك( ث��م اأط��ل��ق��ت ب��ع��ده��ا اأغ��ن��ي��ة اأخرى 
لهذا  اأحچي(،  )ردت  عنوان  حملت  العراقي  باللون 
لت اأن تكون ثالث اأعمايل ذات �صبغة م�صرية(. ف�صّ

تكون  ب��اأن  ق��راراً  اتخذت  م�صاورات،  )بعد  واأكملت: 
الأغاين  الأغنية عبارة عن )ميديل( ملجموعة من 

ال�صهرية القدمية املرتبطة بالذاكرة.
كذلك وخلل الفرتة املقبلة �صيكون جمهوري على 
موعد مع اأغنية مغربية يتم و�صع اللم�صات الأخرية 
عليها بالوقت الراهن، وال�صبب وراء هذا التنوع هو 
حبي للفن كله دون تفرقة اأو عن�صرية )اأحب اأغّني 

بكل الألوان( واأرى نف�صي ما بني هذا وذاك(.
بالقول:  املغربي،  جديدها  عن  عبدالعزيز  وك�صفت 
لها  ع��ن��وان  على  ال�صتقرار  يتم  مل  التي  )الأغ��ن��ي��ة 

�صرتى النور قريباً، وهي من كلمات واأحل��ان يا�صر 
وراء  ال�صبب  عن  يت�صاءل  قد  والبع�ض  ال�صدا�صي، 
ب�صيطة  والإج��اب��ة  ال��ف��ن��ي،  ال��ل��ون  ه��ذا  اإىل  توجهي 
جداً هي اأنني اأحب املجازفة يف خطواتي التي تكون 
�صبق  فنانة  الكويت  يف  توجد  ل  اأن��ه  كما  مدرو�صة، 
واأن قدمت اأغنية مغربية بحتة )اأحب اأكون منفردة 

ومتميزة((.
مردفة: )مبا اأنني كما ذكرت لكم �صلفاً اأحب التنوع 
والتلّون يف الأغاين التي اأقدمها، ومبا اأنني اأمتلك 
اأن  ف����اأردت  امل��غ��رب��ي��ة،  اململكة  يف  جماهريية  ق��اع��دة 
يكون جديدي بهذا اللون الرائع والفخم وال�صعب 

يف الوقت ذاته(.
ول���دى ���ص��وؤال��ه��ا ع��ن راأي��ه��ا مب��ب��داأ ع��ق��ود الحتكار، 
اأجابت: )قبل ذهابي اإىل مركز )VO( الإبداعي، 
لأنها  الح��ت��ك��ار  ع��ق��ود  ف��ك��رة  اأرف�����ض  �صخ�صياً  كنت 
ت��ق��ّي��د ال��ف��ن��ان وت��ق��ت��ل اإب���داع���ه ومت��ن��ع��ه م��ن اإخ����راج 

الطاقة التي بداخله، 
بالطائر  اأ�صبه  الفنان  يكون  اأن  ل  اأف�صّ كهدى  واأن��ا 
التي يحبها  الغنائية  الأل��وان  ال��ذي يقدم كل  احلر 

من دون حتّكم من جهة او �صخ�ض(.
الإنتاج  ���ص��رك��ات  غالبية  اأن  ت��لح��ظ��ون  ل��و  وزادت: 

مرهوناً  جزائياً  �صرطاً  ت�صع  وخارجها  الكويت  يف 
مببلغ مايل هائل وهو الأمر الذي ل اأحبذه.

ل��ك��ن م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأوؤك����د ل��ك��م اأن��ن��ي م��ع فكرة 
حال  يف  الإن��ت��اج  �صركات  م��ع  ال�صراكة  عقود  توقيع 
َمبنية  ُم��ر���ٍض،  وب�صكل  الطرفني  حق  حتفظ  كانت 

وللمرة  اأ���ص��رح  لهذا  امل�صرتك،  التعاون  م��ب��داأ  على 
اأن��ن��ي ق��د ان��ت��ه��ي��ت يف ال��ف��رتة امل��ا���ص��ي��ة من  الوىل 
اإحدى  وبني  بيني  �صراكة  توقيع عقد  على  التفاق 
�صركات النتاج داخل الكويت، و�صاأك�صف عن ا�صمها 

ريثما اأوّقع العقد ر�صمياً.

هدى عبدالعزيز: عقود الحتكار 
تقّيد الفنان وتقتل اإبداعه
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ممار�سات يومية ميكنها امل�ساعدة يف 
تقليل ال�سموم املرتبطة مبر�ض األزهامير

ل يوجد حتى الآن علج لأي �صكل من اأ�صكال اخلرف، لذا فاإن اأف�صل رهان 
لدينا هو بذل كل ما يف و�صعنا ملنعه يف املقام الأول.

وتعلمنا موؤخرا اأن امل�صي ثلث مرات يف الأ�صبوع وت�صغيل املو�صيقى وتناول 
نظام غذائي على طراز البحر الأبي�ض املتو�صط   ميكن اأن ي�صاعد يف احلفاظ 
وي�صيف بحث جديد موؤخرا يف  العمر،  تقدمك يف  على �صحة عقلك مع 
اإىل تر�صانة  للدماغ  اأخ��رى مفيدة  PLOS Biology ن�صيحة  جملة 

الوقاية من مر�ض األزهامير، وهي النوم العميق.
واكت�صف علماء جامعة ولية بن�صلفانيا اأن ن�صاط الدماغ املعتمد على النوم، 
وهو النوع الذي يحدث اأثناء النوم العميق املريح واحلركة غري ال�صريعة 
الربوتينات  اإف����راز  على  اجل�صم  ي�صاعد  اأن  ميكن   ،)NREM( للعني 

ال�صامة املرتبطة مبر�ض األزهامير.
احل�صول  يف  ت�صاعدك  اأن  ميكن  ال�صحية  اله�صمية  القناة  اأن  اإىل  وي�صار 
على نوم عميق وعايل اجلودة، لذا تاأكد من حتميل نظامك الغذائي بهذه 

الأطعمة التي تعزز البكترييا النافعة.
مر�ض  بها  يتطور  ال��ت��ي  ال��ط��رق  اإح���دى  اأن  اإىل  املكثفة  الأب��ح��اث  وت�صري 
األزهامير هي عندما ترتاكم م�صتويات بروتينات اأميلويد )Aβ( وتاو يف 
20 عاما قبل الت�صخي�ض  10 اإىل  الدماغ. ويحدث هذا غالبا على مدار 

الر�صمي.
الدماغ  ال��ربوت��ني يف  ع��بء  اإىل  يلمح  ال��ذي  الأول  البحث  ه��و  ه��ذا  ولي�ض 
ورابط النوم، ففي عام 2018، وجد العلماء اأن ليلة واحدة من احلرمان 

من النوم تزيد من حمل بروتينات اأميلويد داخل الدماغ.
وميكن لل�صائل الدماغي النخاعي )CSF( اأن يخرج هذه الف�صلت من 
الع�صبي  اجل�صم م��ن خ��لل اجل��ه��از اجلليمفاوي، وه��و ج��زء م��ن اجل��ه��از 
املركزي. وتتحد اخلليا الدبقية يف الدماغ مع الأوعية الدموية للم�صاعدة 
مل  واإذا  والكيميائي.  الفيزيائي  التلف  م��ن  الع�صبية  اخل��لي��ا  حماية  يف 
فعال،  ب�صكل  الدماغ"  "خملفات  ت�صريف  اجلليمفاوي  اجل��ه��از  ي�صتطع 
اإىل مر�ض  يتطور  اأن  الربوتينات ميكن  لهذه  خ��ارج اخللية  الرتاكم  ف��اإن 
هذه  من  التخل�ض  على  الدماغ  ي�صاعد  قد  العميق  النوم  لكن  األزهامير. 
ال�صموم املرتبطة مبر�ض األزهامير. واأثناء نوم حركة العني غري ال�صريعة 
ال�صعب حقا  م��ن  ي��ك��ون  ي��ح��دث عندما  ال���ذي  ال��ن��وع  وه��و   ،)NREM(
بطيئة  كهربائية  موجات  الدماغ  ينتج  متاما"،  "بعيد  لأن��ك  ال�صتيقاظ 

وثابتة تعمل كاآلية تنظيف داخلية.
وربطت الدرا�صة القرتان بني ن�صاط الدماغ العاملي يف حالة الراحة وتدفق 

ال�صائل الدماغي النخاعي اإىل مر�ض األزهامير.
وي�صلط هذا الكت�صاف ال�صوء على الدور املحتمل للرتدد املنخف�ض )اأقل 
الراحة  حلالة  والف�صيولوجية  الع�صبية  الديناميكيات  هرتز(   0.1 من 
حركتها  اإىل  يرجع  ذل��ك  اأن  وُيفرت�ض  الع�صبية،  التنك�صية  الأم��را���ض  يف 
ال�صموم من  لغ�صل  النخاعي  الدماغي  ال�صائل  لتدفق  النوم  املعتمدة على 
الدماغ، بح�صب �صياو ليو، الأ�صتاذ امل�صاعد يف الهند�صة الطبية احليوية يف 

جامعة ولية بن�صلفانيا.
ويحذر موؤلفو الدرا�صة من اأن هذا لي�ض �صيناريو ال�صبب والنتيجة، لكنهم 

يو�صون باإ�صافة حتليل النوم اإىل بروتوكول اكت�صاف مر�ض األزهامير.

االعراف؟ يف  النازية  النظرية  وا�ضع  هو  • من 
امل��اين عرف بب�صاعة ت�صرفاته  - هو الفرد روزب��رغ وهو زعيم وكاتب 
وق�صوته �صادي النزعة ومييل للعنف و�صع نظريته ال�صهرية يف النازية 
اع��دم روزن���ربغ عام  الهتلر، وق��د  الزعيم  بها  ت�صيبع  التي  يف الع���راق 

 6491
رومل؟  ارفني  هو  • من 

بو�صفه  الثانية  العاملي  احل��رب  خ��لل  مل��ع جنمه  امل��اين  مار�صال  -ه��و 
ومات   1981 ع��ام  ول��د  ال�صمالية  افريقيا  يف  الملانية  للقوات  قائدا 

منت�صرا عام 4491 .
الفرن�ضية؟ النه�ضة  ع�ضر  �ضعراء  اعظم  هو  • من 

-هو بريدو ونادر ال�صاعر الفرن�صي الذي ولد عام 4251 وعا�ض حياة 
كلها غزارة يف النتاج حتى تويف عن عمر 16 عاما.

بجواره. ينمو  نبات  اي  يقتل  فهو  اعداءه  يقتل  الرنج�ض  نبات  ان  تعلم  • هل 
 • هل تعلم ان �صعب الباكا؟ �صعب من القزام يعي�ض يف غابات الكامريون.

 • هل تعلم ان ا�صل كلمة البرتول ا�صلها لتيني وتعني زيت ال�صخر.
�صنة ثلثني  املتو�صط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�صور  اأن  تعلم  • هل 

هولند. نيو  ت�صمى  كانت  اأ�صرتاليا  اأن  تعلم  • هل 
ميتلئ. حتى  قدم  كرة  تريليون   900 عدد  ي�صتوعب  اأن  ميكن  كانيون  القراند  اأو  الكبري  الوادي  اأن  تعلم  • هل 

متوا�صلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�صهما  ي�صاوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�ض  اأن  تعلم  • هل 
عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  • هل 

املاء. من   78% حوايل  من  يتكون  الإن�صان  دماغ  • متو�صط 
.5050 هو   )…  3+2+1( التوايل  على   100 اإىل   1 من  الأرقام  كل  جمموع  ناجت  اأن  تعلم  • هل 

ال�صاخن. املاء  من  اأكرث  البارد  املاء  ميت�ض  الإ�صفنج  اأن  تعلم  •  هل 
اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  دقيقة.• هل  كل  مرة   6000 ح��وايل  الأر���ض  ي�صرب  ال��ربق  اأن  تعلم  •  هل 
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ال�ضاى االأخ�ضر 
�صرب  اأن  ح���دي���ث���ة  درا�����ص����ة  ك�����ص��ف��ت 
يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  الأخ�صر  ال�صاي 
ال�صمنة وكذلك اللتهابات يف  تقليل 

الأمعاء.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج، ال��ت��ي ن�����ص��رت يف 
الغذائية،  احليوية  الكيمياء  جملة 
نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  اأن 

غذائي غني بالدهون ت�صتكمل مع ال�صاي الأخ�صر اكت�صبت وزًنا اأقل بنحو 
20 % كانت مقاومتها للأن�صولني اأقل من الفئران التي تغذت على نظام 

غذائي مماثل بدون ال�صاي.
م�صتخل�ض  على  يحتوي  غ��ذائ��ي  نظام  على  تتغذى  التي  الفئران  وك��ان��ت 
ذلك  يف  مب��ا  حم�صنة،  اأم��ع��اء  ب�صحة  تتمتع   2% بن�صبة  الأخ�صر  ال�صاي 
امل��ي��ك��روب��ات امل��ف��ي��دة يف الأم��ع��اء ون��ف��اذ اأق���ل يف ج���دار الأم���ع���اء، وه��ي حالة 
ت�صمى )الأمعاء املت�صربة(، اأكرث من تلك التي تناولت نظاًما غذائًيا بدون 
ت�صريب، وتعد الأمعاء املت�صربة م�صكلة يف الإن�صان ت�صاهم يف انت�صار التهاب 

منخف�ض الدرجة.
وقال الباحث الرئي�صي ريت�صارد برونو، الأ�صتاذ بجامعة ولية )اأوهايو( : 
اأن ال�صاي الأخ�صر ي�صجع منو بكترييا الأمعاء  توفر الدرا�صة دليًل على 
كبري من  ب�صكل  تقلل  التي  الفوائد  �صل�صلة من  اإىل  ي��وؤدي  وه��ذا  اجليدة، 
ا من حركة ال�صموم  خطر ال�صمنة. واأ�صاف اأن ال�صاي الأخ�صر يحمي اأي�صً
الداخلية – املكون البكتريي ال�صام – من اأح�صائهم ويف جمرى الدم، كما 
يرتبط �صرب ال�صاي الأخ�صر بانخفا�ض خطر الإ�صابة باأمرا�ض ال�صرطان 

والقلب والكبد.

عندما اجنبت امللكة طفلها الأول فرح امللك به ا�صد الفرح خا�صة انه انتظر هذه اللحظة �صنوات عديدة وها هي امنيته 
تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته فاأ�صرع وو�صع حول رقبة مولوده �صل�صلة ذهبية كانت هدية من جدته من يلب�صها ل 
يخلعها العمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه ول ي�صتطيع اأي ان�صان ان يخلعها من رقبة الأمري ال�صغري ال 
امه فقط، ويف غمرة فرحة الق�صر واململكة بالأمري ال�صغري ت�صللت امراأه حاقدة حا�صدة اإىل جناح امللكة وا�صتطاعت ان 
تخطف الأمري ال�صغري وتهرب به من �صراديب الق�صر بدون ان يح�ض بها احد وماتت الفرحة يف اململكة ويف القلوب و�صاع 

الهم والغم يف الق�صر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن �صغريه لكن حمال فقد اختفى ال�صغري.
كانت هذ املراأه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنة خالته وام طفله فكرهت ابنة عمه ذلك 
وقررت ان تبدل فرحتهما اإىل عذاب ف�صرقت ال�صغري واختفت به يف قرية جماورة وادعت انه طفلها وعا�صت هناك تنتظر 
الوقت املنا�صب لتقتل فيه الأمري ال�صغري حتى ل يتعرف عليه احد لكن مل تواتيها ال�صجاعة على ذلك لذا فقد كانت 
ترتكه كثرياً يلهوا كيفما �صاء رمبا ا�صابه مكروه فتتخل�ض منه كما انها مل ت�صتطيع ان تخلع ال�صل�صلة الذهبية من رقبته 
فرتكتها وهى تتع�صم ان يكرب فتخنقه فهى ل تعرف �صرها. كرب الأمري ال�صغري و�صار فتى �صجاعا قوي البنيان ومل ل؟ 
فمنذ �صغره تعود ان ل يخاف �صيئا واأن يتحمل كل �صئ فالعي�صة القا�صية علمته الكثري لكنه كان و�صيماً جميل الطلعة حلو 
الل�صان وكان يحمل �صمات امه وابيه، وقد عمل مع احد التجار بائعاً متجوًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�صائعه ويف 
احد الأيام و�صل اإىل مملكة ابيه فاأخذ يدور يف اململكة يبيع ما معه حتى و�صل اإىل الق�صر فاألتف حوله اخلدم ي�صرتون 
من ب�صائعه اجلميله وهناك يف ال�صرفه كانت جتل�ض امللكة وابنتها ال�صغرية التى انعم اهلل عليهما بها بعد فقدان الأمري 
ال�صغري فاأحبت ان ترى ما معه فنادت امللكة باأن يدخل اإىل الق�صر ففعل وهناك عند ال�صرفة وقف ينظر اإىل الأمرية 
ال�صغرية ونظرت اليه امللكة مبهورة به فاأنتبهت على ملمح وجهه فاإن من ينظر اليه كاأنه ينظر اإىل امللك واخذت تدقق 
النظر يف الفتى عندها دخل امللك عليهم وقال: ماذا تفعلون؟ فلم يرد عليه احد. اقرتب ونظر من ال�صرفة فوجد الفتى 
اإىل هنا، �صعد الفتى منده�صاً  ال�صل�صلة الذهبيه.. ف�صرخ وقال: ا�صعد.. ا�صعد  ووقف ينظر اليه ويحدق به وفجاأة ملح 
انها  ابننا،  انه  امللكة  ايتها  انظري  ابننا،  انه  الهى  يا  الذهبية و�صرخ:  ال�صل�صلة  وع��رف  يده  امللك  ال�صرفة مد  ويف  خائفاً 
ال�صل�صلة امل�صحورة التى ل ينزعها احد ال انت.. �صهقت امللكة وام�صكت الفتى ونظرت اليه وقالت: من اين لك بها؟ فقال 
الب�صها منذ كنت ر�صيعاً ومل ت�صتطيع امى فكها. فقالت واين امك خذين اليها؟ ويف احلال حترك ركب امللك يف طريقه اإىل 
القرية املجاورة والتى تخ�صع ل�صلطانه اي�صاً ،وهناك فوجئ باأبنة عمه والتي ادعت طوال هذه الفرتة انه ابنها، وعرف انها 

من فعلت ذلك، لكنه تركها لعذاب الأيام، وعاد �صعيداً اإىل مملكته ومعه ويل عهده لتعي�ض اململكة يف �صعادة. 

يف  الأوب��ئ��ة  علم  اأخ�صائية  ب�صينيت�صنايا،  نتاليا  الدكتورة  اأعلنت 
18-%23 من  اأن انخفا�ض حا�صة ال�صمع يلحظ عند  رو�صيا، 

املر�صى نتيجة احتقان يف الأذن، وهذا املر�ض قابل للعلج.
ال�صمع  انخفا�ض  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  الأذن  يف  "الحتقان  وت��ق��ول، 
عند الإ�صابة مبر�ض "كوفيد19-" يعاين منه 18-%23 من 

املر�صى. وهذه احلالة قابلة للعلج".
وت�����ص��ري الأخ�����ص��ائ��ي��ة، اإىل اأن����ه مي��ك��ن م��لح��ظ��ة ا���ص��ت��م��رار هذه 
الأعرا�ض لدى 1.5-%2 من املتعافني من "كوفيد19-" خلل 

ب�صعة اأ�صابيع بعد �صفائهم.
ووفقا لها، يلحظ يف حالت نادرة انخفا�ض حاد يف حا�صة ال�صمع 
بعد الإ�صابة مبر�ض "كوفيد19-"، ومل يحدد ال�صبب اإىل الآن، 

ولكن يعتقد اأنه عدوى فريو�صية مبا فيها "كوفيد19-".
وتقول، "يعتقد اأن نق�ض الأك�صجني يف مركز ال�صمع عند الإ�صابة 
بال�صكل احلاد من "كوفيد19-"، وكذلك تناول بع�ض الأدوية، قد 
ي�صاعد على تطور هذه احلالة. وميكن عدم ملحظة هذه احلالة 

اإذا بقي املري�ض يف وحدة العناية املركزة فرتة طويلة".

مواد غذائية حتفز ت�سكل 
اجللطات الدموية
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