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اأحدث �شيحة لرتطيب الب�شرة عرب �شحنها بال�شوارد
جفاف  �إىل  �لقا�سية  �جل��وي��ة  �ل��ع��و�م��ل  ت����وؤدي  ق��د  �ل�����س��ت��اء  ف�سل  يف 
�لب�سرة، وحل�سن �حلظ ظهرت موؤخر�ً �سيحة جديدة ملنتجات تعمل 

على ترطيب �لب�سرة عرب �سحنها بال�سو�رد.
فيما يلي �أهم �ملنتجات �لتي تتميز ب�سحن �لب�سرة بال�سو�رد �لكهربائية، 

وفق ما �أوردت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية:
�إف بام )F Balm( : يحتوي هذ� �لبل�سم �ملليء  بل�سم جوز �لهند 
من  جيدة  كمية  على  ا  �أي�سً �لهند  ج��وز  وم��اء  �لكهربائية  بال�سو�رد 
�إىل  �لأ�سا�سية،  بالدهون  �لب�سرة  لتزويد  و�ل�سكو�لني  �ل�سري�ميد 
كقناع  ��ستخدميه  �أو   ، �لنوم  قبل  �سعيه  �لكولجني.  معزز�ت  جانب 

لتنعيم �لب�سرة وترطيبها.
م�ستح�سر �آجليني�ست )Algenist(: هذ� �ملنتج من �بتكار كوري، 
�أن يرتك  دون  �لليل  ط��و�ل  �لب�سرة  يغمر  وهو عبارة عن هالم غني 
�أي بقع زيتية على �لو�سائد. هذ� �مل�ستخل�ص يعتمد ب�سكل كبري على 
�ملعدنية،  �لإلكرتوليات  من  كبرية  كمية  على  ويحتوي  �لطحالب، 
وبع�ص �ملو�د �ملرطبة، �إ�سافة �إىل حم�ص �جلورونيك �لذي يعمل على 

جتديد خاليا �جللد و�حلفاظ على �سبابها.
كرمي باولز ت�سوي�ص )Paula’s Choice (: هذ� �لكرمي �لذي 
ويتغلغل  �جللد  على  �سائل  �إىل  يتحول  �لرغوة،  ق��و�م  بقو�مه  ي�سابه 
فاإن فعاليته يف �لرتطيب  �لرغم من خفة قو�مه،  يف م�سامك. على 
بف�سل  ولكن  �لإلكرتوليتات  بف�سل  فقط  لي�ص  طويل،  لوقت  ت��دوم 
كتل �لعو�مل �ملرتبطة باملاء ودهون بناء حاجز �لب�سرة. يو�سع يف �أي 

وقت، مبفرده �أو مع �لزيوت �لطبيعية.

خبرية: حيلة رائعة للنوم ب�شرعة با�شتخدام اجلوارب
"تيك توك" باأن  لها على موقع  زعمت طبيبة بريطانية، يف حديث 
�أن ي�ساعد على �لنوم ب�سكل  �رت��د�ء ج��و�رب د�فئة خالل �لليل ميكن 

�أ�سرع من �ملعتاد.
تيك  �أك��ر من مليون متابع على  �أن���در�دي  �لدكتورة جي�ص  �كت�سبت 
توك لأنها ت�سارك ن�سائحها �لتي ت�ساعد يف �حل�سول على نوم �أف�سل 

يف �لليل، بالإ�سافة �إىل �لإجابة على �أ�سئلة �مل�ساهدين �لطبية.
 17 للنوم؟" على  "�جلو�رب  بعنو�ن  لها  فيديو  �أح��دث  ح�سل  وق��د 
و�سيلة  �جل���و�رب  تعترب  مل��اذ�  �أو�سحت  حيث  مذهلة  م�ساهدة  مليون 

لتح�سني �لنوم.
وقالت �لدكتورة جي�ص: "�إن �رتد�ء �جلو�رب يجعل �لقدمني د�فئتني، 
وهذ� يفتح �لأوعية �لدموية �لتي ت�ساعد على تربيد �جل�سم. عندما 
يكون �جل�سم بارد�ً ينقل ر�سالة �إىل �لدماغ، باأن وقت �لنوم قد حان”

من  �لكثري  على  جي�ص  بالدكتورة  �خلا�ص  �لفيديو  مقطع  وح�سل 
هذه  على  وي�سكرها  فكرتها،  ي��وؤي��د  معظمها  ك��ان  �ل��ت��ي  �لتعليقات 

�ملعلومات.
�أي�ساً على ح�سابها على تيك توك، طريقة  و�ساركت �لدكتورة جي�ص 
على  تعتمد  و�لتي  �لليل،  يف  �أف�سل  ب�سكل  �لنوم  على  ت�ساعد  ر�ئعة 
على  ت�ساعد  فا�سلة  كنقاط   )0-1-2-3-10( �لأرق���ام  ��ستخد�م 

�ل�سرتخاء قبل �لنوم.
من  �ساعات   10 قبل  �لكافيني  تناول  عن  �لتوقف  ميثل   10 �لرقم 
�لنوم لأنه يحتاج لهذه �ملدة للخروج من �جل�سم، �أما �لرقم 3 ميثل 

�لمتناع عن تناول �أي طعام �أو كحول قبل �لنوم بثالث �ساعات.

حتذير من مل�س بثور هرب�س ال�شفاه
حذر �ملركز �لحتادي للتوعية �ل�سحية من مل�ص بثور هرب�ص �ل�سفاه، 
جتنباً لنتقال �لعدوى �إىل �أجز�ء �أخرى من �جل�سم �أو �إىل �أ�سخا�ص 

�آخرين.
و�أ�ساف �ملركز �لأملاين �أنه يف حال مل�ص بثور �لهرب�ص، فينبغي حينئذ 
غ�سل �ليدين جيد�ً. كما ينبغي عدم ��ستعمال م�ستح�سر�ت �لتجميل 

�أو �ملنا�سف مع �لآخرين.
جدير بالذكر �أن هرب�ص �ل�سفاه عادة ما يبد�أ بال�سعور بحكة �أو حرقان 
�أو وخز يف منطقة �لفم، يتبعه �حمر�ر، ثم تتكون �أخري�ً بثور �سغرية 
�ملعتاد  ويف  وتلتئم.  ق�سرية  فرتة  بعد  تنفجر  و�لتي  ب�سائل،  ممتلئة 

ت�ستغرق هذه �لعملية كاملة ما يرت�وح من 7 �إىل 12 يوماً.
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فقدان الأ�شنان قد يتنباأ 
بالتهاب املفا�شل الروماتويدي

ك�سفت در��سة جديدة عن وجود عالقة وثيقة بني �لتهاب دو�عم �لأ�سنان 
�لناجم عن �أمر��ص �للثة، مع �لتهاب �ملفا�سل �لروماتويدي.

يوؤثر  و�ل��ذي  �للثة،  �لأخ��رية من مر�ص  �ملرحلة  هو  �ل�سن  دو�ع��م  �لتهاب 
على �لأن�سجة �لتي تدعم �لأ�سنان وتثبيتها يف مكانها. �إذ� ُترك دون عالج، 
ميكن �أن يت�سرر عظم �لفك وقد تت�ساقط �لأ�سنان. �لعالمات �لتحذيرية 
�لأوىل لأمر��ص �للثة هي نزيف �للثة )عند تنظيف �لأ�سنان( ور�ئحة �لفم 

�لكريهة.
ُتعرف �ملرحلة �ملبكرة من مر�ص �للثة با�سم �لتهاب �للثة، و�لذي ميكن �أن 
يتطور �إىل �لتهاب دو�عم �ل�سن. وميكن �أن يوؤدي �لتهاب دو�عم �ل�سن �إىل 

ظهور فر�غات �سغرية بني �للثة و�لأ�سنان قبل فقد�ن �لأ�سنان.
عظم  فقد�ن  �أن  �ل�سويد  يف  �أوم��ي��و  جامعة  �أجرتها  �لتي  �لدر��سة  وج��دت 
�ل��ف��ك �ل��ن��اج��م ع��ن �ل��ت��ه��اب دو�ع����م �ل�����س��ن ي�سبق ظ��ه��ور �ل��ت��ه��اب �ملفا�سل 

�لروماتويدي.
�لأف���ر�د  �إن  قائلة،  لندبريغ  برينيال  �ل��دك��ت��ورة  �لباحثني  ك��ب��رية  وعلقت 
لإظهار  عر�سة  �أك���ر  ك��ان��و�  �ل��روم��ات��وي��دي،  �ملفا�سل  بالتهاب  �مل�سابني 

عالمات فقد�ن �لأ�سنان من �أولئك �لذين لديهم مفا�سل �سحية.
�لتهاب  ت�ستهدف  �لتي  �لعالجات  �إن  برينيال  قالت  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة 
�لتهاب  �لناجمة عن  �ملفا�سل  �آلم  �أنها تخفف  ا  �أي�سً �ل�سن قد ثبت  دو�عم 

�ملفا�سل �لروماتويدي.

مقابلة لهاري وميغان قد 
تغ�شب العائلة امللكية 

ي���ت���ح���دث �لأم��������ري �ل����ربي����ط����اين ه����اري 
وقرينته ميغان ماركل مع �أوبر� وينفري 
لهما،  كبرية  تلفزيونية  مقابلة  �أول  يف 
و�سر�ء  �مللكية  �ل��و�ج��ب��ات  تركهما  م��ن��ذ 

منزل يف �لوليات �ملتحدة �لعام �ملا�سي.
و�أعلنت �سبكة "�سي بي �إ�ص" �لأمريكية، 
�أن لقاء �ملذيعة �ل�سهرية �أوبر� مع ميغان 
دقيقة،   90 تبلغ مدته  و�ل��ذي  وه���اري، 

من �ملقرر �أن يبث يف 7 مار�ص �ملقبل.
تتحدث  �أن  �ملزمع  "من  لل�سبكة:  ووفقا 
�سا�سك�ص،  دوق����ة  م��ي��غ��ان،  م���ع  وي��ن��ف��ري 
من  ���س��يء  ك��ل  تغطي  �ساملة  مقابلة  يف 
�مل��ل��ك��ي��ة و�ل�����زو�ج  �ل���دخ���ول �إىل �حل���ي���اة 
كيفية  �إىل  �خل���ريي  و�لعمل  و�لأم��وم��ة 
ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع �حل���ي���اة حت���ت ���س��غ��ط عام 
ين�سم  "لحقا،  و�أ�����س����اف����ت  مكثف". 
�إىل �لثنني ويتحدث هو  �لأم��ري ه��اري 
�لوليات  �إىل  �ن��ت��ق��ال��ه��م��ا  ع��ن  وم���ارك���ل 
�ملتحدة و�آمالهما و�أحالمهما �مل�ستقبلية 

لعائلتهما �ملتز�يدة".
�أن  هري�لد"  "نيوزيالند  م��وق��ع  وذك���ر 
ميغان و�فقت على �إجر�ء مقابلة "و��سعة 
�لنطاق" مع �أوبر�، م�سري� �إىل �أن �للقاء 

جرى ت�سجيله بالفعل.

اأطعمة ت�شاعد اإ�شافتها اإىل النظام 
الغذائي يف حرق دهون البطن �ص 23

اأهم فوائد مترين 
البالنك للن�شاء

�لعديدة  ل��ف��و�ئ��ده  �لأخ����رية؛  �لآون���ة  يف  �لبالنك  مترين  �سيت  ذ�ع 
للن�ساء و�لتي تتمّثل يف:

للغاية،  ف��ّع��ال  �أن��ه  �إل  للغاية،  ب�سيطة  ح��رك��ات  على  �لتمرين  يقوم 
مقارًنة ببع�ص �لتمرينات �لريا�سية �لأخرى �لتي تت�سّمن حركات 
ب��اأوج��اع يف  �أحياًنا  تت�سّبب  قد  و�لتي  �لل��ت��و�ء،  �أو  �لثني  �أو  �لنحناء 

�ملفا�سل �أو �لظهر.
�سل�سلة  عبارة عن  �لرئي�سة، وهي  �لع�سالت  �لبالنك  يقّوي مترين 
من �لع�سالت يف منطقة �لو�سط، وت�ستخدم يف معظم �أ�سكال �حلركة. 
على �لرغم من �أنها ل تقع يف منطقتي �لذر�عني �أو �ل�ساقني، �إل �أّنها 
ُت�ساعد يف نقل �لقوة من طرف �إىل �آخر، �أو ُت�ستخدم بالإ�سافة �إىل 
ع�سالت �لذر�عني �أو �ل�ساقني لزيادة قوتها. وبالتايل، حت�ّسن �لقدرة 

على �لتحرك، وممار�سة �لريا�سة ب�سكل �أكرب.
ُيعّد هذ� �لتمرين مثاليًّا لع�سالت �لبطن؛ كونه ُي�سرك جمموعات 
�ل��ع�����س��الت �ل��رئ��ي�����س��ة، مب��ا يف ذل���ك �ل��ب��ط��ن �مل�����س��ت��ع��ر���ص، و�لع�سلة 

�مل�ستقيمة، و�لع�سلة �ملائلة �خلارجية و�لألوية.

�أكر من 5 - %12 من �لأطفال يعانون من وجود هذه 
تظهر  �لتي  "�لكانديد�"  وه��ي  �لل�سان،  على  �لفطريات 
على �سكل طبقة بي�ساء �سميكة �أو بقع بي�ساء �سغرية يف 
�لفم، وقد تنتقل �إىل �جلهاز �له�سمي ومنطقة �حلفا�سة 
حمر�ء  بقع  م��ن  �لطفل  ي��ع��اين  وع��ن��ده��ا  �لر�سيع،  عند 
وت�سقق يف �جللد و�سكوى من �آلم متكررة، و�أحياناً مغ�ص 

ما يزيد من بكائه وعدم قدرته على �لنوم ب�سكل جيد.

فطريات الر�ضاعة
�لعدوى  ينقل  ق��د  �ل��ف��ط��ري��ات  ب��ه��ذه  �لطفل  �إ���س��اب��ة  �إن 
بهذه  �ل�سدر  حلمات  فت�ساب  �لر�ساعة،  خالل  �لأم  �إىل 
�لفطريات، وقد يحدث بالعك�ص �أن تنتقل هذه �لفطريات 
من �لأم �إىل �لطفل �إن وجدت على جلدها �أو على �حللمة 
�أثناء �لولدة �لطبيعية يف حال وجود  �أو  �أثناء �لر�ساعة 
هذه �لفطريات يف �ملهبل، �لأمر �لذي يوؤكد على �سرورة 

عالج �لأم من هذه �لفطريات �إن وجدت قبل �لولدة.

اأ�ضباب الفطريات
�لبد�نة

�لأم  عند  د.ع��م��اد،  يوؤكد  كما  �لفطريات،  ه��ذه  �أ�سباب  �إن 

عديدة منها معاناة �لأم من بع�ص �لأمر��ص مثل �أمر��ص 
�ل�سكري و�لوزن �لز�ئد و�ل�سمنة �أو �لولدة قبل موعدها، 
وتناول �مل�ساد�ت �حليوية بكرة، �أو تناول �ل�ستريويد�ت، 
وهي جميعها عو�مل توؤدي �إىل �لإ�سابة بهذه �لفطريات 
تكون  وهنا  �ل��ث��دي،  حلمات  عند  �لأم  عند  تظهر  و�ل��ت��ي 
�لطفل حتى  ر�ساعة  عند  �سديد  ب��اأمل  �ل�سعور  �أعر��سها 
ت�سققات يف  �إىل جانب ح��دوث  ك��ان يف و�سع �سحيح،  لو 

منطقة حلمات �لثدي وظهور بقع بي�ساء.

احلل للتخل�ص من الفطريات
نظافة م�سخة �حلليب

يف حال معاناة �لأم من هذه �لفطريات على �لأم:
�لطبيب �ملخت�ص و�ل�ستمر�ر يف �لر�ساعة  مر�جعة   -  1

�لطبيعية وعدم �لتوقف عن ذلك.
2 - �حلر�ص على تنظيف �ليدين ب�سكل جيد، ويف حال 
�سحب  �إىل  �للجوء  �لر�ساعة ميكن  �أثناء  �لأمل  ��ستمر�ر 
�حلليب من �لثدي مع �حلر�ص على غ�سل �حللمات باملاء 

ب�سكل د�ئم.
ب�سكل  وتعقيمها  �حل��ل��ي��ب  ���س��ح��ب  م�سخة  غ�����س��ل   -  3
ي�ستخدمها  �لتي  للمنا�سف  �مل�ستمر  و�لغ�سيل  م�ستمر، 

�لطفل.
4 - �لعناية مبنطقة �حلفا�سة وتركها للتعر�ص للهو�ء 

�لطلق ملدة 10 دقائق.
و�لع�سل  و�ل�����س��ك��ري��ات  �حل��ل��وي��ات  ت���ن���اول  جت��ن��ب   -  5
ذل��ك �خل��ب��ز؛ لأن��ه��ا جميعها تزيد من  و�خلمائر مب��ا يف 

م�سكلة هذه �لفطريات.

فطريات الل�ضان
�لفم،  �ل��ط��ب��ي��ب للطفل �جل���ل ع��ن ط��ري��ق  ي�����س��ف  ع����ادة 
�أ���س��ب��وع، مع  ومل���دة  ي��وم��ي��اً  6 م���ر�ت  �إىل   4 ي�ستخدم م��ن 
�لإ�سابة  م��ر�ت يومياً ح�سب درج��ة  ت�ستخدم عدة  قطرة 
حلمات  ملنطقة  فطرياً  م�ساد�ً  �لأم  تعطى  كما  و�سدتها، 
على  �لتاأكيد  م��ع  ل���الأم،  فموياً  فطرياً  وم�����س��اد�ً  �ل��ث��دي 
�لطبيعية للطفل  �ل��ر���س��اع��ة  ع��ن  �ل��ت��وق��ف  ع��دم  �أه��م��ي��ة 

حفاظاً على �سالمته و�سحته.
و�أكد �لدكتور عماد علي �أن م�سكلة �لفطريات على ل�سان 
�لطفل لي�ست خطرية، و�إمنا توؤدي �إىل ��سطر�ب �لطفل 
وعدم قدرته على �لنوم ب�سكل طبيعي، و�ل�سعور بالتململ 
�مل�ستمر نتيجة �لغاز�ت �ل�سديدة يف �لبطن �لتي قد توؤدي 

�إىل �إ�سهال �أو قيء.

املر�شى  متنح  برت  عملية 
ك��ب��ريا يف احل��رك��ة اأم����ال 
ذك�����رت در�����س���ة ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة �أن 
ن��وع��ا ج��دي��د� م��ن ع��م��ل��ي��ات �لبرت 
ي�ساهم  �أن  مي���ك���ن  �جل����ر�ح����ي����ة 
�ملر�سى  ل�����دى  �لأمل  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
ب�سكل  �ل��ت��ح��ك��م  يف  وي�������س���اع���ده���م 

�أف�سل يف �أطر�فهم �ل�سطناعية.
م���ع���ه���د  يف  ب�������اح�������ث�������ون  وق��������������ال 
يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ص 
�لوليات �ملتحدة �إن معظم عمليات 
�لبرت تقطع �أزو�ج �لع�سالت �لتي 
مثل  �مل�سابة،  �ملفا�سل  يف  تتحكم 

�ملرفقني �أو �لكاحلني.
يهدف  �جل���دي���د  �لإج�������ر�ء  �أن  �إل 
�لع�سالت،  ب���اأزو�ج  �لحتفاظ  �إىل 
�لأمر �لذي ي�سمح بعالقة "�لدفع 
مينح  مم���ا  �ل���ع���ادي���ة،  و�ل�سحب" 
مبتوري �لأطر�ف ردود فعل ح�سية 

�أف�سل، وفقا ل�"�سكاي نيوز".
حديثة  در��������س������ة  �أج������ري������ت  وق������د 
خ�سعو�  م���ب���ت���ور�   15 ت�����س��م��ن��ت 
مر�سى  و7  �جل���دي���د،  ل����الإج����ر�ء 

برتو� بالطريقة �لتقليدية.
�لباحثون دق��ة �حل��رك��ة يف  وق��ا���ص 
مف�سل �لكاحل و�لقدم بعد �لبرت، 
�ملجموعة  يف  �ملر�سى  �أن  ووج���دو� 
�لتحكم  قادرين على  كانو�  �لأوىل 
يف ع�سالتهم ب�سكل �أكر دقة، كما 
�أق���ل يف  ب�"�أمل  �سعرو�  �إن��ه��م  ق��ال��و� 

�لطرف �مل�ساب".
وقالت �سريا �سرينيفا�سان، �ملوؤلفة 
"ُتظهر  ل����ل����در������س����ة:  �ل���رئ���ي�������س���ة 
�أنه  �ل�سابقة  و�ل��در����س��ات  در��ستنا 
حتريك  �ملر�سى  باإمكان  كان  كلما 
قدرتهم  ز�دت  ك��ل��م��ا  ع�����س��الت��ه��م، 

على �لتحكم فيها".

ك��������اردي ب����ي ت��ت��ل��ق��ى 
زوجها م��ن  ثمينة  ه��دّي��ة 
بي   �لعاملية  كاردي  �لنجمة  تلّقت 
هدية قّيمة من زوجها جنم �لر�ب  
�أوف�ست  وهي عبارة عن حقيبة يد 
وعليه  قف�ص  ب�سكل  ذه��ب��ي  لونها 
ع�����س��ف��وري��ن، وك�����س��ف م��وق��ع ديلى 
 20 م��ي��ل �أن ���س��ع��ر �حل��ق��ي��ق��ة ه���و 
�أم��ريك��ي، وقد  دولر  و500  �أل��ف 
ن�����س��رت ك����اردي ب��ي م��ق��ط��ع فيديو 
�لهدية  خ��الل��ه  م���ن  ����س��ت��ع��ر���س��ت 
موقع  على  �خل��ا���ص  ح�سابها  على 
�لتو��سل �لجتماعي، تخطى �ل� 3 

ماليني م�ساهدة.
على �سعيد �آخر كانت قد ��سدرت 
ك��������اردي ب����ي �أغ���ن���ي���ت���ه���ا �جل���دي���دة 
"UP" �لتي �سورها على طريقة 
قناتها  على  وذلك  كليب،  �لفيديو 
وحققت  ي��وت��ي��وب،  على  �لر�سمية 

رو�جا و��سعا.

هذه طرق عالج فطريات الل�شان عند الّر�شع

اإن وجود الفطريات على ل�ضان الطفل 
الطبية  امل��ت��اب��ع��ة  تتطلب  ال��ر���ض��ي��ع 
وتقييم احلالة لتحديد �ضببها وعالجها 
للتخفيف من االآالم التي قد يعاين منها 
النمو  هو  امل�ضكلة  هذه  ف�ضبب  الطفل، 
الفطري غري الطبيعي يف فمه، وانتقال 

العدوى من االأم اإذا كانت م�ضابة 
ب��ال��ف��ط��ري��ات اأث���ن���اء 

الوالدة.
وب���ح���ب�������ض���ب م��ا 

ن���������ض����رت����ه جم���ل���ة 
الدكتور  يلقي  �ضيدتي: 

اأم��را���ص  اأخ�����ض��ائ��ي  ع��م��اد علي 
االإم��ارات  دان��ة  عيادة  يف  االأطفال 

ال�ضوء  اأبوظبي،  يف  واالأطفال  للن�ضاء 
على هذا املو�ضوع.
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�ش�ؤون حملية
االأول من نوعه يف ال�ضرق االأو�ضط

جامعة الإمارات تطلق برنامج »خربة« لتدريب الطلبة واإر�شادهم من قبل خريجي اجلامعة املتخ�ش�شني 

لتميز كوادرها التمري�ضية 

م�شت�شفى العني ي�شتكمل اخلطوات الالزمة لربنامج قاعدة بيانات موؤ�شرات 
جودة التمري�س ال�شادرة عن  جمعية التمري�س الأمريكية

ي�شارك يف الربنامج 2000 م�شت�شفى يف الوليات املتحدة و98 يف املئة من املرافق املعرتف  بها، مبا يف ذلك 36 م�شت�شفى دوليًا

اللواء الغيثي يح�شل على دبلوم الأمن الداخلي من الوليات املتحدة المريكية 

•• العني - الفجر

�إطالق  عن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  جامعة  �أعلنت 
برنامج "خربة" �لربنامج �لتدريبي �لأول من نوعه يف 
�ل�سرق �لأو�سط لتدريب �لطلبة و�إر�سادهم يف نو�حي 
�لعمل �ملختلفة من قبل خريجي �جلامعة ذوي �خلربة 
و�لإد�رية  �لقيادية  �أعمالهم  جمالت  يف  �ملتخ�س�سني 
عقد  �ل���ذي  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  وذل���ك  و�لفنية، 
�فرت��سياً   عرب من�سة �لزوم يوم  �أم�ص �لثالثاء 16-
مر�د  �أحمد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  مب�ساركة    .  2021-2
�حلجي  – و�سلطان  �لعلمي  للبحث  �مل�سارك  -�لنائب 
-خبري �ل�سر�كات بجامعة �لإمار�ت )من�سق �لربنامج( 
لل�سركة  �لتنفيذي  – �لرئي�ص  �للمكي  بدر  و�ملهند�ص 
�للجنة  )رئي�ص  )ت��ربي��د(  �مل��رك��زي  للتربيد  �لوطنية 

�لتوجيهية للخربة(.
و���س��ي��ق��وم �خل���ري���ج���ون م���ن ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة �لإم������ار�ت 
و�ملتخ�س�سني مبجالتهم من خالل برنامج "خربة" 
وور���ص عمل وحما�سر�ت،  تدريبية  دور�ت  �إىل تقدمي 

قدر�تهم  تطوير  �سبيل  يف  �لطلبة  �إر���س��اد  �إىل  �إ�سافة 
هوؤلء  �سيتبادل  كما  �لعملية،  �حل��ي��اة  يف  ل��الن��خ��ر�ط 
�ملتخ�س�سني خرب�تهم مع �لهيئة �لتدري�سية لالطالع 
على �أحدث �لتقنيات و�ل�سرت�تيجيات يف �ملهن �ملختلفة 
و�حلياة �لعملية. و�سيتمكن منت�سبي هذ� �لربنامج من 
تقدمي م�سور�تهم ودور�تهم للمجتمع �ملحلي ممثلني 

بذلك جامعة �لإمار�ت.
�مل�سارك  –�لنائب  مر�د  �أحمد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  وعرب 
�ملوؤمتر  خ���الل  �لإم������ار�ت-  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ع��ل��م��ي  للبحث 
�ل�سحفي: " ي�سرين �أن �أعلن عن برنامج "خربة" �أحد 
وعالقات  �لتطوير  وح��دة  يف  �ل�سرت�تيجية  �مل��ب��ادر�ت 
�خلريجني يف جامعة �لإمار�ت، و�لذي بدوره ي�ستثمر 
قدر�ت وخرب�ت �خلريجني ذو �خلربة يف تعزير و�إثر�ء 
�جلامعة  طلبة  لتاأهيل  وي��ه��دف  �لتعليمية،  �لعملية 
و�إر�سادهم  ون�سحهم  ت��دري��ب��ه��م  ع��رب  �ل��ع��م��ل  ل�����س��وق 
لختيار �لرب�مج �ملنا�سبة �لتي تاأهلهم وتنمي قدر�تهم 

�لعملية يف �مل�ستقبل".
برنامج  �لعلمي:"  للبحث  �مل�����س��ارك  �ل��ن��ائ��ب  و�أ���س��اف 

خربة هو برنامج فريد من نوعه يف �ملنطقة حيث �أنه 
يجمع �خلريجني �خلرب�ء يف خمتلف تخ�س�ساتهم مع 
�لطلبة �مل�ستمرين بالدر��سة، حيث نتطلع من خالله 
باأهمية  �لإم�����ار�ت  ج��ام��ع��ة  ��سرت�تيجية  حتقيق  �إىل 
من  و�ل�ستفادة  �خلريجني  م��ع  �لتو��سل  ج�سور  م��د 

خرب�تهم."
"خربة" �إىل تنمية وتعزيز �لعالقات  ويهدف برنامج 
و�لطالب  �جل��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن  �ملتخ�س�سني  ب��ني 
و�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية و�ملجتمع، ودعم �ملتطوعني 
�ملحا�سر�ت  �إلقاء  للطالب عن طريق  من �خلريجني 
ك���ٍل يف جم���ال خ���ربت���ه.  وت��ن��وي��ر وحت��دي��ث معلومات 
�لطالب وهيئة �لتدري�ص و�ملجتمع عن كل ما ي�ستجد 

يف جمالتهم �ملختلفة، وم�ساعدة وتدريب �لطالب يف 
م�سار�تهم �لأكادميية و�ملهنية وكذلك تقدمي �لن�سائح 
�ملهنية، و كما �سيقوم �ملتطوعون كٌل يف جماله بتقدمي 
�سوق  �لتدري�سية عن ق�سايا  و�لهيئة  �لن�سح للطالب 
�لعمل. وي�سرتط �أن يكون �ملر�سح من خريجي جامعة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة مع 3 �سنو�ت خربة يف �لعمل 
يتطوع  و�أن  �ل��ربن��ام��ج،  �إىل  ل��الن�����س��م��ام  �لأق����ل  ع��ل��ى 
باإقامة دور�ت تدريبية وور�ص عمل و�لقاء �ملحا�سر�ت 
�للجنة  مو�فقة  جانب  �إىل  تخ�س�سه.  ح�سب  للطلبة 
�لتوجيهية على �لربنامج �ملقرتح و�ملحا�سر بعد تقييم 
�جلامعة  ملتطلبات  �مل��ق��رتح  �ل��ربن��ام��ج  م��و�ئ��م��ة  م��دى 

�لدر��سية و�سوق �لعمل.

•• العني  – الفجر

��ستكمل م�ست�سفى �لعني �إحدى من�ساآت �سركة �أبوظبي 
للخدمات �ل�سحية "�سحة" جميع �خلطو�ت �لالزمة 
ل��ربن��ام��ج ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��وؤ���س��ر�ت ج���ودة �لتمري�ص  
جودة  متابعة  يف  �ل��ر�ئ��د  )NDNQI(�لربنامج 
�لأمريكية،  �لتمري�ص  �ملنبثق عن جمعية  �لتمري�ص، 
و�لذي يتابع 19 موؤ�سر�ً للجودة يف وحد�ت �لتمري�ص 

وي�ساعد يف حتقيق �أعلى م�ستويات �لأد�ء فيها. 
�أد�ء  �لقدرة على مقارنة  �مل�ست�سفى  ويعطي �لربنامج 
�لتمري�ص من حيث �لنتائج، و�سالمة �ملر�سى، ور�سا 
طاقم �لتمري�ص مع مثيالتها من �مل�ست�سفيات حملياً 

وعاملياً.
وقالت �لدكتورة عائ�سة �ملهري، مدير د�ئرة �لتمري�ص 
�إن �ملمر�سات هنَّ �لعمود �لفقري  "�سحة"،  يف �سركة 
"�سحة"  يف  ونفخر  ق���وي،  �سحية  رع��اي��ة  ن��ظ��ام  لأي 
باأن لدينا كو�در متري�سية موؤهلة تاأهياًل عالياً وذ�ت 

خرب�ت مهمة.
�لأكرب  �جل��زء  تعد  �لتمري�سية  �ل��ك��و�در  �أن  و�أ�سافت 
من �لقوى �لعاملة يف "�سحة"، وجت�سد قيم "�سحة" 
�مل�ستوى،  عاملية  �ل�سحية  �لرعاية  توفري  يف  �ملتمثلة 

وتركز على �ملري�ص �أوًل.
و�أ�سافت �أن �سركة "�سحة" حتر�ص �أ�سد �حلر�ص على 
و�ملهار�ت  باخلرب�ت  لديها  �لتمري�سية  �مل��و�در  تزويد 
و�لتطور،  للتعلم  فر�ص  توفري  خ��الل  من  �ل��الزم��ة، 
لربنامج  �ل��ع��ني  م�ست�سفى  �ن�سمام  �أن   �إىل  م�سرية 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات م���وؤ����س���ر�ت ج����ودة �ل��ت��م��ري�����ص �لتابع 
"�سحة"  �لتز�م  يعزز  �لأمريكية  �لتمري�ص  جلمعية 
ب��ت��زوي��د جم��ت��م��ع دول����ة �لإم�������ار�ت ب��اأف�����س��ل �ملو�هب 
و�خلرب�ت، مع �إعطاء �لأولوية ل�سحة �أفر�د �ملجتمع، 

ورفاهيتهم يف جميع �لأوقات.
ومن جانبها �أكدت �لدكتورة غز�لة بالل بلحاج، �ملدير 
�لطبي مل�ست�سفى �لعني �أن �لدعم �لالحمدود ل�سركة 
م�ست�سفى  مكَّن  �لإمكانيات  كل  وت�سخريها  "�سحة" 
لربنامج  �لن�سمام  متطلبات  كل  حتقيق  من  �لعني 
وتوفري  �لتمري�ص،  ج���ودة  م��وؤ���س��ر�ت  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 

�أق�سامها  خمتلف  يف  �مل�ستوى  عاملية  �سحية  رع��اي��ة 
حلديثي  �ملركزة  و�لعناية  �مل��رك��زة،  �لعناية  يف  خا�سة 

�لولدة.
�لعني،  م�ست�سفى  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ك���و�در  ع��ل��ى  و�أث���ن���ت 
خا�سة �لكو�در �لتمري�سية �لتي عملت بجد و�إخال�ص 
وتفان وحققت نتائج مهمة ��ستحقت معها م�ست�سفى 
�ل��ع��ني �لن�����س��م��ام ل��ربن��ام��ج ق��اع��دة ب��ي��ان��ات موؤ�سر�ت 
�لإمار�تية  �مل��و�ط��ن��ة  ق���ادت  �ل��ت��م��ري�����ص، ح��ي��ث  ج���ودة 
بالإنابة  �لتمري�ص  رئي�ص  �ل�سام�سي،  جمعة  �سيخة 
يف م�ست�سفى �لعني �لفريق �لتمري�سي وحققت نتائج 

�إيجابية متميزة يف متطلبات �لربنامج.
من جانبها قالت �سيخة �ل�سام�سي �إن �لدعم و�لت�سجيع 
�ل���ذي وف��رت��ه �سركة "�سحة" ك��ان ل��ه �أك���رب �لأث���ر يف 
حتقيق موؤ�سر�ت جودة �لتمري�ص يف م�ست�سفى �لعني، 
�ملر�سى  ل��ه��ا  يتعر�ص  ق��د  �ل��ت��ي  ح����و�دث  منها  و�ل��ت��ي 
�لتمري�ص،  موظفي  دور�ن  وك��ذل��ك  �ل�سقوط،  مثل 
�أو  و�لأم��ر����ص   ، �لرعاية  بتقدمي  �ملرتبطة  و�لعدوى 
�حلالت �ملرتبطة باأجهزة �لتنف�ص �ل�سناعي، و�ساعات 
للممر�سات،  �لوظيفي  و�لر�سا  ي��وم،  لكل  �لتمري�ص 
وغريها من �لأمور �لتي تعد من �ملوؤ�سر�ت �لأ�سا�سية 

م��وؤ���س��ر�ت جودة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  �إل��ي��ه��ا  ت�ستند  �ل��ت��ي 
�لتمري�ص �لأمريكية.

�لوطنية  �لبيانات  قاعدة  برنامج  �أن  بالذكر  �جلدير 
 1998 �ل��ع��ام  يف  تاأ�س�ص  �لتمري�ص  ج���ودة  مل��وؤ���س��ر�ت 
�أهمية  لتاأكيد  �لأمريكية  �لتمري�ص  قبل جمعية  من 
نتائج  على  �ملر�سى  ح�سول  يف  �لتمري�سية  �لرعاية 

متميزة.
يف  م�ست�سفى   2000 ن��ح��و  �ل��ربن��ام��ج  يف  وي�����س��ارك 
�لوليات �ملتحدة و98 يف �ملئة من �ملر�فق �ملعرتف بها 

من قبل �لربنامج ، مبا يف ذلك 36 م�ست�سفى دولياً.

•• دبي-الفجر:

لأمن  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �لغيثي،  علي  عبد�هلل  �ل��ل��و�ء  �سعادة  ح�سل 
من  معتمد  �ح���رت�يف  مهني  دب��ل��وم  على  و�ل��ط��و�رئ،  و�ملن�ساآت  �لهيئات 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لد�خلي  لالأمن  �لدولية  �لأكادميية 
وذل����ك ع���ن �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي �ل����ذي ق��دم��ه ع���ن ك��ي��ف��ي��ة ت���اأم���ني �ملن�ساآت 
�ل�سرت�تيجية و�حليوية بعد در��سة م�ستفي�سة يف هذ� �خل�سو�ص، وقد 
باملعهد  �خلا�سة  �ملن�سة  ع��رب  قدمه  �ل��ذي  �لعلمي  �لبحث  مناق�سة  مت 
�لأمريكي  �ملجل�ص  باعتماد  �متياز  بتقدير  �ملناق�سة  و�جتاز  �لأك��ادمي��ي 
�سعادة  وق���ال  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �ملهنية  �ل�����س��ه��اد�ت  لعتماد  وي�سرتن  �ساو�ص 
�أهم  يعد من  �ل�سرت�تيجية و�حليوية  �ملن�ساآت  تاأمني  �إن  �لغيثي  �للو�ء 
�لأمور �لأمنية ويحتاج خربة ودر�ية لذلك ر�أى �أن يقوم بهذه �لدر��سة 
من  �ل��ق��وة  يف  �لعاملني  منها  ي�ستفيد  وم��رج��ع��اً  منهجاً  لتكون  �ملهمة 
يرغب  ملن  وتوفريه  �لبحث  �سيتم طباعة  �إن��ه  �لرتب، مو�سحاً  خمتلف 

يف �ل�ستفادة منه. 
�لدكتور حممد نبيل  �لغيثي،  �للو�ء  ل�سعادة  �ملهني  �لدبلوم  �سهادة  �سلم 
�ملدير �لتنفيذي ملعهد �أر�ص �ملعرفة لال�ست�سار�ت و�لدر��سات �ملعتمد من 
�لد�خلي  �لدولية لالأمن  �لأكادميية  �ملهنية  �لأمريكي لل�سهاد�ت  �ملعهد 

و�لدكتورة منال ح�سنني �ملدير �لعام ملعهد �أر�ص �ملعرفة و�لدر��سات.

عن ُبعد
طالبًا وطلبة يتقدمون لختبارات نهاية   586

الف�شل الدرا�شي الثاين يف اأكادميية �شرطة دبي 
•• دبي-الفجر:

تفقد �لعميد �لأ�ستاذ �لدكتور غيث غامن �ل�سويدي، مدير �أكادميية �سرطة 
لنهاية  دبي،  �سرطة  �أكادميية  �ختبار�ت طالب وطالبات  �أم�ص  دبي، �سباح 
�نطلقت  �لتي   ،2021-2020 �لأكادميي  للعام  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل 
يف  وطالبة،  طالباً   586 لالمتحانات  �ملتقدمني  عدد  وبلغ  ُبعد"،  "عن 
بر�مج �لبكالوريو�ص يف �لعلوم �لأمنية و�جلنائية، ولي�سان�ص �لقانون وعلوم 

�ل�سرطة، و�للي�سان�ص يف �لقانون، و�لبكالوريو�ص يف �لقانون.
و�أكد �لعميد �ل�سويدي، حر�ص �أكادميية �سرطة دبي، على ترجمة توجيهات 
رئي�ص  دب��ي،  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري،  خليفة  �هلل  عبد  �لفريق  معايل 
حممد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �للو�ء  �سعادة  ومتابعة  �لأكادميية،  �إد�رة  جمل�ص 
�أحمد بن فهد، م�ساعد �لقائد �لعام ل�سوؤون �لأكادميية و�لتدريب، لت�سخري 
كافة �لإمكانات �ملادية و�لب�سرية و�لتقنية وجميع متطلبات �سري �لعملية 
�لذكية،  و�لتطبيقات  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ملن�سات  ع��رب  ُب��ع��د،  ع��ن  �لمتحانية 
�لحرت�زية،  �لتد�بري  كافة  و�ت��خ��اذ  �لطلبة،  �أم��ام  �لعقبات  كافة  وتذليل 
من  يتمكنو�  حتى  كورونا،  جائحة  فر�ستها  �لتي  �لظروف  ظل  يف  خا�سة 
تاأدية �لختبار�ت بكل �سهولة وي�سر دون �أية معوقا، وحفاظاً على �سحتهم 
و�سالمتهم. وجتول مدير �لأكادميية، يف مر�كز �لختبار�ت �لفرت��سية، 
و�لر�ئد  بالوكالة،  �لأكادميية  �لبنا، عميد  �لدكتور في�سل  �لعقيد  ير�فقه 
�سري  على  للوقوف  �ل�سرطة،  وعلوم  �لقانون  كلية  مدير  �ملطوع،  خمي�ص 
و��ستقبال  �ل��ل��ج��ان،  �أع��م��ال  و���س��و�ب��ط  ل��و�ئ��ح  م��ن تطبيق  و�ل��ت��اأك��د  �لعمل 
�ملنا�سبة  �لأج��و�ء  لتهيئة  عليها،  لالإجابة  �لطلبة  و��ستف�سار�ت  مالحظات 

لالختبار�ت و�سمان �سريها بال�سورة �ملثلى.
وقام �لعميد غيث �ل�سويدي، بتوجيه �لن�سح و�لإر�ساد للطالب و�لطالبات، 
�لقلق  عن  بعيد�ً  �لمتحان  �أ�سئلة  يف  و�لرتكيز  �ملتاأنية  �ل��ق��ر�ءة  ب�سرورة 
�أعلى  لنيل  �ل�سحيحة،  �لإج��اب��ات  كتابة  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �لنف�سي،  و�ل��ت��وت��ر 

�لدرجات، �سائاًل �هلل �أن ي�سدد خطاهم ويوفقهم يف �ختبار�تهم.
و�لثانية  �لأوىل  �ل�سنة  طلبة  �إن  �لبنا،  �لدكتور  �لعقيد  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�لأمنية  �لعلوم  بكالوريو�ص  برنامج  يف  لختبار�ت  �سيتقدمون  و�لثالثة، 
و�جلنائية، �أما يف �للي�سان�ص يف �لقانون وعلوم �ل�سرطة، �سيتقدم لها طلبة 
طلبة  �لقانون،  يف  و�لبكالوريو�ص  �للي�سان�ص  ويف  و�لر�بعة،  �لثالثة  �ل�سنة 
�ل�سنة  �أن طلبة  �إىل  و�لر�بعة، م�سري�ً  و�لثالثة  �لثانية  �لدر��سية  �ل�سنو�ت 
يف  و�للي�سان�ص  �ل�سرطة،  وعلوم  �لقانون  يف  �للي�سان�ص  برنامج  يف  �لر�بعة 

�لقانون، تقدمو� يف �ليوم �لأول لختبار يف مادة �لقانون �لدويل �خلا�ص.
ومن جهة �أخرى �أو�سح �لر�ئد خمي�ص �ملطوع، مدير كلية �لقانون وعلوم 
ينتمون  �مل��ذك��ورة  �ل��رب�م��ج  يف  دب��ي،  �سرطة  �أكادميية  ط��الب  �أن  �ل�سرطة، 
�لعربية  و�ل���دول  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دول  م��ن  خمتلفة  لقطاعات 
�ل�سقيقة، �إىل جانب موظفي �سرطة دبي، وحكومة دبي، ووز�رة �لد�خلية، 
و�ست�ستمر  �لقطاعات،  من  وغريها  �خلارجية،  ووز�رة  �مل�سلحة،  و�ل��ق��و�ت 
�لختبار�ت حتى 4 مار�ص 2021م. ويف جمال �لدعم �لتقني لالمتحانات، 
�أن�ساأت  �لتقني،  �لتطوير  ق�سم  رئي�ص  �مل��ري،  علي  �سهيل  �أول  �مل��الزم  ق��ال 
�لأكادميية قاعات �فرت��سية وفق �أحدث �لتقنيات و�لأنظمة �لإلكرتونية، 
عمل  ومت  �لفني،  �ل��دع��م  يف  وخمت�سني  وم��ر�ق��ب��ني  م�سرفني  قاعة  ولكل 
�لفرت��سية،  �ل��ق��اع��ات  �إىل  �لطلبة  و���س��ول  ل�سمان  جتريبية  �خ��ت��ب��ار�ت 

ب�سهولة وي�سر وللتاأكد من �سري �لعملية �لمتحانية دون �أية معوقات.

بالتعاون مع املكتب االإعالمي حلكومة ال�ضارقة
 اجلامعة القا�شمية تنظم دورة تدريبية 

حول »اأ�ش�س الت�شميم والإخراج«
•• ال�شارقة-الفجر: 

�لإعالمي  و�ملكتب  �لقا�سمية  �جلامعة  بني  �لثنائية  �ل�سر�كة  لأطر  تعزيز� 
باأعمال رئي�ص  �ملكاوي �لقائم  �ل�سارقة قدم �لأ�ستاذ �لدكتور ب�سام  حلكومة 
دورة  �لقا�سمية  ب��اجل��ام��ع��ة  �لت�����س��ال  بكلية  �جل��م��اه��ريي  �لت�����س��ال  ق�سم 
تدريبية ��ستهدفت موظفي �لت�سال �حلكومي وطلبة �جلامعات �لإمار�تية 
و�ملتدربني باملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة. وتناولت �لدورة �لتي نظمت 
و�لإخ���ر�ج  �لت�سميم  �أ�س�ص  �ل�سارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  قبل  م��ن 
�ل�سحفي با�ستخد�م برنامج �لأدوبي �نديز�ين �نعقدت عن بعد با�ستخد�م 
تقنية "ويبك�ص" على مدى يومني متو�ليني . وتناولت �لدورة �لتي �ختتمت 
م�ساء �أم�ص �لأول يف يومها �لأول عنا�سر �لت�سميم �لأ�سا�ص لل�سحيفة �ملتمثل 
يف �لقطع وعدد �لأعمدة، ر�أ�ص �ل�سفحة �لأويل، و�لتبويب. وحر�ص �لأ�ستاذ 
�لدكتور ب�سام �ملكاوي تقدمي �سروحا تف�سيلية يف �آلية ت�سميم و�إخر�ج كل 
عن�سر من هذه �لعنا�سر عمليا با�ستخد�م برنامج �لأدوبي �نديز�ين.  ويف 
�ليوم �لثاين تناول �ملحا�سر �لأ�س�ص �لفنية لإخر�ج �لعنا�سر �لتيبوغر�فية 
)�ملقروءة( وكيف ميكن للمخرج �أن يحقق مفهوم ي�سر �لقر�ءة عند تعامله 
مع عن�سر �لن�ص من خالل: �سكل �حلرف وحجم �حلرف و�ت�ساع �ل�سطور 
�لقائم  �خللف  ع��و�د  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  و�أك��د  �ل�سطور.   بني  و�مل�سافة 
باأعمال مدير �جلامعة �لقا�سمية �أهمية تعزيز �لتعاون يف �إطار �ل�سر�كة بني 
�جلامعة �لقا�سمية و�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة من خالل �ل�ستفادة 
�ل��دور�ت �ملتقدمة . و�أ�سار �إىل  من خرب�ت �لأ�ساتذة يف تقدمي �لعديد من 
�لدور�ت  تنظيم  ملو��سلة  �ملجال  بفتح  �لت�سميم  �ل��دورة يف جمال  �أن جناح 
وم�ساهمة  حم��اوره��ا  خمتلف  من  �ملجتمع  ��ستفادة  حتقق  و�لتي  �ملتو�لية 

�جلامعة يف خدمة �أفر�د �ملجتمع من خمتلف �لتخ�س�سات .
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�ضعبية  الرت��ف��اع  ن��ظ��را 
ال�ضيام املتقطع، يحاول 
املزيد من النا�ص تعظيم 
مثل  املحتملة  الفوائد 
والطاقة،  الوزن  فقدان 
م�����ع جت���ن���ب االآث��������ار 
اجل��ان��ب��ي��ة م��ث��ل اجل��وع 

وفقدان الع�ضالت.

ولكن قد حتتاج �لن�ساء �إىل �ل�سيام ب�سكل 
من  ����س��ت��ف��ادة  �أق�����س��ى  لتحقيق  خم��ت��ل��ف 
و�لذين  لبع�ص �خل��رب�ء،  �ملمار�سة، وفقا 
يفرت�سون �أن فرت�ت عدم تناول �لطعام 
��سطر�با  �أك��ر  تكون  �أن  �لطويلة ميكن 
�أكر  �ل��ن�����س��اء  و�أن  �ل��ن�����س��اء،  ل��ه��رم��ون��ات 
تكر�ر�  و�لأق��ل  �لأق�سر  لل�سيام  مالءمة 

نتيجة لذلك.
ويو�سي ديف �أ�سربي، �لرئي�ص �لتنفيذي 
وم���وؤل���ف   Bulletproof ل�����س��رك��ة 
كتاب جديد عن �ل�سيام �ملتقطع بعنو�ن 
Fast This Way، باأن تبد�أ �لن�ساء 
 12 "�أقل عدو�نية" من  �سيام  بجد�ول 
�أو  ���س��اع��ة،   16 م��ن  ب���دل  ���س��اع��ة   14 �أو 
�ل�سيام كل يومني بدل من �سبعة �أيام يف 
يوؤكدون  �خل��رب�ء  بع�ص  �أن  �إل  �لأ�سبوع، 
لدعم  �لآن  �أدل���ة حتى  ه��ن��اك  لي�ص  ب��اأن��ه 

هذه �لدعاء�ت.
�ل�سيام  �أن  ن��ع��ل��م  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت  ويف 
ولكن  ل��ل��م��ح��اول��ة،  ن�سبيا  �آم���ن  �مل��ت��ق��ط��ع 
فور�  �ل�سيام  �مل��ر�أة عن  تتوقف  �أن  يجب 
�أو  �لغثيان  �أو  �ل�سديد  بالتعب  �سعرت  �إذ� 

�لدو�ر، و�إذ� تاأثرت �لدورة �ل�سهرية.
وقال �أ�سربي ل�سحيفة "بزن�ص �إن�سايدر" 

�ل��رج��ال من  ي��ع��اين  �أن  بينما ميكن  �إن���ه 
�إىل  �لن�ساء  متيل  لل�سيام،  جانبية  �آث���ار 
يف  ل��ل��ت��غ��ري�ت  ح�سا�سية  �أك����ر  ي��ك��ون  �أن 

�أج�سادهن.
يتفاعلن  قد  �أنهن  يعني  �أن هذ�  و�أ�ساف 
�لهرمونية  �ل���ت���غ���ري�ت  م���ع  �أك�����رب  ب���ق���وة 
و�ل�سغط �جل�سدي �لناجت عن عدم تناول 

�لطعام.
وت�����س��ري در�����س���ة و�ح����دة ���س��غ��رية �إىل �أن 
�إىل  ي�����وؤدي  �أن  �ل�����س��ي��ام �لأط������ول مي��ك��ن 
�لدم  يف  �ل�����س��ك��ر  ن�سبة  يف  �ل��ت��ح��ك��م  ���س��وء 
لدى �لن�ساء. ومع ذلك، فاإن �لكثري من 
�لبيانات �ملتاحة عن �لهرمونات �جلن�سية 
و�ل�سيام ياأتي من �لأبحاث �لتي �أجريت 
�لدر��سات  �أظهرت  حيث  �لقو�ر�ص،  على 
�ل�����دورة  ي��ع��ط��ل  �أن  مي��ك��ن  �ل�����س��ي��ام  �أن 

�لتنا�سلية لإناث �لفئر�ن.
�إىل  ت�ستند  �لتو�سيات  �أن  �أ���س��ربي  و�أق���ر 
مزيد  �إىل  حاجة  وه��ن��اك  �أول��ي��ة،  بيانات 
�أدلة  هناك  �إن  �أي�سا  وق��ال  �لبحث.  م��ن 
ت�ستفيد  ق��د  �مل����ر�أة  �أن  م��وؤك��دة على  غ��ري 
من نوع خمتلف من �ل�سيام، ومن �أف�سل 

�لطرق ملعرفة ذلك هو جتربته.
�أن �ل�سيام  �لأدل��ة على  وعلى �لرغم من 

ميكن �أن يكون له تاأثري�ت خمتلفة على 
�لهرمونات  م��ق��اب��ل  �ل���ذك���ور  ه��رم��ون��ات 
هذه  �أن  �إل  �ل����ق����و�ر�����ص،  يف  �لأن���ث���وي���ة 
كيفية  ع��ن  ك��ث��ري�  �ل��در����س��ات ل تخربنا 
كري�ستا  للدكتورة  وفقا  �لب�سر،  ��ستجابة 
فار�دي، �أ�ستاذة �لتغذية يف جامعة �إلينوي 
يف �سيكاغو، و�لتي قامت ببحث مكثف يف 

�لفئر�ن  يف  وج��دوه  "ما  �ل�سيام.وقالت: 
ل يتعلق حقا بالب�سر. ويرجع ذلك �أ�سا�سا 
�إىل �أنها �سديدة �للت�ساق لأنها حما�سرة 

يف قف�ص ولي�ص لديها خيار".
وقال فار�دي �إنه حتى �لآن، هناك �لقليل 
ج�����د� م����ن �لأب�����ح�����اث ح�����ول �ل���ت���اأث���ري�ت 
�ملوجودة  و�لأدل����ة  لل�سيام،  �لهرمونية 
على  كبري  ب�سكل  يوؤثر  ل  �أن��ه  �إىل  ت�سري 

هرمونات �لن�ساء.
�مل��ت��ق��ط��ع ه����و جم�����ال بحثي  و�ل�������س���ي���ام 
م��ت��ز�ي��د. و�أ���س��اف��ت �أن���ه م��ن �مل��ب��ك��ر جد� 
تدعم  ج����ي����دة  �أدل���������ة  ع���ل���ى  �حل���������س����ول 
لأ�سخا�ص  �لفريدة  �ل�سيام  بروتوكولت 

خمتلفني.
م��ع��ل��وم��ات عما  �أي  ت��وج��د  "ل  وت��اب��ع��ت: 
للرجال  خم��ت��ل��ف  ب�سكل  ي��ع��م��ل  ك���ان  �إذ� 
و�لن�ساء، لأننا مل ن�سل �إليه بعد. وناأمل 
ب��ع�����ص �لإج����اب����ات على  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  �أن 

�أ�سئلتك يف غ�سون �سنو�ت قليلة".
يف  �ل��ن��ا���ص  ملعظم  �آم���ن  �ملتقطع  �ل�����س��ي��ام 
�لغالب، ويجب جتنبه يف حالت �حلمل �أو 
�لر�ساعة، �أو وجود جهاز مناعي �سعيف، 
من  ت��اري��خ��ا  ميلك  �ل�سخ�ص  ك��ان  �إذ�  �أو 

��سطر�بات �لأكل.
�إذ� كان �ل�سيام  و�إذ� مل تكن متاأكد� مما 
�آمنا لك، فا�ست�سر �أخ�سائيا طبيا موؤهال 

قبل �أن تبد�أ.
�لنا�ص  م����ن  "كثري  ف���������ار�دي:  وق����ال����ت 

لإنقا�ص  حم��اول��ة  يف  �أنف�سهم  يجهدون 
�أخرى  وط��رق  �ملتقطع  و�ل�سيام  �ل���وزن. 

لفقد�ن �لوزن هي بالفعل عالجات ومن 
�لأف�سل د�ئما طلب �مل�سورة �لطبية".

على املراأة التوقف فورا اإذا �ضعرت بالتعب ال�ضديد اأو الغثيان اأو الدوار

ال�شيام املتقطع.. هل يوؤثر �شلبا على الن�شاء مقارنة بالرجال؟

- التونة:
�لتونة غذ�ء منخف�ص �ل�سعر�ت �حلر�رية وعايل �لربوتني. 
يف  ج���د�  منخف�ص  ف��ه��و  ج���د�  خفيف  �ل�سمك  لأن  ون��ظ��ر� 

�لدهون.
�أكر �خليار�ت �سعبية  و�لتونة هي و�ح��دة من 

�للياقة  بني لعبي كمال �لأج�سام ومن��اذج 
�لبدنية �لذين يتمتعون باأج�سام نحيفة 

�لأدن���ى م��ن �لدهون  للغاية م��ع �حل��د 
مبا يف ذلك �لدهون �حل�سوية.

- توت العليق:
لالألياف  ك��ب��ري  م�����س��در  �ل���ت���وت 

�أ�سا�سي  غ���ذ�ئ���ي  ع��ن�����س��ر  وه����و 
يف  وي�����س��اع��د  �له�سم  يح�سن 

�لتغلب على �لنتفاخ.
وللح�سول على 

�أعلى حمتوى 
�لألياف،  م��ن 
مي����������������ك����������������ن 
�لخ���ت���ي���ار ما 
�لفر�ولة  بني 
�أو �لتوت، لأن 

هذه �لأنو�ع فعالة للغاية يف تقليل دهون �لبطن.
ووفقا لبحث من جامعة مي�سيغان، فاإن �تباع نظام غذ�ئي 
ت��خ��زي��ن �جل�سم  ي��غ��ري ط��ري��ق��ة  ق��د  �لأزرق  ب��ال��ت��وت  غ��ن��ي 
�لو�قع  ويف  �ل��ط��اق��ة،  ع��ل��ى  للح�سول  لل�سكر  وم��ع��اجل��ت��ه 

يحارب دهون �لبطن.

- البي�ص:
�أم�����ي�����دور، م���وؤل���ف كتاب  ي��و���س��ح ت���وب���ي 
 The Greek Yoghurt
"قارنت در��سة ُن�سرت   :Kitchen
 International جم��ل��ة  يف 
 ،Journal of Obesity
�لإفطار  وجبة  بعد  �ل��وزن  فقد�ن 
�إفطار  ب��وج��ب��ة  م��ق��ارن��ة  ب��ال��ب��ي�����ص 
حر�رية  �سعر�ت  على  حتتوي 
�لنتائج  ووج����دت  مم��اث��ل��ة. 
�ل���ذي���ن  �مل���������س����ارك����ني  �أن 
ت����ن����اول����و� ب��ي�����س��ت��ني يف 
�أثناء  �لإف��ط��ار  وج��ب��ة 
ن��ظ��ام غذ�ئي  �ت��ب��اع 
�ل�سعر�ت  منخف�ص 
فقدو�  �حل�����ر�ري�����ة 

بن�سبة  �خل�سر  حميط  وق��ل��ل��و�   65% بن�سبة  �أك���رب  وزن���ا 
%34 مقارنة باأولئك �لذين تناولو� وجبة �إفطار م�سابهة 

لل�سعر�ت �حلر�رية".
و�لذي  للربوتني،  كبري  م�سدر  �أي�سا  "�لبي�ص  و�أ���س��اف: 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى م��ن��ع �جل����وع و�حل����د م���ن �لإف������ر�ط يف تناول 

�لطعام.

- البطيخ:
من  يزيد  �ل��ذي  بالليكوبني  غنية  مرطبة  ثمرة  �لبطيخ 
ثبت  �أميني  حم�ص  وهو  �جل�سم،  يف  �لأرجينني  م�ستويات 

�أنه يزيد من قدرة �جل�سم على حرق �لدهون.
�للذيذة  �ل��ف��اك��ه��ة  ت�����س��اع��د  ن��ف�����س��ه،  �ل���وق���ت  ويف 

و�ل��ع�����س��ارة �جل�����س��م ع��ل��ى حرق 
وت�ساعد  �ل����ده����ون 

ع�����ل�����ى ب����ن����اء 
ت  لع�سال �

�لهزيلة.
غني  و�ل�����ب�����ط�����ي�����خ 

 C ب�������ف�������ي�������ت�������ام�������ني
ب��ال��ك��اد على  وي��ح��ت��وي 

100 �سعر حر�ري، ما يجعله 
منخف�سة  م��ث��ال��ي��ة  خ��ف��ي��ف��ة  وج���ب���ة 

�ل�سعر�ت �حلر�رية.
م�����س��اه��م كبري  و�ل�������س���ودي���وم 

و�نتفاخها  �مل��ع��دة  حجم  زي���ادة  يف 
و�ل��ب��ط��ي��خ ي�����س��اع��د ع��ل��ى �ل��ت��خ��ل�����ص من 

ذلك.
وعالوة على �إ�سافة �ملزيد من هذه �لأنو�ع 
�ل���غ���ذ�ئ���ي، فاإن  ن��ظ��ام��ك  �إىل  �ل��ط��ع��ام  م���ن 
�إ�سافة �مل�سي �إىل روتينك �ليومي �سي�ساعد 

�أي�سا على حرق دهون �لبطن.
 1.6 �مل�����س��ي  �أن  �ل�����س��ح��ة  خ�����رب�ء  ووج�����د 
ك��ي��ل��وم��رت ي���ح���رق م����ا ي���ق���رب م����ن 100 
�سعرة حر�رية، ح�سب �جلن�ص 

و�لوزن.

اأطعمة ت�شاعد اإ�شافتها اإىل النظام
 الغذائي يف حرق دهون البطن

الغذائي  التمثيل  عملية  ت�ضريع  على  ت�ضاعد  خ�ضائ�ص  على  االأطعمة  بع�ص  حتتوي 
وبالتايل ميكنها امل�ضاعدة يف حرق دهون البطن املخيفة.

وين�ضح اخلرباء باإ�ضافة املزيد من هذه االأطعمة اإىل النظام الغذائي ال�ضحي للم�ضاعدة 
يف التخل�ص من الدهون احل�ضوية املزعجة، ومن بينها اأربعة اأطعمة اأثبتت فعاليتها:
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : كونتيك ملقاوالت البناء - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم )3708( ملك حممد خلف بن ثاين بو��سطة مينا تانو�ين - برج 
خليفة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 608793 رقم �لقيد 
باأنه  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  بال�سجل �لتجاري : 1026186 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
وذلك   ، �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2020/11/4 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
�إىل �مل�سفي �ملعني  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ص  بتاريخ 2020/11/4 وعلى من لديه 
�ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات �لعنو�ن : مكتب رقم 608 
ملك عبد�هلل �سعيد عبد�هلل باحلب - �خلليج �لتجاري - هاتف : 2272828-04 فاك�ص : 
2274080-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

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

��سم �مل�سفي : �ضامل ال�ضيابى حما�ضبون قانونيون ومدققوا ح�ضابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 608 ملك عبد�هلل �سعيد عبد�هلل باحلب - �خلليج �لتجاري 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب    04-2274080  : فاك�ص   04-2272828  : ه��ات��ف   -
لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية 
كونتيك ملقاوالت البناء - �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/11/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/4 وعلى 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن  من لديه �أي �عرت��ص 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003154/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  بابيل �سري�ج �سري�ج �لدين 
حيث �نه قد �سدر �حلكم �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ لوفلني �حمد كوتى كوجنيكويا - �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   
، بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية  23761.0 درهم  تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 

بو�قع %5 من تاريخ �ملطالبة 2020/9/29  حتى متام �ل�سد�د. 
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي /معت�سم احمد �سمري ابو �سادي  
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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املو�سوع / اأمر على العري�سة : اإ�سافة ا�سم ال�سهرة 

طالب الأمر : عبداهلل حممد عبداهلل البلو�سي 
�أطيب  ل�سعادتكم  تقدم  �ن  �لإبتد�ئية  �لإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 

حتياتها وو�فر �سكرها 
للطلب �ملقدم من �ل�سيد/ عبد�هلل حممد عبد�هلل �لبلو�سي / باإ�سافة �ل�سهرة 
)�لهوتي( يف خال�سة قيده �رقم )444/304( ��ستناد� �إىل خال�سة قيد قريبه 
)حممد علي ح�سن عبد�هلل �لهوتي( رقم �لقيد )304 - 1906( لي�سبح �ل�سم 
بالكامل )عبد�هلل حممد عبد�هلل �لهوتي �لبلو�سي(.  فمن لديه �عرت��ص على 
ذلك �ن يتقدم �ىل حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية خالل خم�سة ع�سر 

يوما من تاريخ هذ� �لإعالن.
القا�سي / �سليمان را�سد �سليمان الكعبي
رئي�ض حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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يف الق�سية رقم 2020/3019 جتاري جزئي 

�ملرفوعة من : بنك �أبوظبي �لأول - �ص م ع 
بوكالة : منى �ل�سباغ للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية  

�خل�سم �ملدخل : �جلوهرة �مل�سيئة للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 
تكليفي خبري� يف  و�ملت�سمن  �مل��وؤرخ يف 2021/2/10  دبي  بال�سارة �ىل كتاب حمكمة 
�لق�سية  �جتماع �خل��ربة يف  تقرر عقد  بانه  �ع��اله نحيطكم علما  �ملذكورة  �لق�سية 
�ملذكورة يوم �لإثنني �ملو�فق 2021/2/17 �ل�ساعة 11.00 �سباحا على �ن يلتزم �خل�سم 
لعقد  �ملتبعة  و�لآل��ي��ة  ب��اج��ر�ء�ت  لعالمه  �خلبري  مكتب  بهاتف  بالإت�سال  �ملدخل 
�لجتماع �ملر�د عقده بالتاريخ و�لتوقيت �ملبني �أعاله ... علما �أن بيانات �لتو��سل مع 

مكتب �خلبري هي : هاتف رقم 04/2999000 
experts@alhilalcapital.ae : بريد �إلكرتوين

اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة
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يف الدعوى رقم 2020/4887 جتاري جزئي - دبي

�ملطلوب �إعالنه : �خلط �لذهبي للمقاولت - �ص ذ م م
خربة  �إجتماع  �لدعوىح�سور  �أطر�ف  من  يطلب   : �لإعالن  مو�سوع 
لبحث  بتاريخ 2021/2/25  �سباحا   ع�سر  �حلادية  �ل�ساعة  يف  بعد  عن 
بهذ�  �ملحكمة  من  �ل�سادر  �لتمهيدي  للحكم  وفقا  �خلربة  مو�سوع 
�خل�سو�ص ، وعلى �ملدعي عليها �لثانية �لإت�سال مبكتب �خلبري على 
maleh@ هاتف 3881554-04 - فاك�ص 3881556-04 بريد �لكرتوين
هاتفها  ورقم  �للكرتوين  بريدها  بعنو�ن  �خلربة  وتزويد   eim.ae

و�إثبات �سخ�سية �حل�سور لإجتماع �خلربة �ملذكور.
اخلبري الهند�سي معتز حممد حكمت املالح  

اإعالن بالن�سر 
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اإعالن بالن�سر 

يف الق�سية رقم 2020/7365 جتاري جزئي 
�ملدعي : بنك م�سر 

�ملدعي عليه : فيجيت كورومبيرب�مبيل فجياناند�ن 
�ىل �ملدعي عليها يف �لق�سية �مل�سار �ليها. 

بناء على ما جاء باحلكم �لتمهيدي �ل�سادر بتاريخ عن حمكمة �ل�سارقة يف �لق�سية �مل�سار �ليها بعاليه �إنتدبتنا  �إد�رة 
�خلرب�ء لإعد�د تقرير �خلربة �مل�سرفية �ملطلوب ، وبعد ��ستالمنا �ملهمة فقد قررنا عقد �جتماع �خلربة �لأول يف 
 Microsoft متام "�ل�ساعة 11.00 �سباحا" يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/02/23 عن بعد عن طريق تطبيق
Teams �ملرئي نظر� لالإجر�ء�ت �لحرت�زية ملو�جهة �نت�سار فريو�ص كورونا و�لتعليمات �لو�ردة من حماكم �لدولة 
وعليه نرجو �ساكرين �لتو��سل معنا وح�سور �لجتماع يف �ملوعد �ملحدد. لال�ستعالم هاتف : 0564734261.  
وعليه يرجى �لتكرم من �لأطر�ف �ملتقا�سية �و وكيلهم �لقانوين ح�سور �لإجتماع يف �ملوعد �ملحدد وتقدمي كل طرف 
مذكرة �سارحة مبو�سوع �لدعوى مرفقا بها �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ب�سكل و��سح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط �ملذكرة 

�ل�سارحة )من خالل فو��سل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد �إدعاءكم �مام �خلربة.
اخلبري احل�سابي امل�سريف املنتدب 
د. عبدالكرمي الزرعوين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1518(

�ملنذر : موؤ�س�سة �أرنكو للعقار�ت - �لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
مانابكام  ه��ر�ن  و/م��ور�ل��ي��د   ، م  م  ذ  ���ص  �لفعاليات  لإد�رة  �نرتنا�سيونال  تيكفرونت  �ل�����س��ادة/   : �ليه  �مل��ن��ذر 
�سرينيفا�سان ، هندي �جلن�سية  وعنو�نهم : دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار م�ستودع رقم 001 قطعة �ر�ص 

رقم 869 - 598 - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 044227734 ، رقم ديو� : 598-02305-4 

يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )121.957.87( درهم و�ملرت�سد بذمتها من �لقيمة 
�ملاء  بالإ�سافة �ىل فو�تري  ي�ستجد  �لإيجار وما  ، و�ملرت�سدة بذمته من   2021/8/31 لغاية  �لإيجارية 
و�لكهرباء و�لإت�سالت و�لتربيد و�ل�سر�ئب وذلك خالل مدة �أق�ساها ثالثون يوما من تاريخ ��ستالمه هذ� 
�لإنذ�ر ، و�إل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها ، و�ملطالبة باإخالء 
، و�عتبار �لعقد منتهيا  من تلقاء   2007 26 ل�سنة  �لعقار طبقا لن�ص �ملادة )1/25( من �لقانون رقم 

نف�سه ورفع �لدعوى �ملو�سوعية.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 44
باك�ستان  �جلن�سية   ، حممد  ��سلم  ��سر�ر  �ل�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عدنان  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
بت عبد�لو�حد ، �جلن�سية : باك�ستان ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )�سحر �ل�سمال لتجارة زينة 
�ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )768961( �ل�سادرة من 

د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف �ل�سارقة ، تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 43

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حمد حممد حمد يرو�ن �لنيادي ، �جلن�سية �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ 
علي عبد�لرز�ق حممد علي ، �جلن�سية �لعر�ق ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )خمبز �لريف �ل�سامي( 
و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )556256( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لإقت�سادية يف �ل�سارقة ، تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر ، تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة 

فردية �ىل وكيل خدمات.  
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 13/2020/14305 عمايل جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )132150 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )2000 درهم( ، رقم �ل�سكوى )2020/11/18(  

طالب �لإعالن : �دهم وجدى على �سحاته عو�ص - �سفته بالق�سية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنهم : 1- فيال دي�ستيناي�سون ماجنمنت - م د م �ص - �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
)132150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( ، رقم �ل�سكوى )2020/11/18(. وحددت 
لها جل�سة يوم �لإثنني  �ملو�فق  2021/3/1  �ل�ساعة 11.00 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر 
 2226/2020/208 تنفيذ مدين  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  يو�سف بن حممد بن �حمد �ل�سحي - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�إلهام عبد�لرز�ق جميد �لغديري  

وميثله / �أمل ح�سن حممد حاجي كرم  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر  �و خزينة  �لتنفيذ  )807848( درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1536(

�ملنذر : �سيف بن حممد بن عبد�هلل �ل�سام�سي ، �إمار�تي �جلن�سية ، ميثله بالوكالة / ها�سم 
�بو�لقا�سم عبد�للطيف عبد�لغفار ، برقم �ملحرر )2018/1/252009( 

�لعنو�ن : دبي - �لرب�ساء 1 ، بناية ي�ص بزن�ص �سنرت مكتب رقم 110 ، خلف �للولو هايرب 
ماركت ومقابل �كادميية دبي �لمريكية. ت : 044478808 

�ملنذر �ليه : بي�ستو كيل )�ص ذ م م( 
�لعنو�ن : دبي - �م �لرمول - م�ستودع رقم A5  - هاتف : 055/5834122 

من  �سهر  �ق�ساها  مدة  يف  �ليجار  متاأخر�ت  كامل  دفع  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�ليه  �ملنذر  �لالزمة �سد  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �سي�سطر  و�إل   ، �لن�سر  تاريخ 
�ملحاماة وبدل  �لتاأخري و�تعاب  �لق�سائية وفو�ئد  �مل�سروفات و�لر�سوم  �لز�مه بجميع  مع 

�لعطل و�ل�سرر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0002811 يف  الدعوى رقم

�ساكو  فاد�كيرب�مبيل  توما�ص  فيبي  �لعامة  �ل�سيانة  ملقاولت  ثروفاين   / عليه  �ملحكوم   : �إىل 
توما�ص  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/2/1 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 
ل�سالح / كابارول للدهانات - �ص ذ م م - بالتايل :

قررت �ملحكمة :- بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا لل�سركة �ملدعية مبلغا وقدره خم�سة وع�سرون 
�لفا وت�سعمائة وثمانية و�ربعون درهما على �لنحو �ملبني باأ�سباب هذ� �حلكم ، ف�سال عن فائدة 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمتها  �لوفاء  متام  حتى  �ملطالبة  تاريخ  من  بدء�   %5 بو�قع  قانونية 

ومببلغ خم�سمائة درهما مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�سي /خالد �سهري بيع 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000117 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �حمد �سعيد �سالح بخيت �لعامري  
جمهول حمل �لإقامة : �أبوظبي - مع�سكر �ل نهيان - بناية �لفارعة - 701  

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/15 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000116 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �يوب غالم ر�سا حافظي 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان - �سارع �ل�سيخ خليفة - بناية جاردن فيو - طابق 

�مليز�نني - هاتف : 0508888856 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/2/15 م   
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر

رقم )2021/1522(
�ملنذر : �سو�يح خليفه �سو�يح عبيد �لنعيمي - �إمار�تي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �سركة بيت �لفر�ت ملقاولت تركيب �لبيوت �جلاهزة 

ورد  �لعقد  ف�سخ  �و  بها  يقوم  �لتي مل  �لعمال  كافة  �جن��از  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
كافة �ملبالغ �لتي ��ستلمها مبلغ وقدره )137،842( مائة و�سبعة وثالثون �لف وثمامنائة 
�ل��ف دره���م ع��ب��ارة عن  و�ث��ن��ان و�رب��ع��ون دره���م ، ودف���ع مبلغ )45،000( خم�سة و�رب��ع��ون 
�لإنذ�ر  ��ستالمه هذ�  تاريخ  �يام من  �أق�ساها )7(  ، وذلك خالل مدة  �لتاأخريية  �لغر�مات 
�أمر �لأد�ء  ، و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية �جلز�ئية و�ملدنية و��ست�سد�ر 
للمطالبة مبا ذكر بالإ�سافة �ىل �لتعوي�ص �جلابر للعطل و�ل�سرر ، وغر�مات �لتاأخري كاملة 

، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000109 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : وقيع �هلل �حمد �لعبيد �لعبيد 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة عجمان �ملنطقة �حلرة �سركة نوفا �نرتنا�سيونال هاتف 

 067011555
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/2/15   
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000121 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد عبد�هلل حميدي 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �بوظبي مدينة خليفة ميدي�سيال ل�سناعة �مل�ستح�سر�ت 

�ل�سيدلنية - هاتف : 0529664799 
�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/3 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان 
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 6( �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 

رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/2/15 م   
مدير اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
 اإخطار عديل   

�ملخطر : جهانتو د��ص  �سدهان د��ص
بنغايل �جلن�سية ويحمل هوية رقم 784197824738401 

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �لقا�سمية - هاتف : 0509491247 
رقم  هوية  ويحمل  �جلن�سية  �إمار�تي   - �ل�سام�سي  نومان  بن  علي  �سامل   حميد   : �ليه  �ملخطر 
 )0588607600( رقم  هاتف   - �لنوف   - �ل�سارقة   : �لعنو�ن   -  784196884837913

مو�سوع �لإخطار : �حل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �لإقت�سادية - �لوقائع : - 
حيث �ن �ملخطر �ليه هو وكيل خدمات �لرخ�سة �ململوكة للمخطر و�مل�سماة )�سالون مدينة �ل�سجعة 

للحالقة( و�ملرخ�سة برقم )547450( لدى د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.
�ليه ممتنع عن �حل�سور لجناز ما يلزم من معامالت لت�سيري م�سالح �لرخ�سة و�خر�ج  �ملخطر 

��سمه من �لرخ�سة مما �حلق باملخطر بالغ �ل�سرر و�نه ممتنع عن �لتو��سل. 
وعليه فاإن �ملخطر يرغب يف �إنذ�ر �ملخطر �ليه ب�سرورة �حل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �لإقت�سادية يف 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  ��سفا  ي�سطر  �سوف  و�إل  �لخطار  �ل�سالمة  من  �يام   5 �أق�ساها  مدة 

�سده.  وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل يف �ل�سارقة �إخطاركم بهذ� ر�سميا.   
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء  اأمر   ،  AJCFICICPL2021 /0000255 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملدعي عليه : فلور� بورينج ملقاولت �حلفر ذ م م نبيل على عا�سق فل�سطني / �جلن�سية 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله 
ل�سالح �ملدعي / �سركة تكنولوجيا �لإت�سالت و�ملعلومات �لتجارية - ذ م م فرع دبي 

، 2- نبيل على  ناأمر بالز�م �لطرف �ملطلوب �سدهما : 1- فلور� بورينج ملقاولت �حلفر ذ م م 
عا�سق بان يوؤديا للطرف �لطالب )�سركة تكنولوجيا �لإت�سالت و�ملعلومات �لتجارية ذ م م فرع 
دبي( وقدره 47.250 درهما )�سبعة و�ربعون �لفا ومائتان وخم�سون درهما( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 9% من تاريخ �لإ�ستحقاق �ملو�فق 2020/6/30 وحتى متام �ل�سد�د ، مع �لإلز�م بامل�سروفات 

ومبلغ �لف درهما مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�ستالمك هذ� �لتبليغ.

حرر بتاريخ : 2021/2/15 
القا�سي / وجدذي ال�ساذيل بن احمد  
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان : �ل�سيد/ 
طارق �لإ�سالم بابو عبد�ملالك ها ولدر ، �جلن�سية : بنغالدي�ص  وطلب �لت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ل�سم �لتجاري مغ�سلة 
د�ئرة  من  و�ملرخ�ص   ، �ملالب�ص  غ�سيل   - �ملالب�ص  كي  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �لوطن 
بتاريخ  �ل�سادرة   241140 رقم  �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية  �لتنمية 
�سومون  �ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.    �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   1989/11/28
ح�سني نظري �حمد ، �جلن�سية : بنغالدي�ص.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اإخطار عديل
رقم الت�سديق 2020/22774 

مقدم من �ملخطر / ��سالم حممد فتحي - م�سري �جلن�سية وكيال عن / حممد ح�سن حممد مال �هلل �جل�سمي - �إمار�تي 
�جلن�سية - ب�سفته �لأخري وكيال عن / �إبر�هيم ح�سن حممد مال �هلل �جل�سمي مبوجب وكالة عامة رقم )2020/22203( 
�سادرة من �لكاتب �لعدل مبحكمة ر�أ�ص �خليمة. ر�أ�ص �خليمة - �بر�ج جلفار - مكتب 2407 - هاتف / 072214333، 

ت/ 0503740777 
�ىل �ملخطر �ليه / عنان ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م - ر�أ�ص �خليمة - �لنخيل - �ل�سارع �لعام - عقار ملك مطبعة جلفار - بجو�ر 

حمل �ل�سفري �لنخيل - بعد �إ�سارة بنك دبي �لإ�سالمي علي �ليمني - ت / 0554512296  - ت / 072215123 
�ملو�سوع / �إخطار بدفع مبلغ وقدره )13800 درهم( - ثالثة ع�سر �لفا وثمامنائة درهما 

يد�ين �ملخطر �ملخطر �ليها مببلغ وقدره )13800 درهم( - ثالثة ع�سر �لفا وثمامنائة درهما وذلك مبوجب عدد 2 �سيك 
�لول يحمل رقم 000248 م�سحوب على م�سرف �لإمار�ت �لإ�سالمي موؤرخ 2019/5/27 مببلغ وقدره )8000 درهم( 
�رجتع عند تقدميه للبنك �مل�سحوب عليه لإغالق �حل�ساب و�لثاين يحمل رقم 000252 م�سحوب على م�سرف �لإمار�ت 
�ل�سالمي موؤرخ 2019/5/27 مببلغ وقدره )5800 درهم( �رجتع عند تقدميه للبنك �مل�سحوب عليه لإغالق �حل�ساب.  

وحيث �أن �ملخطر �ليها قد �إمتنع عن �سد�د هذه �ملبالغ رغم �ملطالبات �ملتكررة. 
لذلك ، نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ مببلغ وقدره )13800 درهم( - ثالثة ع�سر �لفا وثمامنائة درهما �ىل �ملخطر وذلك 

يف غ�سون خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �لإخطار و�إل �سن�سطر �أ�سفني لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية قبلكم. 
 الكاتب العدل    

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 195
باك�ستان   : �جلن�سية   - خان  ميان  حممود  طارق  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ر�سو�ن  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   )%50( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
تاأ�س�ست  للخياطة(  )�لذكي  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، باك�ستان   : �جلن�سية   - قري�سي  �حمد 
باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )602865( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية 

بال�سارقة. تعديالت �خرى : ليوجد.
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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اإ�شدار اأكرث من 4300 رخ�شة جديدة
 لالأن�شطة القت�شادية يف الإمارات خالل 15 يوما

•• اأبوظبي- وام:

و��سلت �لأن�سطة �لقت�سادية و�لتجارية يف دولة �لإمار�ت تعزيز موؤ�سر�تها 
�لإيجابية خالل �لن�سف �لأول من �سهر فرب�ير �جلاري مما يعك�ص �رتفاع 

وترية ثقة �مل�ستثمرين �ملحليني و�لأجانب يف �لقت�ساد �لوطني.
�لقت�سادي  �لوطني  �ل�سجل  يوثقها  �لتي  �لح�سائيات  �أح��دث  و�أظ��ه��رت 
يف  وجتارية  �قت�سادية  لأن�سطة  جديدة  رخ�سة   4300 من  �أك��ر  ��سد�ر 
15 ي��وم��ا �لأوىل م��ن �سهر ف��رب�ي��ر من  جميع �م���ار�ت �ل��دول��ة خ��الل �ل��� 
�جمايل  �رتفع  فقد  �لقطاع  �أن�سطة  منو  تو��سل  ظل  ويف  �جل���اري.  �لعام 

عدد �لرخ�ص �ل�سادرة يف �لدولة �إىل 
و�سط  �أل���ف رخ�سة   745 م��ن  �أك���ر 
��ستمر�ر ن�ساط �لقطاعات �لإنتاجية 
�لعو�سي  ح��م��د  وق�����ال  و�خل���دم���ي���ة. 
�أبوظبي  ع�سو غرفة جتارة و�سناعة 
ت�سريح  �ل��ت��ج��ارة يف  ورئ��ي�����ص جل��ن��ة 
�إن  “و�م”  �لم������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
دولة �لإم��ار�ت �تخذت خالل �لفرتة 
�مل���ا����س���ي���ة �ل���ع���دي���د م����ن �لإج���������ر�ء�ت 
�لقت�سادية  �مل��ك��ت�����س��ب��ات  حل���م���اي���ة 
فر�ستها  �ل���ت���ي  �ل����ظ����روف  مل���و�ج���ه���ة 
�أن  �لعو�سي  و�أ���س��اف  كورنا.  جائحة 
�لإج������ر�ء�ت �سملت ح��زم��ة من  ه���ذه 
للقطاعات  و�ل��ت�����س��ه��ي��الت  �مل��ح��ف��ز�ت 
زي���ادة  يف  جمملها  يف  �أ���س��ه��م��ت  ك��اف��ة 

جاذبية بيئة �لعمال يف �لإمار�ت وهو �لأمر �لذي �سجع �مل�ستثمرين على 
�أن تو�سع �لإم��ار�ت يف عمليات �عطاء  ��ستثمار�تهم يف �لدولة. و�كد  زي��ادة 
لقاح كورنا باملجان جلميع �ملوطنني و�ملقيمني كان له دور �إيجابي يف زيادة 
�أن  �ىل  ي�سار  �لأخ���رية.  �لأ�سهر  خ��الل  �لع��م��ال  بيئة  يف  �مل�ستثمرين  ثقة 
�لقر�ء�ت �خلا�سة مبوؤ�سر مدر�ء �مل�سرتيات �لمار�تي �أظهرت منو� يف عمل 
�لقطاع �خلا�ص غري �لنفطي خالل �آخر �سهرين مما يعك�ص تو��سل ن�ساط 

�لطلب و�لت�سدير يف �لدولة.

تقليل رحلة املتعامل من 7 خطوات اإىل خطوة واحدة 
اقت�شادية دبي: جتديد 6،464 رخ�شة 
جتارية تلقائيًا خالل �شهر يناير 2021

•• دبي-الفجر: 

دبي  باقت�سادية  �لتجاري  و�لرتخي�ص  �لت�سجيل  قطاع  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  �أف���اد 
على  توزعت   2021 يناير  �سهر  خالل  تلقائياً  رخ�سة   6،464 جتديد  مت  �أن��ه 
ثم   ،77% بن�سبة   )4،968( �لتجارية  مقدمتها  يف  جاء  �لرخ�سة،  فئة  ح�سب 
�ملهنية )1،338( بن�سبة %21، وتوزعت باقي �لن�سب على �لأن�سطة �ل�سناعية 
خالل  تلقائياً  �ملجددة  �لرخ�ص  توزيع  على  �ل�سوء  �لتقرير  و�سلط  و�ل�سياحية. 
�سهر يناير 2021 ح�سب �ملناطق �لرئي�سية يف �إمارة دبي، وكانت �حل�سة �لكربى 
ملنطقة ديرة باإجمايل 3،417 رخ�سة، ومن ثم منطقة بر دبي مبجموع 3028 
19 رخ�سة. وبالن�سبة لتوزيع هذه �لرخ�ص  رخ�سة، و�أخ��ري�ً منطقة حتا بو�قع 
�أعلى مناطق فرعية كان كالآتي: برج خليفة؛ نايف؛ بور  �ملجددة تلقائياً ح�سب 
عيال  �لبطني؛  رقة  �خلبي�سي؛  �لقرهود؛  �لأول؛  �لتجاري  �ملركز  �مل��رر؛  �سعيد؛ 
يناير  �سهر  خالل  تلقائياً  �ملجددة  �لرخ�ص  وتوزعت  �سرق.  �لعنز  وه��ور  نا�سر؛ 
2021 على ح�سب �ل�سكل �لقانوين، حيث ت�سدرت �سركات ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
�لأعمال  �سركات  ثم   ،21% بن�سبة  �لفردية  �ملوؤ�س�سات  تبعتها   ،67% بن�سبة 
�ملدنية بن�سبة %7. وتوزعت باقي �لن�سب على �سركات ذ�ت م�سوؤولية حمدودة - 
�ل�سخ�ص �لو�حد )ذ.م.م.(؛ وفروع ل�سركات مقرها يف �إمارة �أخرى، فروع �سركات 
�أجنبية، وفروع �سركات/ موؤ�س�سات مقرها منطقة حرة، وفروع �سركات خليجية، 
ومكتب  ب�سيطة،  تو�سية  و�سركات  عامة،  م�ساهمة  و�سركات  ت�سامنية،  و�سركات 
�رتباط حكومي، وم�ساهمة خا�سة. توؤكد �لأرق��ام �ل�ستفادة من حزمة �حلو�فز 
�لقت�سادية �لتي �أطلقها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي، �لتي تتيح �إمكانية جتديد �لرخ�ص �لتجارية 
�لتلقائي،  �لتجديد  مبادرة  �إط��الق  وياأتي  �لإيجار.  عقود  جتديد  �إلز�مية  ب��دون 
�ملر�سحة للفوز بر�ية برنامج حمد�ن بن حممد للخدمات �حلكومية 2020، يف 
�إطار ��سرت�تيجية �قت�سادية دبي �لر�مية �إىل �ل�سري على نهج �لقيادة �لر�سيدة يف 
�ل�ستد�مة و�ملناف�سة، وتعزيز �لآليات �ملتبعة يف مز�ولة �لن�ساطات �لتجارية باإمارة 
دبي من خالل �تباع �أحدث �لتكنولوجيا و�لرب�مج �لذكية �لتي تتما�سى مع �أرقى 
�ملعايري �ملتبعة عاملياً. كما �أطلقت �قت�سادية دبي خدمة ’�لتجديد �لتلقائي’ لرفع 
ر�سا �ملتعاملني وت�سهيل معامالتهم وتوفري �لوقت لإجنازها بكل �سال�سة يف دبي، 
حيث �سمت رحلة �ملتعامل لتجديد رخ�سة جتارية يف �ل�سابق �أربع زيار�ت و�سبعة 
�ملتعامل ر�سالة لتجديد  ��ستباقية حيث ي�سل  �ملبادرة هي خدمة  خطو�ت. وتعد 

رخ�سته �ملنتهية ت�سم قنو�ت �لدفع وما على �ملتعامل �سوى �لدفع للتجديد. 
�لدفع  ق��ن��و�ت  ع��رب  �لتلقائي  �لتجديد  خ��دم��ة  ر���س��وم  دف��ع  للمتعاملني  ومي��ك��ن 
�لذكي  �لتطبيق  للتح�سيل،  �آفاق  �لذكية،  دبي  بو�بة حكومة  وت�سم  �لإلكرتوين 
DED Business، بنك دبي �لتجاري )ملتعاملي �لبنك(، وبنك دبي �لإ�سالمي 
)ملتعاملي �لبنك(. وميكنهم �أي�ساً �لدفع من خالل �سركة �آفاق للتمويل �لإ�سالمي 
ببنك  �لآيل �خلا�سة  �ل�سر�ف  �أجهزة  �لإي��د�ع يف  �أو  �لبنكي  �لتحويل  عن طريق 
�لتجاري و�لإمار�ت  �لدفع نقد�ً عن طريق بنك دبي  �لإ�سالمي. كما ميكن  دبي 

�لإ�سالمي )جميع �لفروع/ماكينات �ل�سر�ف �لآيل(.

االأوىل يف عدد امل�ضاريع اجلديدة و الثالثة يف حجم روؤو�ص اأموالها

الإمارات الأوىل على م�شتوى ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف
 تاأ�شي�س ال�شتثمارات الأجنبية اجلديدة يف قطاع التكنولوجيا احليوية

•• اأبوظبي-وام:

حلت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملرتبة �لأوىل 
يف  و�إفريقيا  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
�جلديدة  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار  م�ساريع  عدد 
�لثالثة  و�مل��رت��ب��ة  �حل��ي��وي��ة،  �لتكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 
على م�ستوى هذه �ملنطقة يف حجم روؤو�ص �لأمو�ل 
�مل�ستثمرة يف هذه �مل�ساريع، وذلك خالل �لفرتة من 

عام 2003 �إىل 2020.
جاء ذلك �سمن نتائج موؤ�سر “�إف دي �آي ماركت�ص 
م��وؤخ��ر� جملة  �أ���س��درت��ه��ا  �ل��ت��ي   »FDI Markets
 »FDI Intelligence �إنتلجن�ص  �آي  دي  “�إف 
حول  �لأج��ن��ب��ي  �ل���س��ت��ث��م��ار  ���س��وؤون  يف  �ملتخ�س�سة 

�لعامل، و�لتابعة ملوؤ�س�سة “فاينن�سال تاميز«.
�مل����ال وم�سروعات  ر�أ������ص  ت��دف��ق��ات  �مل��وؤ���س��ر  ي��ر���س��د 
�لعامل،  حول  �جلديدة  �ملبا�سر  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
ويحدد �أف�سل مو�قع �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر يف 

�لعامل عن طريق �ملقارنات �ملرجعية.
مدى  على  �ملمتدة  �لزمنية  �ل�سل�سلة  �إىل  وبالنظر 
�ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية 2011-2020، �أو�سحت 
نتائج �ملوؤ�سر �أن دولة �لإمار�ت حلت يف �ملرتبة �لأوىل 
�أي�سا على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا يف عدد 
يف  �جل��دي��دة  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي  �ل�ستثمار  م�ساريع 

�لثانية يف  �ملرتبة  �لتكنولوجيا �حليوية، ويف  قطاع 
حجم روؤو�ص �لأمو�ل �مل�ستثمرة يف هذه �مل�ساريع.

و قال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير 
�ملتقدمة  �لنتيجة  هذه  �إن  �خلارجية  للتجارة  دولة 
�لتي حققتها دولة �لإم��ار�ت يف جمال �ل�ستثمار�ت 
�لأجنبية �ملبا�سرة يف قطاعات �لتكنولوجيا �حليوية، 
�ل�ستثمار  خريطة  على  لها  �ل��ر�ئ��دة  �ملكانة  ت��وؤك��د 
قيادتها  ودع���م  روؤي���ة  بف�سل  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �لإقليمية 
�لر�سيدة، ومتثل �إجناز� م�سرفا جديد� ي�ساف �إىل 
�ملتعلقة  �مل��ج��الت  �سجل دول��ة �لإم���ار�ت يف خمتلف 
بيئتها  تناف�سية  وت��ع��زي��ز  �لق��ت�����س��ادي��ة  بالتنمية 
�لقطاعات  يف  �سيما  ول  و�ل�ستثمارية،  �لتجارية 

�جلديدة و�لنوعية.
و �أ�ساف معاليه: “جنحت دولة �لإمار�ت على مدى 
�ملا�سية يف تر�سيخ مكانتها كوجهة جاذبة  �ل�سنو�ت 
�أكرب  ب�سورة  تتجه  و�ل��ي��وم  و�لأع��م��ال،  لال�ستثمار 
لتكون حمور� �إقليميا وعامليا لال�ستثمار يف قطاعات 
�ملوؤ�سر  نتيجة  �أن  يف  ���س��ك  ول  �جل��دي��د  �لق��ت�����س��اد 
توؤكد ثقة �مل�ستثمرين �لعامليني بكفاءة وجودة مناخ 
�لأعمال يف �لدولة ومدى تطور وجاهزية �أ�سو�قها 
ذ�ت  للم�ساريع  مف�سلة  وجهة  لتكون  �ل�ستثمارية 

�ل�سبغة �مل�ستقبلية«.
�إن ج��ه��ود ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت م�ستمرة  وق���ال 

�لأجنبي  لال�ستثمار  �ملحفزة  �ل�سيا�سات  تعزيز  يف 
وتو�سيع نطاق �حلو�فز و�لت�سهيالت �أمام �ل�سركات 
و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن، وك����ان م���ن �أه��م��ه��ا م���وؤخ���ر� تعديل 
�لقانون �لحتادي ب�ساأن �ل�سركات �لتجارية، و�لذي 
و��ستد�مة  م��رون��ة  زي���ادة  يف  مف�سلية  حمطة  مثل 
مناخ �لأع��م��ال ب��ال��دول��ة، م��ن خ��الل �إت��اح��ة �لتملك 
�لأجنبي �لكامل للم�ساريع و�ل�سركات وحترير كافة 
�لقطاعات �أمام �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر با�ستثناء 
موؤكد�  �ل�سرت�تيجي،  �لأث���ر  ذ�ت  �لأن�سطة  بع�ص 
�أمام  ج��دي��دة  �آف��اق��ا  �ستفتح  �ل��ق��ان��ون  ت��ع��دي��الت  �أن 
وزيادة  �مل�ستقبل،  �قت�ساد  قطاعات  يف  �ل�ستثمار�ت 
و��ستقطاب  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل�����س��رك��ات  �حل���و�ف���ز جل���ذب 
�أف�سل �ملو�هب و�لكفاء�ت �لعاملية لتاأ�سي�ص ومز�ولة 

�لأعمال �نطالقا من دولة �لإمار�ت.
�ليوم،  �لإم�����ار�ت  دول���ة  “متتلك  معاليه:  و�أ���س��اف 
لقيادتها  �ل�ست�سر�فية  و�ل���روؤي���ة  �ل��دع��م  وبف�سل 
�لوجهات  �إح��دى  لتكون  �ملقومات  جميع  �لر�سيدة 
�لتكنولوجيا  وم�ساريع  جم��الت  يف  �لبارزة  �لعاملية 
�أكرب عدد  �أن  �ملوؤ�سر  نتيجة  �أو�سحت  وقد  �حليوية 
�ل�سرق  ب��ل��د�ن  يف  �حل��ي��وي��ة  �لتكنولوجيا  مل�����س��اري��ع 
�لأو����س���ط وق����ارة �إف��ري��ق��ي��ا م��وج��ود �ل��ي��وم يف دولة 
�لإم�����ار�ت، وي��اأت��ي ه��ذ� ث��م��رة �جل��ه��ود �ل��ت��ي بذلتها 
ق��وي��ة ومتكاملة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ت��ط��وي��ر  �ل���دول���ة يف 

�لبحث  ومنظومة  �حليوية  �لتكنولوجيا  مل�ساريع 
تعزيز  خالل  من  وخا�سة  بها،  �ملرتبطة  و�لتطوير 
و�ملوؤ�س�سات  �جل��ام��ع��ات  ط��ل��ب��ة  ل���دى  �ل��ت��وج��ه  ه���ذ� 
�لأك��ادمي��ي��ة، و�إن�����س��اء �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ر�ك��ز �لبحثية 
و�لبتكارية يف هذ� �ملجال، مثل جممع دبي للعلوم 
�لأبحاث  وبنك  �لطبي  لالبتكار  �جلليلة  وموؤ�س�سة 
�ملجتمع،  ووق��اي��ة  �ل�سحية  ل���وز�رة  �لتابع  �ل�سحية 
و�لعديد من �ملوؤ�س�سات و�ملن�ساآت و�مل�ساريع �لأخرى 

�ملتخ�س�سة يف �لتقنيات �لبيولوجية �حلديثة«.
و�أ�سار معاليه �إىل �أن �ل�ستجابة �ملنهجية و�ملتكاملة 
كوفيد-19 على  لآثار جائحة  �لدولة  تبنتها  �لتي 
و�لقت�ساد،  �ل�سحة  وم��ن��ه��ا  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف 
و�لنهو�ص  �ل���ت���ع���ايف  خ���ط���ة  يف  �ل���رتك���ي���ز  وزي��������ادة 
نحو  �لتحول  على  �لدولة  تبنتها  �لتي  �لقت�سادي 
�لفر�ص  يعزز  وم�ستد�م،  جديد  �قت�سادي  من��وذج 
�لقائمة  للم�ساريع  �مل��ت�����س��ارع  �لنمو  �أم���ام  و�لآف����اق 
مثل  مقدمتها  ويف  �مل�ستقبلية،  �ل��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��ي��وي��ة، �لأم�����ر �ل����ذي م���ن �ساأنه 
�لرتقاء مبكانة دولة �لإمار�ت يف هذ� �لقطاع خالل 

�ل�سنو�ت �ملقبلة.

غرفتا اأبوظبي وتل اأبيب 
توقعان اتفاقية تعاون اقت�شادي

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
�ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع غ��رف��ة جت����ارة تل 
�لتجارة  غ����رف  ب���احت���اد  �أب���ي���ب، مم��ث��ل��ة 
�للقاء  خ�����الل  وذل������ك  �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 
�ل������ذي ج��م��ع��ه��م��ا بهدف  �لف����رت������س����ي 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري يف ع���دد من 
بالقطاع  �ملتعلقة  �لأ�سا�سية  �جل��و�ن��ب 
ي�سهم  مبا  �لأع��م��ال،  وممار�سة  �خلا�ص 
لدى  �لأع���م���ال  مبجتمعي  �لرت���ق���اء  يف 

�جلانبني.
ب�سكل  �لعمل  �لت��ف��اق��ي��ة  ب��ن��ود  و�سملت 
ب��ن��اء ج�سور  �مل�����س��اه��م��ة يف  ث��ن��ائ��ي ع��ل��ى 
�ل���ق���ط���اع���ات  �مل���������س����رتك يف  �ل����ت����ع����اون 
�ل���س��ت��ث��م��اري��ة �حل��ي��وي��ة، وم��ن��ه��ا قطاع 
وقطاعات  و�لزر�عة  و�لتقنية  �ل�سياحة 
و�ملهن  و�لتكنولوجية  �لطبية  �لأعمال 
زيادة  يف  ذل��ك  �سي�سهم  حيث  �لرقمية، 
�ل��ف��ر���ص �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة �أم����ام 

�لقطاع �خلا�ص لدى �جلانبني.
وت���ت���ي���ح �لت���ف���اق���ي���ة �إم���ك���ان���ي���ة ت���ب���ادل 
�لفعاليات  وتنظيم  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��وف��ود 

�مل�سرتكة  �لف��رت����س��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
يخدم  مبا  و�لتعاون  �لنمو  فر�ص  حول 
�إىل تن�سيق  جمتمع �لأعمال، بالإ�سافة 
بهدف  �مل��ع��ار���ص  يف  للم�ساركة  �جل��ه��ود 
للخدمات،  �لإقليمي  �لتجاري  �لرتويج 
و�إج�����ر�ء �ل��در����س��ات �لق��ت�����س��ادي��ة حول 
�ملعارف حول  وتبادل  �لثنائية،  �لأ�سو�ق 
�ل��ف��ر���ص �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة و�آف����اق 
�لنمو، و�ل�سر�كات �لتي ميكن �أن ت�سكل 
�أ���س��ا���س��ا ل��ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري يف خمتلف 
�ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �ل���و�ع���دة بني 

�جلانبني.
و�أكد �سعادة حممد ثاين �لرميثي رئي�ص 
غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي، �أن غرفة 
�أبوظبي على ��ستعد�د تام لتقدمي كافة 
�خلدمات �ملمكنة لدفع �لتعاون �لتجاري 
�لأع��م��ال يف كل  �مل�سرتك بني جمتمعي 
من �إمارة �أبوظبي وتل �أبيب، يف خمتلف 
ل�سيما  �ملعنية،  �ل�ستثمارية  �لقطاعات 
بعد توقيع دولة �لإمار�ت ملعاهدة �ل�سالم 
�لتاريخية مع �إ�سر�ئيل، و�لتي �ست�ساهم 
�لقت�سادي  �لتعاون  جم��الت  �إتاحة  يف 
بني  �خل�سبة  �ل�ستثمارية  و�ل�سر�كات 

قطاعي �لأعمال يف �لإمار�ت و�إ�سر�ئيل، 
�للتني متتلكان �قت�ساد� ر�ئد� ومزدهر� 

يف �ل�سرق �لأو�سط.
�أبوظبي  غرفة  �أن  �إىل  �لرميثي  ولفت 
�خلا�ص  للقطاع  �لر�سمي  �ملمثل  تعترب 
يف �لإمارة، وت�سم يف ع�سويتها ما يزيد 
�لتعاون  وبهذ�  �سركة،  �أل��ف   100 على 
�أب���ي���ب �سيقوم  �جل���دي���د م���ع غ��رف��ة ت���ل 
�لفر�ص  زي���ادة  على  بالعمل  �جل��ان��ب��ان 
وتوفري  �خل��ا���ص،  �لقطاع  �أم���ام  �ملتاحة 
�ل�ستثمار�ت  جل���ذب  ح��ي��وي��ة  جم����الت 

�لتجارب  وت���ب���ادل  و�ل���دول���ي���ة،  �مل��ح��ل��ي��ة 
وت���ق���دمي ب���ر�م���ج �ل���ت���دري���ب �ل���الزم���ة، 
ممار�سة  ع��ل��ى  �لأع�����س��اء  ق���درة  لتعزيز 
�أع��م��ال��ه��م �ل��ت��ج��اري��ة. م��ن ج��ان��ب��ه �أ�سار 
�أوري��ل لني، رئي�ص �حتاد غرف �لتجارة 
�لتفاقية  توقيع  �أن  �إىل  �لإ�سر�ئيلية، 
مع غرفة جتارة �أبوظبي، �سيكون حجر 
�لقت�سادية  �ل��ع��الق��ة  ت��ط��ور  �أ���س��ا���ص يف 
�أب��وظ��ب��ي، كونها �إح���دى �أهم  �إم���ارة  م��ع 
وبو�بة  �لر�ئدة،  �ل�ستثمارية  �لوجهات 
�لقارة  �سبه  للتجارة بني  عبور مركزية 

�آ���س��ي��ا، موؤكد�  �ل��ه��ن��دي��ة وج��ن��وب ���س��رق 
�ملنتجات  لت�سدير  �ملميز�ت  هذه  �أهمية 

�لقت�سادية �لإ�سر�ئيلية.
ولفت �إىل �أن هذ� �لتعاون �سري�سم خطوة 
مت��ه��د �ل��ط��ري��ق مل��زي��د م���ن �ل��ت��ع��اون يف 
خمتلف �لقطاعات �لتجارية، ل�سيما �أن 
�لتعاون �لقت�سادي بني دولة �لإمار�ت 
لقت�ساد�ت  ق�����دوة  مي��ث��ل  و�إ����س���ر�ئ���ي���ل 
�لعتماد  كيفية  ح��ول  �لأخ���رى  �ل��ع��امل 
�مل�ستد�م و�ل�ستفادة من  على �لقت�ساد 

�ملو�رد �لوطنية ب�سكل �سحيح.

•• اأبوظبي-وام:

فريق  قدمه  م�سروعا  مارتن  لوكهيد  �سركة  �عتمدت 
م��ن �ل��ط��ل��ب��ة �لإم���ار�ت���ي���ني �مل��وه��وب��ني �مل��ت��درب��ني لدى 
�ل�سركة يف مدينة م�سدر، و�لذي يعد �بتكار� هند�سيا 
يف  �لطائر�ت  �سناعة  على  �إيجابياً  �سينعك�ص  حقيقيا 

�ل�سركة ل�سنو�ت مقبلة.
وح�سل �ملتدربون موؤخر�ً على تاأكيد باأن �سركة لوكهيد 
�بتكارهم،  با�ستخد�م  �ملتحدة بد�أت  �لوليات  مارتن يف 
وذلك بعدما قامو� خالل 1،200 �ساعة عمل باإن�ساء 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  على  مبنية  خ��و�رزم��ي��ة  و�خ��ت��ب��ار 
�آثار  بظهور  مرتبط  م�سنعي  خلل  �أي  على  للتعرف 
طالء �لأ�سا�ص �لأخ�سر على هياكل �لطائر�ت. وقالت 
�لبتكار  م��رك��ز  �ملهند�سني يف  ك��ب��رية  �ل��زرق��اين،  ه��ال��ة 

و�حللول �لأمنية �لتابع ل�سركة لوكهيد مارتن: “نحن 
�أبوظبي مع  باأن �لعمل �لذي قمنا به هنا يف  فخورون 
�سمن  للتطبيق  �عتمد  قد  �ملتدربني  �ملهند�سني  فريق 
�ملتحدة بهدف  �ل��ولي��ات  �ل��ط��ائ��ر�ت يف  �إن��ت��اج  خطوط 
حت�سني �سرعة ودقة عمليات فح�ص �جلودة ..لقد بد�أ 
عملنا يف هذ� �مل�سروع مع م�سرفني من لوكهيد مارتني 
لتدريب جمموعة من �ملتدربني �لإمار�تيني �ملوهوبني 
�ملهتمني ببدء م�سرية مهنية يف قطاع �لطري�ن و�لدفاع 
�لعمل، متكنا من رقمنة عملية �لفح�ص  ..وم��ع تقدم 
طوياًل،  وقتاً  ت�ستغرق  كانت  و�لتي  للطائر�ت  �ليدوي 
وق��دم��ن��ا ح���اًل و�ق��ع��ي��اً ي��وف��ر ق����در�ً ك��ب��ري�ً م��ن �لوقت 

و�لتكاليف«.
و�سيعر�ص متدربو �سركة لوكهيد مارتن هذ� �لبتكار 
�جلديد لفح�ص �لطائر�ت و�لقائم على تقنيات �لذكاء 

�ل�سطناعي خالل �لدورة �ل�15 من معر�ص وموؤمتر 
�أبوظبي  تنظيمه يف  �ملزمع  /�آيدك�ص/،  �ل��دويل  �لدفاع 
خالل �لفرتة من 21 وحتى 25 فرب�ير �جلاري ..كما 
وتقنيات  وم��روح��ي��ات��ه��ا  ط��ائ��ر�ت��ه��ا  �ل�����س��رك��ة  �ستعر�ص 
�ملعر�ص، مع  �لدفاع �جلوي و�ل�ساروخي لديها خالل 
�ملتعلقة  �ل�سارمة  �ل�سحية  بالربوتوكولت  �لتز�مها 

بكوفيد-19 ل�سمان �سالمة �لزو�ر و�لعار�سني.
وق��ال��ت ع����ذ�ري ح�����س��ن �ل��زع��اب��ي، �مل��ت��درب��ة م��ن طلبة 
هند�سة �أمن �لربجميات يف بوليتكنك �أبوظبي: “كانت 
و�لتعلم  �ل��ت��دري��ب  م�سريف  م��ع  �ليومية  �لج��ت��م��اع��ات 
وجل�سات  �ل��ربن��ام��ج،  تطوير  على  �لعمل  ف��رتة  خ��الل 
�لبتكار  مركز  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لفريق  مع  �ل�ست�سار�ت 
�أف�����س��ل حم��ط��ات برناجمنا  و�حل���ل���ول �لأم���ن���ي���ة، م���ن 
�ل��ت��دري��ب��ي وم��ن��ح��ت��ه �إ���س��اف��ة ن��وع��ي��ة، ح��ي��ث منحتني 

�ل�سطناعي،  �لذكاء  ملاهية  �أعمق  فهماً  �للقاء�ت  هذه 
�ملرنة  �ل��ربجم��ي��ات  ت��ط��وي��ر  م��ه��ار�ت  تطبيق  وكيفية 
لت�سميم وبناء م�ساريع قائمة على �لذكاء �ل�سطناعي 

وقابلة للتطبيق على �أر�ص �لو�قع«.
2017، ي�ست�سيف مركز �لبتكار و�حللول  ومنذ عام 
تدريبية  بر�مج  مارتن  لوكهيد  ل�سركة  �لتابع  �لأمنية 
تطوير  بر�مج  من  �سل�سلة  ونفذ  �لكفاءة،  على  قائمة 
و�ملحرتفني  �لإم��ار�ت��ي��ني  للمهند�سني  �لتكنولوجيا 
متخ�س�ساً  تدريباً  �لربنامج  ..وي��وف��ر  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�لطائر�ت  وت�سميم  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  تطوير  يف 
�مل�����س��رية، ومت���اري���ن حم��اك��اة �ل���دف���اع، وم���ه���ار�ت �إد�رة 
مما  �مل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  �أن��ظ��م��ة  و�إد�رة  �لأع���م���ال، 
ي�سمح للطلبة بالعمل على م�ساريع و�قعية توؤثر ب�سكل 

�إيجابي على قطاع �لطري�ن و�لدفاع.

لوكهيد مارتن تعتمد تقنية ذكاء ا�شطناعي جديدة لفح�س الطائرات مت ت�شمميها يف الإمارات

الزيودي:  النتيجة توؤكد املكانة الرائدة لالإمارات على خريطة اال�ضتثمار العاملية
 ومتثل اإجنازا م�ضرفا جديدا للدولة يف تنمية بيئتها اال�ضتثمارية 

- االإمارات لديها املقومات كافة اليوم لتكون حمورا اإقليميا وعامليا يف م�ضاريع التكنولوجيا احليوية 
- ا�ضتجابة الدولة جلائحة كوفيد-19 والرتكيز على التحول نحو منوذج اقت�ضادي 

م�ضتقبلي يفتح اآفاقا اأمام النمو املت�ضارع الأن�ضطة وم�ضاريع التكنولوجيا احليوية يف الدولة

كهرباء دبي حت�شل على �شهادة املعيار العاملي لأنظمة احلوكمة الفعالة
•• دبي - وام:

�لعاملي  �ملعيار  �سهادة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  نالت 
ل�سنة   BSi13500:2013 �لفعالة  لأنظمة �حلوكمة 
�لتكرمي  ودرع  �ل��ت��و�يل  على  �خلام�ص  للعام   2021
�خلا�ص تقدير� حل�سولها على �سهادة �ملطابقة بن�سبة 
. كما نالت �لهيئة �إ�سادة باعتمادها “�أف�سل   100%
�ملمار�سات” وتبنيها �أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات �لعاملية 
�ل��ر���س��ي��دة وت��و�ف��ق عملياتها مع  يف جم��ال �حل��وك��م��ة 
لتعزيز  �لدوؤوبة  وجهودها  �لفعالة  �حلوكمة  معايري 

ثقافة �لتقييم �لذ�تي للحوكمة يف جميع �لقطاعات.
�ملنتدب  �لع�سو  �ل��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  م��ع��ايل  ت�سلم 
�ل�سهادة  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�لنائب  �سلمان  وليد  �ملهند�ص  بح�سور  �لتقدير  ودرع 
�لتنفيذي للرئي�ص - قطاع تطوير �لأعمال و�لتميز؛ 
للرئي�ص-  �لتنفيذي  �لنائب  لوتاه  نا�سر  و�ملهند�ص 
�لرئي�ص  ن���ائ���ب  �مل��وي��ج��ع��ي  وع���ل���ي  �لإن�����ت�����اج؛  ق���ط���اع 

ل��ل��ح��وك��م��ة و�مل��ط��اب��ق��ة. وق����ال م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حممد 
ياأتي  �ل�سهادة  ه��ذه  على  �لهيئة  ح�سول  �إن  �لطاير 
ثمرة �لتز�م �لهيئة بتحقيق توجيهات �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
�لذي  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  رئي�ص جمل�ص 
�حلوكمة  معايري  �أع��ل��ى  تطبيق  ���س��رورة  على  ي��وؤك��د 
مو�كبة  على  وحر�سها  �حلكومي  �لعمل  يف  �لر�سيدة 
و�مل�ساهمة  دبي  و�حلكومة يف  للحكم  �لثمانية  �ملبادئ 
كوتزي  ثيونز  هناأ  �مل�ستقبل. من جهته  ��ست�سر�ف  يف 
منطقة  للمعايري،  �لربيطاين  للمعهد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ل��ه��ن��د و�ل�����س��رق �لأو����س���ط وت��رك��ي��ا و�إف��ري��ق��ي��ا، فريق 
�ملتمثل يف  هيئة كهرباء ومياه دبي على هذ� �لإجن��از 
لأنظمة  �لعاملي  �ملعيار  حتقيق  �سهادة  على  ح�سولها 
للعام   BS 13500:2013 �ل��ف��ع��ال��ة  �حل��وك��م��ة 
�لهيئة  �ل��ت��ز�م  يعك�ص  و�ل���ذي  �ل��ت��و�يل  على  �خلام�ص 
ب�سمات و�أ�سلوب �لإد�رة �ل�ستباقية �لتي تعزز �أهد�فها 

�ملوؤ�س�سية وت�سعى �إىل دفع عجلة �لتطوير �مل�ستمر.
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يقام يف الفرتة املمتدة ما بني 16 اإىل 19 مايو 2021

اأ�شبوع ال�شفر العربي ي�شلط ال�شوء على انتعا�س قطاع ال�شياحة وال�شفر يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

الحتاد لل�شحن تن�شم اإىل مبادرة ال�شحن اجلوي الإن�شانية  من 
منظمة اليوني�شيف لنقل اللقاحات وامل�شتلزمات الطبية الأ�شا�شية

•• دبي-الفجر: 

�إك��زي��ب�����س��ن��ز �ملنظمة  �أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ري���د 
�ل�سفر �لعربي يف دبي، عن  ملعر�ص �سوق 
عودة �أ�سبوع �ل�سفر �لعربي �إىل مركز دبي 
�لتجاري �لعاملي يف �لفرتة �ملمتدة ما بني 

16 �إىل 26 مايو 2021. 
كورتي�ص،  د�نييل  قالت  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�لعربي  �ل�����س��ف��ر  ���س��وق  م���دي���رة م��ع��ر���ص 
“�سي�ست�سيف  �لأو������س�����ط:  �ل�������س���رق  يف 
ه���ذ� �حل����دث �مل��م��ي��ز �ل����ذي ���س��ي��ق��ام على 
�ملتخ�س�سني  �أب���رز  ك��ام��ل،  �أ���س��ب��وٍع  م���د�ر 
و�خلرب�ء يف قطاع �ل�سفر و�ل�سيافة من 
�سيجتمعون يف  و�لذين  و�لعامل،  �ملنطقة 
�إن��ع��ا���ص قطاع  �سبيل  يف  م��ع��اً  للعمل  دب��ي 
�لأو�سط،  �ل�سرق  �ل�سياحة من جديد يف 
و�ملوؤمتر�ت  �مل��ع��ار���ص  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
�جلديدة  و�ملنتجات  و�جلو�ئز  و�لندو�ت 
�نعقاد  عن  ف�ساًل  �إطالقها،  �سيتم  �لتي 

�جلل�سات ومنتديات �لتو��سل«.  
�أ�سبوع  “�إن  ق��ائ��ل��ة:  كورتي�ص  و�أ���س��اف��ت 
���س��ق��ام ع��ل��ى مدى  �ل��ع��رب��ي �يل  �ل�����س��ف��ر 
مثالية  م��ن�����س��ة  ل��ن��ا  ���س��ي��وف��ر  �أي������ام   10
�ملنطقة  يف  و�ل�����س��ف��ر  �ل�����س��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع 
����س���و�ًء ل��ل��م�����س��ارك��ني يف �حل����دث �حل���ي �أو 
�لفرت��سي ملعر�ص �سوق �ل�سفر �لعربي، 
�ل�سوء  ت�سليط  �سيتم من خالله  و�لذي 
جمل�ص  ودول  و�لإم������������ار�ت  دب�����ي  ع���ل���ى 
قطاع  على  وبالطبع  �خلليجي  �لتعاون 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  منطقة  يف  �ل�����س��ي��اح��ة 

و�سمال �أفريقيا على نطاق �أو�سع«.
�سيقام  و�ل��ع�����س��ري��ن،  �ل��ث��ام��ن  ع��ام��ه  ويف 
م���ع���ر����ص ����س���وق �ل�����س��ف��ر �ل���ع���رب���ي حتت 
�ل�سفر  لقطاع  جديد  فجر  “بزوغ  �سعار 
مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  و�ل�سياحة”، 
�ل��ت��ج��اري �ل��ع��امل��ي ود�ئ����رة �ل�سياحة  دب��ي 
و�لت�سويق �لتجاري بدبي، و�لذي �سي�سكل 

جزء�ً �أ�سا�سياً من �أ�سبوع �ل�سفر �لعربي.
“�ستكون هناك  و�أردف��ت كورتي�ص قائلة: 
�لندو�ت و�جلل�سات  كاملة من  جمموعة 
�سوق  معر�ص  �أر���س��ي��ة  على  �ستقام  �ل��ت��ي 
لدعم  ا  خ�سي�سً �مل�سممة  �لعربي  �ل�سفر 
و�إلهام جميع حمرتيف �ل�سفر و�ل�سياحة، 
�لجتاهات  �أح��دث  على  �ل�سوء  وت�سليط 
لتحديد  و�ل���س��ت��د�م��ة  �لتكنولوجيا  يف 
�مل�سافرين  م���ن  �ل���ق���ادم  �جل��ي��ل  م��الم��ح 

حول �لعامل«.
و���س��ي��ت��ي��ح ت��ر�ف��ي��ل ف������ورورد �ل����ذي يعزز 

تكنولوجيا  جم����ال  يف  ت��وج��ه��ات��ن��ا  م���ن 
�ملتحدثني  من  نخبة  ومب�ساركة  �ل�سفر 
�لرئي�سيني رفيعي �مل�ستوى بالإ�سافة �إىل 
�لتكنولوجيا  خ��رب�ء  �أب��رز  من  جمموعة 
�سيجتمعون  �لذين  �لعامل  م�ستوى  على 
ع��ل��ى م�����س��رح ت��ر�ف��ي��ل ف�����ورورد، �لفر�سة 
و�ملندوبني من خمتلف  �ملوردين  للتقاء 
�أن���ح���اء �ل�����س��رق �لأو����س���ط وخ���ارج���ه، كما 
�ملقابالت  �إج������ر�ء  ف��ر���ص  م���ن  ���س��ي�����س��ه��ل 

�ل�سخ�سية وفر�ص �لعمل.  
يت�سمنها  �لتي  �لأخ��رى  �لفعاليات  ومن 
�إقامة معر�ص  هو  �لعربي  �ل�سفر  �أ�سبوع 
�مل�سرتين  ومنتديات  �لعربية   ILTM
�لفر�ص  ل�ستك�ساف  �لتو��سل  وفعاليات 
غ���ري �مل�����س��ت��غ��ل��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �لأ����س���و�ق 
�لعربية  و�ململكة  �لهند  مثل:  �لرئي�سية 
�نعقاد  �إىل  بالإ�سافة  ورو�سيا،  �ل�سعودية 
وبرنامج  �ل���ف���ن���دق���ي���ة  �ل�������س���ن���اع���ة  ق���م���ة 
�ل�سياحة �مل�سوؤولة و�جلل�سات �لفرت��سية 
مع موؤثري و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
�لتفاعلية  �جل��ل�����س��ات  م���ن  وجم���م���وع���ة 
وجل�سات للتو��سل �ل�سريع وقمة �ملوؤمتر 
.)ITIC( لدويل لال�ستثمار �ل�سياحي�

وب���ه���ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال �إب���ر�ه���ي���م �أي�����وب، 
�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��وؤمت��ر �ل���دويل 
�أن  “ي�سعدنا  �ل�����س��ي��اح��ي:  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
�ل�سفر  �أ�سبوع  م��ع  بال�سر�كة  ن�ست�سيف 
�ل�ستثمار  ق��م��ت��ي  م����وؤمت����ر�ت  �ل���ع���رب���ي، 
و�لتي  �لأو�����س����ط،  �ل�����س��رق  �ل�����س��ي��اح��ي يف 
�ستجري بن�سختها �حلية يف يوم �لأربعاء 
بن�سختها  �ل���ق���م���ة  ت��ل��ي��ه��ا  م����اي����و،   19
�لفرت��سية بعد �أ�سبوع يف يوم �خلمي�ص 
ب��دع��وة رو�د  �سنقوم  �أن��ن��ا  م��اي��و، كما   27
و�ل�سياحة  �ل�����س��ي��اف��ة  ق��ط��اع��ات  وق�����ادة 

ميكن  ك��ي��ف  ملناق�سة  �مل��ال��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�ل�سرق  يف  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل�����س��ف��ر  ل��ق��ط��اع 
�لأو�سط �لنهو�ص باأعمالهم، بحيث تكون 
كوفيد- بعد  و�لنتعا�ص  للتعايف  جاهزة 

�لتاأ�سي�ص و�لقيام  19، وذلك من خالل 
بناء  لإع����ادة  ��سرت�تيجية  ب��ا���س��ت��ث��م��ار�ت 

�لقطاع من جديد ».
“مل  بالقول:  حديثها  كورتي�ص  وتابعت 
يكن �سعار معر�ص �سوق �ل�سفر �لعربي” 
بزوغ فجر جديد لقطاع �ل�سياحة و�ل�سفر 
�أي  �أهمية من  �أو  �أك��ر �سلة  �لعام  “هذ� 
ر�سالة  ت��وح��ي��د  �سيتم  �إذ�  م�����س��ى،  وق���ت 
�ل��ت��ح��ف��ي��ز و�لإن���ع���ا����ص ه����ذه ع��ل��ى جميع 
قاعات �ملعر�ص و�لأن�سطة �ملخطط لها«.

 2021 �لعربي  �ل�سفر  �سوق  و�سي�سكل 
�لعربي،  �ل�سفر  �أ�سبوع  من  �أ�سا�سياً  جزء�ً 
�لأوىل،  وللمرة  �لن�سخة  ه��ذه  و�ستكون 
حدث  �إط���الق  �سيتم  �أي  هجينة،  ن�سخة 
بعد  �ل��ع��رب��ي،  �ل�سفر  ل�����س��وق  �ف��رت����س��ي 
حيث  باأ�سبوع،  �لرئي�سي  �حل��دث  �نتهاء 
ذلك  خ��الل  من  �ملنظمة  �ل�سركة  تهدف 
�إىل �لو�سول ل�سريحة �أكرب من �ملهتمني 
و�ل��ع��ام��ل��ني يف ه����ذه �ل�����س��ن��اع��ة، وذل���ك 
م��ن خ���الل �حل����دث �لف��رت����س��ي ل�سوق 
�أقيم للمرة �لأوىل  �ل�سفر �لعربي، �لذي 
و�أثبت  �ملا�سي،  �لعام  من  �سابق  وق��ٍت  يف 
ز�ئر  �أل���ف   12 ج��ذب  �لكبري يف  جن��اح��ه 
�ل�سروري  ف��م��ن  ل���ذ�  دول����ة،   140 م��ن 
�فرت��سي  ح���دث  ب��ا���س��ت��ح��د�ث  ن��ق��وم  �أن 
لأن  �لعربي  �ل�سفر  �أ�سبوع  يف  للمعر�ص 

�ملجال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�س�سني  من  �لعديد 
�أنحاء �لعامل، قد ل يتمكنون  من جميع 
من ح�سور �حلدث �حلي �سخ�سًيا للعام 

�حلايل 2021.
�لو�قع،  “يف  ق��ائ��ل��ة:  ك��ورت��ي�����ص  و�أردف�����ت 
�أن  ل��ن��ا  بالن�سبة  �مل�ستحيل  م��ن  �سيكون 
فعالية  مب��دى  �لآن  منذ  بالتكهن  ن��ب��د�أ 
ومتى  كوفيد-19،  ل��ق��اح  وت��وزي��ع  ط��رح 
�ستبد�أ �حلكومات يف جميع �أنحاء �لعامل 
�إلغاء قيود  �أو حتى  بعد ذلك يف تخفيف 

�ل�سفر �خلا�سة بها«.
�سوق  من  �لفرت��سي  �حل��دث  و�سي�سهد 
�ل�سفر �لعربي، و�لذي �سيقام على مدى 
ن����دو�ت رق��م��ي��ة وموؤمتر�ت  �أي����ام،  ث��الث��ة 
�مل�ستديرة وجل�سات  �لطاولة  و�جتماعات 
�لتو��سل �ل�سريع و�لجتماعات �لثنائية، 
�لت�������س���الت  ت�����س��ه��ي��ل  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
من  و��سعة  جمموعة  وتوفري  �جل��دي��دة، 

فر�ص �لأعمال عرب �لإنرتنت.
و���س��ي��ك��ون �ن��ع��ق��اد م��ن��ت��دى �أر�ي���ف���ال دبي، 
و�لفعاليات  �لأن�����س��ط��ة  على  ي��رك��ز  �ل���ذي 
���س��م��ن �ل���وج���ه���ة �ل������و�ح������دة، م����ن �أب�����رز 
�أح�����د�ث �أ���س��ب��وع �ل�����س��ف��ر �ل��ع��رب��ي وجزء 
�ل�سفر  ل�سوق  �لفرت��سية  �لن�سخة  من 
�لفر�سة  يتيح  �أن���ه  ك��م��ا  �أي�����س��اً،  �ل��ع��رب��ي 
�أم����ام ك��ل م��ن �ل��ب��ائ��ع��ني ووك����الء �ل�سفر 
�ل�سياحية  و�لأن�سطة  �جل��ولت  وم�سغلي 
لكت�ساب  �ل�����س��ي��اح��ي  �جل�����ذب  و�أم����اك����ن 
�أح����دث  ح����ول  ث��م��ي��ن��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  روؤى 
على  ت��وؤث��ر  �لتي  و�لتحديات  �لجت��اه��ات 

�سناعة �ل�سياحة، وكذلك حت�سني جتربة 
�لعمالء وتطوير �لأعمال �سمن �لوجهة 

�لو�حدة. 
ويف ه��ذ� �لإط���ار ق��ال دوغ��ال���ص كوينبي، 
�لتنفيذي  و�لرئي�سي  �مل�����س��ارك  �ملوؤ�س�ص 
ل�سركة �أر�يفال: “لطاملا كان �سوق �ل�سفر 
�لعربي ه��و �حل��دث �لأب���رز �ل��ذي يجمع 
�أنحاء  جميع  من  �لعاملي  �ل�سفر  جمتمع 
�ل�سرق �لأو�سط يف مكان و�حد، بالإ�سافة 
�إىل دوره �لكبري يف �إحياء �سناعتنا و�لتي 
�أي وقت م�سى،  �أهمية من  �أكر  �أ�سحت 
�لعربي  �ل�سفر  �سوق  مع  نت�سارك  ونحن 
يجمع  خا�ص  �فرت��سي  منتدى  لإن�ساء 
�لأ�سو�ت �لر�ئدة من �جلولت و�لأن�سطة 
�ل�سياحي،  �جل���ذب  و�أم���اك���ن  �ل�سياحية 
�سمن  �لقطاعات منو�ً  �أكر  باتت  و�لتي 
مبتكري  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سناعة،  ه��ذه 
�ملنطقة  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �لتكنولوجيا 
من  م�سار  ر���س��م  على  �سناعتنا  مل�ساعدة 
�مل��رون��ة و�لن��ت��ع��ا���ص يف ع��ام 2021 وما 

بعده ».
كما �ست�سارك ر�بطة �سفر �لأعمال �لعاملية 
)GBTA(، وللمرة �لأوىل يف �لن�سخة 
�لفرت��سية ملعر�ص �سوق �ل�سفر �لعربي، 
حيث �ستقدم �لر�بطة من خالل �ملعر�ص 
�لعمل  رح������الت  ع����ن  �أح��������دث حم���ت���وى 
و�لتعليم  �ل��ب��ح��وث  �آخ���ر  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�ل�سفر  ق��ط��اع  �ن��ت��ع��ا���ص  ق��ي��ادة  �سبيل  يف 
و�ل�����س��ي��اح��ة ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ج��ائ��ح��ة كورونا 

ودعم �لنمو يف �سفر �لأعمال.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عمليات  ذر�ع  ل��ل�����س��ح��ن،  �لحت�����اد  �أع��ل��ن��ت 
�لتابعة  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �ل�سحن 
توقيع  ع��ن  ل��ل��ط��ري�ن،  �لحت����اد  ملجموعة 
�سنو�ت  خ���م�������ص  مل������دة  ت���ف���اه���م  م�����ذّك�����رة 
للطفولة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  م���ع 
�ل�سحن  م���ب���ادرة  ل��دع��م  )�ل��ي��ون��ي�����س��ي��ف( 

�جلوي �لإن�سانية �لتابعة للمنظمة.
�ستدعم  �ل���ت���ف���اه���م،  م����ذّك����رة  ومب����وج����ب 
لتوزيع  �لعاملية  �جلهود  لل�سحن  �لحت��اد 
�لأ�سا�سية  و�لأدوي���ة  كوفيد-19  لقاحات 
�لإمد�د�ت  من  وغريها  �لطبية  و�ملعد�ت 
�ملر�ص،  ل��ل��ت�����س��دي لن��ت�����س��ار  �ل�����س��روري��ة 
�لحتياجات  خم��ت��ل��ف  �إد�رة  ع���ن  ف�����س��اًل 
خ���رب�ت طاقمها  بف�سل  وذل���ك  �ل��الزم��ة، 
�ملتخ�س�ص بال�ستجابة لتد�عيات جائحة 
�لحت�����اد  و�����س����رتّك����ز  ك���م���ا  كوفيد-19. 
ل��ل�����س��ح��ن ج��ه��وده��ا ع��ل��ى ���س��م��ان و�سول 
ملنظمة  �لتابعة  �ل��دوري��ة  �لتطعيم  بر�مج 
حاجة  �لأك���ر  �لأط��ف��ال  �إىل  �ليوني�سيف 

�إليها يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
وتعليقاً على هذ� �ملو�سوع، قال بدر �آل علي 

�لإمار�ت  دولة  ل�سوؤون  �أول  جتاري  مدير 
و�ل�سرق �لأو�سط وتاأجري طائر�ت �ل�سحن 
�لحت����اد  “�أثبتت  ل��ل�����س��ح��ن:  �لحت�����اد  يف 
لل�سحن دعمها �لر��سخ ملبادرة �ليوني�سيف 
مل�ساعدة  �ل��ن��ط��اق،  �ل��و����س��ع��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 
حول  للخطر  ع��ر���س��ة  �لأك����ر  �لأط���ف���ال 
مع  متا�سياً  �ل�سر�كة  ه��ذه  وتاأتي  �لعامل. 
�لتز�م جمموعة �لحتاد للطري�ن بتعزيز 
وعافيتهم،  �ل���ع���امل  ���س��ك��ان  ���س��ح��ة  ودع����م 
وتعك�ص �لدور �لعاملي �لذي تلعبه �أبوظبي 
يف دعم جهود �مل�ساعد�ت �لإن�سانية و�لتي 
ت�سهم يف نهاية �ملطاف يف بناء عامل �أكر 

�أمناً و�سالمًة لأجيال �مل�ستقبل«.
لل�سحن  �لحت�����اد  “�ستوظف  و�أ�����س����اف: 
نقل  خدمات  جم��ال  يف  �لو��سعة  خرب�تها 
�لأدوية �لآمنة و�لفعالة، من خالل تقدمي 
 )PharmaLife( ’خدمة ’فارما ليف
�خلا�سة بنقل منتجات �لأدوي��ة و�لرعاية 
جتاه  بح�سا�سيتها  تت�سم  �ل��ت��ي  �ل�سحية 
درجات �حلر�رة، و�لتي حازت على �عتماد 
خلدمات  �مل�ستقلني  �ملدققني  متيز  مركز 
�حلياة،  ع��ل��وم  ولوج�ستيات  �لأدوي����ة  نقل 
�ل���ت���اب���ع لحت�����اد �ل��ن��ق��ل �جل�����وي �ل����دويل 

خدمة  وت���وف���ر   .)IATA CEIV(
ل�سل�سلة  م��ت��ك��ام��اًل  ح���اًل  ليف’  ’فارما 
ت���وري���د ع��م��ل��ي��ات �ئ���ت���الف �لأم������ل �ل���ذي 
�لعاملية  �جل��ه��ود  لدعم  �أب��وظ��ب��ي،  �أطلقته 

لتوزيع لقاح كوفيد-19«.
ومب���وج���ب م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م �جل���دي���دة، 
ل��ل�����س��ح��ن م���ع �سبكة  ���س��ت��ت��ع��اون �لحت������اد 
�ملعتمدة  �لعاملية  �ل�سحن  م��زودي خدمات 
تقّدم  و�ل��ت��ي  �ل��ي��ون��ي�����س��ي��ف،  منظمة  م��ن 
خدماتها للدول �لتي ل متتلك �لإمكانيات 
�لتجاري.  �ل��ط��ري�ن  ل�ستخد�م  �ل��الزم��ة 
�أولوية  توفري  �ملُقّدمة  �خلدمات  وت�سمل 
�لتحميل للقاحات و�مل�ستلزمات �لإن�سانية 
�ل�سحنات  ت��اأم��ني  �إىل  �إ�سافة  �لأ�سا�سية، 
ومر�قبة عمليات �سل�سلة �لتربيد، ف�ساًل 
عن تعديل قدر�ت �سل�سلة �لتربيد �خلا�سة 
�لحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي  ل��ل�����س��ح��ن  ب���الحت���اد 

�مل�ستقبلية ملنظمة �ليوني�سيف.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت �إت���ل���ي���ف���ا ك���ادي���ل���ي، 
م���دي���رة ق�����س��م �لإم��������د�د�ت ل���دى منظمة 
�للقاحات  توزيع  “ينطوي  �ليوني�سيف: 
ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية م��ن ح��ي��ث �لدور 
�لذي تلعبه �سل�سلة �لتوريد يف �إنقاذ حياة 

•• عجمان- الفجر 

ن��اق�����س��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا جل���ائ���زة غرفة 
عمل  م�ستجد�ت  �آخ���ر  ل��الأع��م��ال  عجمان 
�لتكرمي  حلفل  �لإ�ستعد�د  و�سبل  �جلائزة 
للجهات �لفائزة �سمن 6 فئات �مل�سوؤولية 
�لتجاري،  �لقطاع  لل�سركات،  �ملجتمعية 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  �ل�����س��ن��اع��ي،  �ل��ق��ط��اع 
و�مل��ت��و���س��ط��ة، �ل��ت��وط��ني و�لب��ت��ك��ار. ح�سر 

�أع�ساء  عجمان،  غرفة  مقر  يف  �لإجتماع 
�أع�ساء   � ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ص 
عبد�هلل  ���س��ع��ادة  ل��ل��ج��ائ��زة،  �لعليا  �للجنة 
���س��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي و����س���ع���ادة ح���م���د غامن 
�ل�����س��ام�����س��ي و���س��ع��ادة د. �آم���ن���ه خ��ل��ي��ف��ة �آل 
عام  مدير  �ل�سويدي  �سامل  و�سعادة  علي، 
غرفة عجمان، كما ح�سر �لجتماع نا�سر 
جلائزة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ص  �لظفري 

غرفة عجمان لالأعمال.

ودورها  �جلائزة  باأهمية  �حل�سور  و�أ���س��اد 
على  �ل�����س��وء  لت�سليط  من�سة  ت��وف��ري  يف 
�لقطاع �خلا�ص  �أف�سل ممار�سات من�ساآت 
يف �لإمارة، وتعزيز �ل�ستفادة من �لتجارب 
�لفائزة  ل��ل��ج��ه��ات  و�مل���ل���ه���م���ة  �ل���ن���اج���ح���ة 
مب��خ��ت��ل��ف ف���ئ���ات �جل����ائ����زة �لأم������ر �ل���ذي 
�إم��ارة عجمان كوجهة حملية  يعزز ري��ادة 
�لأن�سطة  ملز�ولة  جاذبة  ودولية  و�إقليمية 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لكثري من �لأ�سخا�ص، �إىل جانب �لعديد 
م���ن �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ت��ع��ق��ي��د�ت م���ن حيث 
�لو�جب نقلها،  �ل�سخمة  �أعد�د �جلرعات 
�لتربيد  �سل�سلة  متطلبات  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�لت�سليم،  ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل���و�����س���ع  و�ل���ن���ط���اق 
بال�سكر  نتقدم  لذ�  �لنقل.  وتنوع م�سار�ت 
ل�سركات �لطري�ن على تعاونها مع مبادرة 
�لإن�سانية  �جل���وي  لل�سحن  �ليوني�سيف 
لقاحات  ت����وزي����ع  ع��م��ل��ي��ات  دع�����م  ب���ه���دف 

كوفيد-19«.
وت�سم مبادرة �ليوني�سيف لل�سحن �جلوي 
�لإن�سانية جمموعًة من �سركات �لطري�ن 
من  �أك��ر  عملياتها  ُتغطي  �لتي  �لعاملية 
�لعامل،  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف  دول����ة   100
�لدولية  �إىل دعم خطة كوفاك�ص  وتهدف 

�ملتحدة. و�إطلع �حل�سور على تقرير حول 
نتائج عمليات �لتقييم على �أيدي حمكمني 
م��ع��ت��م��دي��ن، وج���ه���ود �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف 
�مل�ساركة  و�مل�سانع  �ل�سركات  �لتو��سل مع 
للتعريف  �ل��ت��وع��وي��ة  �جل��ل�����س��ات  وت��ن��ظ��ي��م 
كما  �ملطلوبة،  و�مل��ع��اي��ري  �لتقييم  ب��اآل��ي��ات 
تناول �لجتماع �همية تنوع فئات �جلائزة 
�لم������ر �ل������ذي ي�����س��ه��م يف ت��و���س��ي��ع د�ئ�����رة 
�خلا�ص  �لقطاع  �إ�ستفادة  وزي��ادة  �مل�ساركة 

يف �لمارة ب�سكل عام.
للجائزة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ص  و�أو���س��ح 
عجمان  غ���رف���ة  �أن  �ل���ظ���ف���ري،  ن���ا����س���ر   �
ن�سختها  يف  �جل�����ائ�����زة  م����ن  ت�������س���ت���ه���دف 
�لوىل فتح جمالت و��سعة للتو��سل مع 
وحت�سني  �لع��م��ال  �أ���س��ح��اب  م��ن  �لنخبة 
وتطوير �ل�سمعة للجهات �لفائزة وتقدير 
�لإم��ارة وتعزيز ثقة  �لر�ئدة يف  �ل�سركات 
مو�سحاً  �لفائزة،  �ملوؤ�س�سات  يف  �جلمهور 
�إت���خ���ذت ج��م��ل��ة من  �أن �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة 
يد  و�إقليميا على  �ملعتمدة حمليا  �ملعايري 
جمموعة من �خلرب�ء و�ملحكمني لختيار 

�أف�سل �مل�ساركات يف فئات �جلائزة.
 و�أ�ساد بجهود جمل�ص �إد�رة غرفة عجمان 
قيمة  ذ�ت  ن��وع��ي��ة  م����ب����ادر�ت  �إع���ت���م���اد  يف 
�ملجالت �لقت�سادية  افة تو�كب منو  م�سُ

يف �إمارة عجمان.  

كوفيد-19  لقاحات  توزيع  �إىل  �لهادفة 
ب�سكٍل عادٍل. كما توفر �ملبادرة �آلية فّعالة 
لرفع جاهزية قطاع �خلدمات �للوج�ستية 
�ل�سحية  ل��الأزم��ات  لال�ستجابة  �ل���دويل 

على �ملدى �لطويل.
لل�سحن  �أن �لحت���اد  �إىل  �لإ���س��ارة  وجت��در 
حققت خالل �لأ�سهر �لثني ع�سر �ملا�سية 
�سحن  ع��م��ل��ي��ات  يف   50% بن�سبة  زي����ادة 
�لأدوية �لتي تتم عن طريق خدمة فارما 
ليف )PharmaLife(. و�إ�سافة �إىل 
دعم �لعمالء �لدوليني، �أدت هذه �خلدمة 
يف  لل�سحن  �لحت���اد  م�ساهمة  تعزيز  �إىل 
تلبية  �إىل  �لر�مية  �لأم���ل  �ئ��ت��الف  جهود 
لقاحات  ع��ل��ى  �مل���ت���وق���ع  �ل���ع���امل���ي  �ل��ط��ل��ب 

كوفيد-19.

مليار درهم   3.16
�شايف اأرباح بنك دبي 
الإ�شالمي خالل 2020

•• دبي- وام:

بلغ �سايف �أرباح بنك دبي �لإ�سالمي 3.16 
وذلك   2020 �ل��ع��ام  خ��الل  دره���م  مليار 
ح�سب �لبيانات �ملالية �لتي ن�سرها �لبنك 
دبي  ل�سوق  �للكرتوين  �ملوقع  على  �م�ص 
�ملايل. و و�سل �إجمايل �لدخل 13.142 
2020 فيما  �ل��ع��ام  م��ل��ي��ار دره���م خ���الل 
�رتفعت �لإير�د�ت �لت�سغيلية �إىل 9.471 
م��ا يدل   ?2 ن�سبتها  ب��زي��ادة  دره��م  مليار 
�لنمو.  �مل�ستمر يف  �لبنك  �متياز  على قوة 
 ?  25 �ملوجود�ت بن�سبة  �إجمايل  �رتفع  و 
خالل  دره���م  مليار   289.6 �إىل  لي�سل 
يف  دره��م  مليار   231.8 مقابل   2020
عام 2019 . وقال معايل حممد �إبر�هيم 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  دي����و�ن  م��دي��ر  �ل�سيباين 
حاكم دبي رئي�ص جمل�ص �إد�رة “بنك دبي 
�لإ�سالإمي : “ حافظت دولة �لإمار�ت على 
�ل�سريعة  �ل�ستجابة  يف  �لعاملية  ريادتها 
توفري  و����س���م���ان  كوفيد-19  جل��ائ��ح��ة 
و�ل�سالمة  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  خ���دم���ات 
�لتحدي  �لتغلب على هذ�  بهدف  ل�سعبها 
.. ول ي�سعنا �إل نعرّب عن �متناننا جلهود 

�لقيادة �حلكيمة يف مو�جهة �جلائحة.

اللجنة العليا جلائزة غرفة عجمان لالأعمال تتابع �شري عمل اجلائزة 

بطاقة اإنتاجية ت�ضل اإىل 47،000  طن تربيد 
اإمباور تبا�شر ت�شغيل حمطة تربيد 

مناطق يف مدينة دبي لالإنتاج
•• دبي - الفجر:

مزود  �أك��رب  »�إم��ب��اور«،  �ملركزي  �لتربيد  لأنظمة  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
يف  �ملناطق  تربيد  حمطة  ت�سغيل  ب��دء  �لعامل،  يف  �ملناطق  تربيد  خلدمات 
مدينة دبي لالإنتاج بطاقة �إنتاجية ت�سل �إىل 47،000 طن تربيد. وكانت 
197 مليون درهم لت�سييد  �ملوؤ�س�سة قد منحت �لعام �ملا�سي عقد�ً بقيمة 
تربيد  حمطات  من  �جلديد  للجيل  تنتمي  �لتي  �ملحطة  معد�ت  وجتهيز 
�ملناطق. وتعترب هذه �ملحطة �أول حمطة رئي�سية من �أ�سل ثالث حمطات 
تربيد �سيتم �إن�سائها يف �ملنطقة وبطاقة �إنتاجية �ست�سل �إىل 125،000 
باملحطة  �ملو�سولة  �مل��ب��اين  ع��دد  وي�سل  �مل�����س��روع.  �إنتهاء  عند  تربيد  ط��ن 
يجري  فيما  �ل�ستخد�مات  متعددة  مبنى   52 �إىل  �ملنطقة  يف  �جل��دي��دة 

�لعمل على ربط 14 مبنى خالل �لعامني �لقادمني.  
ومت ت�سغيل �ملحطة خلدمة �ملتعاملني يف مدينة دبي لالإنتاج وذلك �سمن 
�ملناطق،  �ملتز�يد على خدمات تربيد  �لطلب  لتلبية  �ملوؤ�س�سة  ��سرت�تيجية 
وحر�ساً منها على توفري خدمات تربيد ذ�ت جودة عالية و�سديقة للبيئة.   

�لرئي�ص  �سعفار،  ب��ن  �أح��م��د  و�أو���س��ح 
لأنظمة  �لإم��ار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�لتربيد �ملركزي »�إمباور«، �أن �ملحطة 
�ست�ستخدم  ل��الإن��ت��اج  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف 
باأقل  تتميز  متطورة  تربيد  تقنيات 
����س��ت��ه��الك ل��ل��ط��اق��ة و�مل����ي����اه، حيث 
�لطاقة  ل��ت��خ��زي��ن  وح��دت��ني  �ست�سم 
كفاءة  ل��ت��ع��زي��ز   )TES( �حل���ر�ري���ة 
��ستهالك �لطاقة خالل �ساعات ذروة 
��ستخد�م  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل���س��ت��ه��الك، 
�لعمليات  يف   ))TSE �ملعاجلة  �ملياه 
من  يقلل  مب��ا  للمحطة  �لت�سغيلية 
وي�سهم  �ل���ع���ذب���ة  �مل����ي����اه  �����س���ت���ه���الك 
�لطبيعية  �مل�����و�رد  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 
ل��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة ول��ف��ت ب��ن �سعفار 

�ىل �ن �ملوؤ�س�سة ر�عت �لتو�سع �لعمر�ين �حلايل و�مل�ستقبلي يف مدينة دبي 
�لتحكم  مبركز  مرتبطة  حمطة  وت�سييد  ت�سميم  يف  فا�ستثمرت  لالإنتاج 
�لذكي �لذي يعمل باأنظمة متطورة ف�سال عن �سبكة �نابيب �لنقل و�لتوزيع 
�لتربيد  خدمات  على  �ملتز�يد  �لطلب  تلبية  ي�سمن  ومب��ا  كم   20 بطول 
وربط خمتلف �ملحطات �ملتو�جدة يف مدينة دبي لالإنتاج.  و�كد بن �سعفار 
ل�سمان  �ل�ستد�مة  باعلى معايري  �ملحطة جرى  وت�سييد  ت�سميم  �ن  على 
يف  �لريادة  مقيا�ص  وفق  �لذهبي  للت�سنيف  �جلديدة  �ملحطة  م�سروع  نيل 
�لأمريكي  �ملجل�ص  مينحه  و�لذي   )LEED( �لبيئي  و�لت�سميم  �لطاقة 
لالأبنية �خل�سر�ء.  كما مت مر�عاة �ملظهر �لعام للمنطقة و�ل�سكل �خلارجي 

للمباين يف ت�سميم �ملحطة للتنا�سب مع حميطها.

البنوك تعيد 14.47 مليار درهم من 
�شيولة الت�شهيالت للم�شرف املركزي

•• اأبوظبي-وام:

�أعادت �لبنوك �لإمار�تية نحو 14.47 مليار درهم من �سيولة �لت�سهيالت 
 2020 مار�ص  �سهر  من  �عتبار�  �ملركزي  �مل�سرف  قدمها  �لتي  �ل�سفرية 
�أج���ل دع���م ق��ط��اع �لأع���م���ال و�لأف�����ر�د �ملتاأثرين  ل��ه��ذه للبنوك وذل���ك م��ن 
بجائحة “كورونا«. وتظهر �لإح�سائيات �ل�سادرة عن �مل�سرف �ملركزي �أن 
 30.25 �إىل  �ملالية لديه  �لت�سهيالت  �ل�سيولة خف�ست ر�سيد  �إع��ادة هذه 
مليار درهم يف نهاية �سهر دي�سمرب �ملا�سي . ويعك�ص بدء �لبنوك باإعادة جزء 
و�متالكها  �ملالية  قوتها  �ملركزي  للم�سرف  �ملالية  �لت�سهيالت  �سيولة  من 
�ملركزي  �مل�سرف  وك��ان  وج��ه.  �أكمل  على  �أعمالها  لإد�رة  �لكافية  �ل�سيولة 
50 مليار  بقيمة  �لدعم  �ملا�سي خطة  �لعام  �سهر مار�ص من  �أطلق خالل 
تد�عيات جائحة  ملو�جهة  ع��ام  ب�سكل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �قت�ساد  لدعم  دره��م 
�لدعم  ت��د�ب��ري  م��ن  متكاملة  خ��الل جمموعة  م��ن  وذل��ك  “كوفيد-19” 
�ملال.  ور�أ���ص  و�لإق��ر����ص  و�ل�سيولة  بالتمويل  �ل�سلة  ذ�ت  �مل�سريف  للقطاع 
�ملركزي  �مل�سرف  عنه  �أعلن  ما  �لقت�سادي بح�سب  �لدعم  و�ساهمت خطة 
خالل �سهر فرب�ير 2020 يف تعزيز قدرة �لنظام �ملايل على دعم �لأفر�د 
�لذي تت�سمنه خطة  �لقرو�ص  �إعفاء  ��ستفاد من برنامج  و�ل�سركات، وقد 
�لدعم �أكر من 310000 من �لعمالء �لأف��ر�د وح��و�ىل 10000 من 
�لقطاع  �سركات  من   1500 من  و�أك��ر  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
�خلا�ص يف �لدولة. وتظهر �لإح�سائيات �ل�سادرة عن �مل�سرف �ملركزي �أن 
بع�ص �لبنوك بد�أت باإعادة �سيولة �لدعم �عتبار� من �سهر �أكتوبر 2020 
درهم  مليار   37.42 �إىل  �ملركزي  �مل�سرف  ر�سيد قرو�ص  �نخف�ص  حيث 
ثم �إىل 35.55 مليار درهم يف نوفمرب و�غالق بعد ذلك يف دي�سمرب عند 

م�ستوى 30.25 مليار درهم.

مليار درهم قيمة ال�شفقات   1.047
يف اأبوظبي لالأوراق املالية

•• اأبوظبي-وام:

قفزت قيمة �ل�سفقات �ملربمة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية �إىل 1.047 
مليار درهم خالل جل�سة �م�ص و�سط �رتفاع وترية �لتد�ولت على �سريحة 
من �أ�سهم �سركات �لعقار و�لبنوك ما يعك�ص ��ستمر�ر عمليات �لتجميع من 

قبل �ملحافظ �ملحلية و�لأجنبية على هذه �لأ�سهم.
و جنح �ملوؤ�سر �لعام لل�سوق يف ختام �لتعامالت بالإغالق على �ملربع �لأخ�سر 

بالغا 5663 نقطة بزيادة ن�سبتها %0.27 مقارنة باجلل�سة �ل�سابقة.
نفذت  �سهم  مليون   188 �لعا�سمة  �سوق  يف  �ملتد�ولة  �لأ�سهم  ع��دد  بلغ  و 
بعد  �ل�سوق  �ل�سادرة عن  ل��الأرق��ام  وذل��ك وفقا  3249 �سفقة  من خ��الل 
نهاية �جلل�سة. و قاد �سهم بنك �أبوظبي �لأول �ملرتفع �إىل م�ستوى 14.95 
درهم �لن�ساط يف �ل�سوق و�سط ��ستمر�ر �لتد�ولت �ملكثفة عليه و �لتي بلغت 

قيمتها نحو 271 مليون درهم .
�لعقارية  �خليمة  ر�أ���ص  �سهم  �ل�سوق  يف  �لر�بحة  �لأ�سهم  قائمة  �سملت  و 
 36 م��ن��ازل  و  فل�سا   30 �إ���س��ر�ق  �سهم  �إىل  �إ���س��اف��ة  فل�سا   57 �إىل  �ملرتفع 

فل�سا.
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وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفذ 129م�شروعا بقيمة 11.8 مليار درهم

كيكالب تتيح ال�شداد بالعمالت الرقمية – عمالت امل�شتقبل

تقديرًا جلهودهم امل�ضوؤولة بوجه حتديات كوفيد-19

غرفة دبي تكرم اأع�شاء �شبكة غرفة دبي لال�شتدامة للعام 2020
•• دبي-الفجر:

�ل�سركات  ري���ادة  لإب���ر�ز  جهودها  �إط���ار  يف 
و�مل�ستد�مة،  �مل�سوؤولة  �ملمار�سات  جمال  يف 
و����س��ت��ج��اب��ت��ه��ا ل��ل��ت��ح��دي��ات �جل���دي���دة �لتي 
�أوجدتها جائحة فريو�ص كورونا �مل�ستجد 
)كوفيد-19(، وتقدير�ً جلهودهم �لبارزة 
�ملجتمعية  للن�ساطات  �أج��ن��دة  تاأ�سي�ص  يف 
ت��ك��ون ف��ائ��دت��ه��ا ع��ل��ى �ملجتمع  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة 
و�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ص، ك��رم��ت غ��رف��ة جتارة 
�أع�����س��اء �سبكة غ��رف��ة دبي  و���س��ن��اع��ة دب���ي 
�لعام  يف  �إجن���از�ت���ه���م  ع��ل��ى  ل��ال���س��ت��د�م��ة 
�فرت��سي  ح��ف��ٍل  خ���الل  وذل����ك   ،2020
 100 من  �أك��ر  مب�ساركة  موؤخر�ً  نظمته 

م�سارك. 
بلعيد  �ل����دك����ت����ور  �ل���ت���ك���رمي  يف  و������س�����ارك 
�لقت�سادية  �لأب��ح��اث  قطاع  رئي�ص  رت��اب، 
و�لتنمية �مل�ستد�مة يف غرفة دبي بالإ�سافة 
دبي لال�ستد�مة،  �سبكة غرفة  �أع�ساء  �إىل 
و�ملخت�سني يف  �ل��ق��ر�ر و�خل����رب�ء  و���س��ن��اع 
�ملجتمعية  و�مل�سوؤولية  �ل�ستد�مة  جم��ال 

�ملوؤ�س�سية.
كل  �لتكرمي  يف  �ملتحدثني  قائمة  و�سملت 
�لأعمال  ع��ام  م��دي��ر  ب��ريب��ر،  يا�سمني  م��ن 
وكري�ن كومار، مدير  يف �سركة “ن�ستله”، 
“�أي  �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة يف �سركة 
مدير  كابانتوق،  وفيني   ،»ABB بي  بي 
�سريكو  “جمموعة  يف  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�����و�رد 
�ساركو�  ح��ي��ث   ،»Serco Group
�حل�����س��ور جت��ارب��ه��م �ل��ن��اج��ح��ة م��ع �سبكة 
�ملمار�سات  و�أف�سل  لال�ستد�مة  دبي  غرفة 

وق��ال: “�إن �أط���و�ل �لطرق �لحت��ادي��ة يف 
�لإم��ار�ت بلغت 803 كيلومرت�ت، و�لتي 
ب����دوره����ا ت���خ���دم خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دول���ة 
�لإم���ار�ت، ما يعك�ص حر�ص �ل��وز�رة على 
�لكبرية،  �ل�سبكة  ه��ذه  وحت�سني  تطوير 
�لتو�سع و�لنت�سار  و�لتي تلبي �حتياجات 
�لزيادة  و��ستيعاب  و�لعمر�ين،  �ل�سكاين 

•• اأبوظبي-وام:

تنفذ وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 129 
�إن�����س��اء مبان  ت�سمل  ت��ط��وي��ري��اً  م�����س��روع��اً 
�سيانة  وم�ساريع  حتتية،  وبنى  حكومية، 
 11.8 �إىل  �لج��م��ال��ي��ة  تكلفتها  ت�����س��ل 
مليار درهم تقريباً، وذلك �سمن حر�سها 
للخم�سني  �لقيادة  تطلعات  مو�كبة  على 
روؤى  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة  �ملقبلة،  عاماً 
مئوية 2071، �إىل جانب دعمها ملنظومة 
�ل�سعادة  وحت��ق��ي��ق  �ل��وط��ن��ي،  �لق��ت�����س��اد 

وجودة �حلياة للمو�طنني و�ملقيمني.
و�أكد �سعادة �ملهند�ص ح�سن حممد جمعة 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ن�����س��وري 
�لتحتية  �لبنية  ���س��وؤون  لقطاع  �لتحتية 
عليها  ت�سرف  �لتي  �مل�ساريع  �أن  و�لنقل، 
�ل�������وز�رة ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق دول���ة 
 70 وت�سمل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
 6.62 بتكلفة  حكومية  مل��ب��ان  م�����س��روع��اً 
مليار درهم، وت�سم 17 م�سروعاً �سحياً، 
�لد�خلية،  ل����وز�رة  تابعا  م�سروعا  و26 

لقطاع  م�����س��روع��اً   12 �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�لتعليم، و15 �أخرى ملباٍن حكومية عامة، 
ف�سال عن 28 م�سروعاً لتنفيذ و�سيانة 
�لطرق �لحتادية، و31 م�سروعا لل�سدود 
ت�سل  �جمالية  بتكلفة  �ملائية  و�ل��ق��ن��و�ت 

�إىل 5.18 مليار درهم.
خا�سة  ت�سريحات  يف  �مل��ن�����س��وري  و�أ���س��ار 
�إىل  “و�م”  �لإم����������ار�ت  �أن����ب����اء  ب���وك���ال���ة 
�لحت����ادي����ة  �مل����ب����اين  ع�����دد  �إج�����م�����ايل  �أن 
ت�سمل  م��ب��ن��ى،   2901 ي��ب��ل��غ  �مل�����س��ج��ل��ة 
�سحية،  من�ساأة  و125  2111م�سجد�ً، 
�إىل  بالإ�سافة  تعليمية،  من�ساآت  و507 

158 مبنى �آخر.
و�أو�سح �أن وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية 
من خالل �سعيها نحو �حلفاظ على �أ�سول 
��ستد�متها  يحقق  مبا  �لحت��ادي��ة  �ملباين 
���س��الم��ة وحماية  ودمي��وم��ت��ه��ا، وحت�����س��ني 
من  �نتهت  �حلكومية،  و�مل��ن�����س��اآت  �مل��ب��اين 
�سيانة 258 من �إجمايل �ملباين �مل�سجلة 
بتكلفة  �لأخ�����رية،  �ل�����س��ن��و�ت �خل��م�����ص  يف 

�إجمالية ت�سل �إىل 571 مليون درهم.

�ملرورية، ف�ساًل عن  �ملتنامية يف �حلركة 
حت�����س��ني ح��رك��ة �ل��ن��ق��ل، وت�����س��ه��ي��ل حركة 
تعمل من  �ل�����وز�رة  �أن  و�أ����س���اف  �مل�����رور«. 
�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية  خالل تطبيقها 
�لبتكار،  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  ع��رب 
تعاونها  جانب  �إىل  �ل�سطناعي  و�لذكاء 
م����ع ���س��رك��ائ��ه��ا �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني، على 
�لإمار�ت  دول��ة  مكت�سبات  على  �ملحافظة 
�لتحتية،  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
عاملية  م��ر�ك��ز  على  بح�سولها  و�ملتمثلة 
�لعاملية،  �لتناف�سية  مب��وؤ���س��ر�ت  متقدمة 
�مل��رت��ب��ة �لأوىل ع��امل��ي��اً يف  ح��ي��ث ح��ّل��ت يف 
و�لر�سا  �ل��ب��ن��اء،  ج��ودة  مر�قبة  م��وؤ���س��ري 
ع���ن �ل���ط���رق و�ل���ط���رق �ل�����س��ري��ع��ة ح�سب 
ت��ق��ري��ر �لزده��������ار، و�ل�����س��اب��ع��ة ع��امل��ي��اً يف 
جودة �لبنية �لتحتية للطرق وفق تقرير 
�لبنية  يف  و�لثامنة  �لعاملية،  �لتناف�سية 

�لتحتية �لأ�سا�سية للمو��سالت.
متطورة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��وف��ري  �أن  و�أك�����د 
للمو�طنني  �حلياة  وج��ودة  �ل�سعاد  حتقق 
�لوطنية  �لقت�ساد�ت  وتدعم  و�ملقيمني 

و�عتمادها  وتطبيقها  تنفيذها  مت  �ل��ت��ي 
على مد�ر �لعام �ملا�سي.

ومتثل �سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة من�سًة 
�أ�سا�سيًة ملجتمع �لأعمال لتبادل �ملعلومات 
و�خلرب�ت حول �أف�سل �ملمار�سات يف تطبيق 
وهي  للموؤ�س�سات،  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 
�ملهتمة  �ل�سركات  ناٍد يجمع جميع  مبثابة 
�مل�سوؤولة  �لجتماعية  �ملمار�سات  مبجال 
و�مل�ستد�مة، حيث �رتفع عدد �أع�ساء �سبكة 
غرفة دبي لال�ستد�مة �إىل 69 �سركة مع 

�ن�سمام 18 �سركة جديدة �إىل �ل�سبكة.
�لتكرميي  �حل����ف����ل  يف  ك��ل��م��ت��ه  وخ�������الل 
�لفرت��سي، �أثنى رتاب على جهود �أع�ساء 

�سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة �لعام �ملا�سي، 
�لأعمال  مم��ار���س��ات  ت��ب��ن��ي  يف  وجن��اح��ه��م 
�مل�����س��وؤول��ة خ��ا���س��ة خ���الل ف���رتة �جلائحة، 
م�سري�ً �إىل �أن هذه �ل�سركات تعد منوذًجا 
وعاماًل  �لأع���م���ال،  جمتمع  لبقية  ر�ئ����ًد� 
حمفز�ً لعتماد �أجندة �ساملة للممار�سات 
�لت�سغيلية و�ملوؤ�س�سية �مل�ستد�مة �لتي تعزز 

من �سمعة �ل�سركات يف �سوق �لعمل. 
فرتة  “خالل  ق����ائ����اًل:  رت������اب  و�أ������س�����اف 
دور  �أ���س��ب��ح  كوفيد-19،  ف��ريو���ص  تف�سي 
�ل�����س��ب��ك��ة �أك����ر �أه��م��ي��ة ح��ي��ث ع��م��ل��ت على 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل�����س��رك��ات  دع����م 
�جل��دي��دة �ل��ت��ي �أح��دث��ت��ه��ا �جل��ائ��ح��ة. كما 

و���س��ه��دن��ا ظ���ه���ور �ل���ع���دي���د م���ن م���ب���ادر�ت 
�لجتماعية  و�مل�������س���وؤول���ي���ة  �ل����س���ت���د�م���ة 
�ل�سركات  �ساعد  مما  �جل��دي��دة،  لل�سركات 
على  �جلائحة  ت��اأث��ري  م��ن  �لتخفيف  على 
لفرتة  و�ل���س��ت��ع��د�د  و�أع��م��ال��ه��ا،  ن�ساطاتها 
رئي�ص قطاع  و�أ���س��اف  �جلائحة.«   بعد  ما 
�مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لقت�سادية  �لأبحاث 
يف غرفة دبي �ن �ل�سبكة نظمت 19 فعالية 
�فرت��سية خالل �لعام 2020، �سارك فيها 
�أكر من 10 �آلف م�سارك من �لقطاعني 
مو��سيع  خاللها  ناق�سو�  و�خلا�ص،  �لعام 
هامة تهم جمتمع �لأعمال خا�سة �ملتعلقة 
�مل�سوؤولة  بجائحة كوفيد-19 و�ملمار�سات 

�أولوّية  ي�سكل  ع��امل��ي��اً،  �لإم������ار�ت  وري����ادة 
�لإمار�ت،  لدولة  �لر�سيدة  �لقيادة  ل��دى 
وز�رة  �أع����م����ال  وج������دول  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ذلك  و�أن  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
ومبادر�ت  م�����س��اري��ع  خ���الل  م��ن  �ن��ع��ك�����ص 
حت�سني �ملر�فق �لعامة، و�إن�ساء �ملجمعات 
�لحتادية  �ل���ط���رق  وت��ط��وي��ر  �ل�����س��ك��ن��ي��ة، 
�لطاقة  وز�رة  وت�سعى  �ل��دول��ة.  �أن��ح��اء  يف 
و�لبنية �لتحتية �إىل مو�ءمة �أهد�فها مع 
�أه���د�ف حكومة دول��ة �لإم����ار�ت، لتو�كب 
�ملقبلة،  ع���ام���اً  �خل��م�����س��ني  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
�لعامل  ودعم م�سريتها نحو مقدمة دول 
�لطاقة  ج��ودة  �سعيد  على  �لتناف�سية  يف 
و�لإ�سكان،  �لتحتية  و�لبنية  و�لكهرباء، 
ومو��سلة  �لحت���ادي���ة،  و�ل��ط��رق  و�ل��ن��ق��ل 
م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة بت�سخري جميع 
�ملو�رد و�لإمكانات و�ل�ستثمار يف �خلرب�ت 
لتطوير  �ل�ستثنائية  و�لكفاء�ت  و�لعقول 
يحّقق  و�مل�ستهدفة مبا  �ملعنية  �لقطاعات 
م�ساحلها  وي���خ���دم  �حل��ك��وم��ة  ت��ط��ل��ع��ات 

�حليوّية.

•• دبي-الفجر: 

بد�أت كيكالب، �ململوكة من قبل حكومة 
�لعمالت  ب���ق���ب���ول  �م�������ص  ب�������د�أت  دب������ي، 
�لرخ�ص  ر���س��وم  ل�سد�د  خ��ي��ار�ً  �لرقمية 
�لتجارية و�لتاأ�سري�ت، لتو�سع �خليار�ت 
�أم��ام رو�د �لأع��م��ال ح��ول �لعامل  �ملتاحة 
دولة  يف  و�ل��ت��و���س��ع  �سركاتهم  لتاأ�سي�ص 
�لإم���������������ار�ت. وت����ع����اون����ت ك���ي���ك���الب مع 
�ل�����س��رك��اء م���ن قطاعي  جم��م��وع��ة م���ن 
ور�أ����ص  ت�سني  ب��ل��وك  جم���ال  يف  �لتقنية 
�ملال لتتيح خيار �سد�د م�ستقبلياً لقطاع 
ريادة �لأعمال. ي�ستطيع عمالء كيكالب 
بيتكوين  ب��ع��م��الت  �ل��ر���س��وم  ���س��د�د  �لآن 
و��سعة  وت��ي��ر وجم��م��وع��ة  و�إي���ث���ريي���وم 
م��ن �ل��ع��م��الت �ل��وط��ن��ي��ة. وت�����س��ك��ل هذه 
كيكالب،  م�سرية  يف  �سوء  نقطة  �لنقلة 
ن��وع��ه��ا تقبل  �أول م��وؤ���س�����س��ة م��ن  ك��ون��ه��ا 
�لت�سجيل  وت��ت��ي��ح  �ل��رق��م��ي��ة،  �ل��ع��م��الت 
ب�سكل �فرت��سي بالكامل وعن بعد، حتى 

با�ستخد�م �لهاتف �لذكي فقط.
ت�����س��ور �حلق،  ق����ال  �ل�����س��ي��اق،  ه����ذ�  ويف 
�لرئي�ص �لتنفيذي يف كيكالب: “�سهدنا 
�لرقمية  بالعمالت  م��ت��ز�ي��د�ً  �ه��ت��م��ام��اً 
بلوك  ع��دد من عمالئنا يف قطاعي  مع 
ت�سني و�لتقنية �ملالية من �سمن جمتمع 

ن�ستجيب  �أن  �ملحتوم  من  ك��ان  كيكالب. 
بيتكوين  بقبول  ونبد�أ  �ل�سوق  لتطور�ت 
و�إيثرييوم وتير. �لعمالت �لرقمية هي 
تعاونت  وقد  �مل�ستقبلية.  �ل�سد�د  و�سيلة 
كيكالب مع �سركاء مرموقني يف �ملجال 

لتحقيق هذه �لنقلة«.
ترخي�ص  موؤ�س�سة  �أول  “نحن  و�أ�ساف: 
مم��ل��وك��ة م���ن ق��ب��ل �حل���ك���وم���ة يف دول���ة 
بالعمالت  �ل�������س���د�د  ت��ق��ب��ل  �لإم����������ار�ت 
�ل��رق��م��ي��ة، ل��ك��ن��ن��ا ب��ال��ت��اأك��ي��د ل���ن نكون 
�ل��وح��ي��دي��ن. ه���ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة ت��ت��و���س��ع يف 
مل�ساهدة  و�أت���ط���ل���ع  �لأو������س�����ط،  �ل�������س���رق 
�لأعمال  م��ز�ول��ة  �سبل  على  ت��اأث��ري�ت��ه��ا 
يف �مل�����س��ت��ق��ب��ل«. وت���ت���ع���اون ك��ي��ك��الب مع 
جمموعة من �ل�سركاء �لعامليني يف جمال 
�ملعامالت  م��ع  للتعامل  �ل�����س��د�د  ح��ل��ول 
�للتز�م  �سمان  مع  �لرقمية،  بالعمالت 
موؤ�س�سة  ك��ون��ه��ا  ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات  �ل��ك��ام��ل 

مملوكة من قبل �حلكومة.
�ل��رق��م��ي��ة �إىل  �ل��ع��م��الت  �أدى من��و  وق���د 
 - ت�سني  ب��ل��وك  بتقنية  �له��ت��م��ام  زي����ادة 
للمعامالت  م�����س��رتك��ة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
�أجهزة  ع��ل��ى  حفظها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة 
خمتلفة.  م��و�ق��ع  يف  م��ت��ع��ددة  كمبيوتر 
�لأبحاث  �سركة  قبل  م��ن  در����س��ة  ت�سري 
ماركت�ص �آند ماركت�ص �إىل �أن �سوق بلوك 

ت�سني �سينمو من حجمه �حلايل �ملقدر ب� 
3 مليار�ت دولر �أمريكي يف 2020 �إىل 
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وت���ع���د دول�����ة �لإم���������ار�ت ���س��م��ن �ل����دول 
�لر�ئدة يف تبني بلوك ت�سني من خالل 
�إجر�ء  �إىل  تهدف  وطنية  ��سرت�تيجية 
�حلكومية  �مل���ع���ام���الت  م���ن  ب��امل��ئ��ة   50
2021. كما  با�ستخد�م بلوك ت�سني يف 
دولة  �أن  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  ُتقدر 
�إىل  ي�سل  ما  توفري  ت�ستطيع  �لإم���ار�ت 
م��ن خالل  �أم��ري��ك��ي  م��ل��ي��ار�ت دولر   3

تطبيق حلول تقنيات بلوك ت�سني.
مع  “نتو��سل  �حل������ق:  ت�������س���ور  ي���ق���ول 
�لعمالت  جم������ال  يف  ر�ئ��������دة  ����س���رك���ات 
�ل���رق���م���ي���ة ل���ب���ح���ث ت���و����س���ع���ه���ا يف دب����ي. 
ن��ح��ت�����س��ن جم��ت��م��ع��اً ح���ي���وي���اً م����ن رو�د 
تعمل  �لتي  �لدولية  و�ل�سركات  �لأعمال 
يف جمالت �لعقود �لذكية وبلوك ت�سني 
ور�أ�ص �ملال �خلا�ص �لذين يعملون جنباً 
�إىل جنب مع �سركات نا�سئة يف جمالت 
وتقنيات  �ل�سحية  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم 
�لغذ�ء. كيكالب خلية نحل من �لعقول 
“�لتقنية  وي�سيف:  �ملبدعة و�ملبتكرة”. 
كيكالب.  يف  �لأع��م��ال  رو�د  جمتمع  ل��ب 
لتاأ�سي�ص )بلوك ت�سني لب(  لذ� نتطلع 
�لرقمية  �لتوجهات  نت�سدر  لأن  �سعياً 

ت�سكيلها«.  يف  ون�ساهم  ب��ل  �مل�ستقبلية، 
�لعمل  وم�ساحات   للرت�خي�ص  كيكالب 
مم���ل���وك���ة م����ن ق���ب���ل م���وؤ����س�������س���ة �مل���و�ن���ئ 
موؤ�س�سة   - �حل��رة  و�ملنطقة  و�جل��م��ارك 
من موؤ�س�سات حكومة دبي. توفر كيكالب 
�ل�سغرية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �لأع���م���ال  ل����رو�د 
�لأدو�ت  �لدولية  و�ل�سركات  و�ملتو�سطة 
كيكالب  تتميز  دب��ي.  للعمل يف  �لالزمة 

تكاليف  دون  وو��سحة  معقولة  باأ�سعار 
من  عمالوؤها  وي�ستفيد  خفية،  �إ�سافية 
���س��ن��دوق ب��ري��د يف دب����ي، وخ��ت��م يحمل 
ر�سمي  وع��ن��و�ن  دب��ي،  �ل�سركة يف  عنو�ن 
يف  �لأيقونية  �إليز�بيث  �مللكة  �سفينة  يف 
�ملنطقة.  مو�نئ  �أه��م  �أح��د  ر��سد،  ميناء 
من  ك��ذل��ك  ك��ي��ك��الب  ع��م��الء  وي�ستفيد 

�إقامات �لعمل �ل�سادرة من �إمارة دبي.

�لطبيعي  �لو�سع  مع  و�لتكيف  �ملوؤ�س�سية 
�جلديد.

ك���م���ا وت����ن����اول����ت �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�ل�����ن�����دو�ت 
خالل  �ل�سبكة  نظمتها  �لتي  �لفرت��سية 
�سحة  مثل  هامة  مو��سيع  �ملا�سي  �ل��ع��ام 
و�سمان  �مل���وظ���ف���ني،  و���س��الم��ة  ورف���اه���ي���ة 
و�لتوريد،  �لإم�����د�د  �سل�سلة  ����س��ت��م��ر�ري��ة 
معد�ت  و�إد�رة  �ل�����س��اب��ة،  �مل��و�ه��ب  وت��ع��زي��ز 
�لوقاية �ل�سخ�سية و�ملخلفات �لإلكرتونية، 
و�مل��ب��اين �خل�����س��ر�ء، و�ل��ت��وط��ني، و�إ�سر�ك 
�أ�سحاب �لهمم للعمل عن ُبعد من خالل 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل�����س��اع��دة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�لتحديات  على  للتغلب  �ملمار�سات  �أف�سل 
�ل��ت��ج��اري��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �لتي 

فر�ستها �جلائحة ب�سكل خا�ص. 
عمل  فريق  تاأ�سي�ص  �ملا�سي  �ل��ع��ام  و�سهد 
جديد تابع ل�سبكة غرفة دبي لال�ستد�مة 
�لفوري  �ل���دف���ع  مب��م��ار���س��ات  م��ت��خ�����س�����ص 
وذلك  و�مل���وردي���ن،  �ل��ف��رع��ي��ني  للمقاولني 
�لدفعات  م�����س��ك��ل��ة  �أ����س���ب���اب  ف��ه��م  ب���ه���دف 
حول  و�لن�سح  �لإر���س��اد  وتوفري  �مل��ت��اأخ��رة، 
�أه���م���ي���ة �ل���دف���ع �ل����ف����وري، وت���ع���زي���ز وعي 
�أه���م���ي���ة ذل�����ك. ويهدف  �ل�����س��رك��ات ح����ول 
�أف�سل  م�ساركة  �إىل  �جلديد  �لعمل  فريق 
�خلرب�ت و�ملمار�سات و�لأدو�ت �لتي ت�ساعد 
ممار�سات  وتعزيز  حت�سني  على  �ل�سركات 
�ساملة  و�إج���ر�ء مر�جعة  �ل��ف��وري،  �ل��دف��ع 
مل�ساعدة  دل��ي��ل  ون�����س��ر  �مل��م��ار���س��ات،  ل��ه��ذه 
�ملوردين و�ملقاولني �لفرعيني على تفادي 
م�ساكل وحتديات �لدفعات �ملتاأخرة يف بيئة 

�لأعمال يف دبي. 

لتقدمي حلول ومنتجات التاأمني لعمالئه
بنك الإمارات دبي الوطني يوقع 

اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع متاليف 
•• دبي-الفجر: 

�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ل��ر�ئ��د  �لبنك  �لوطني،  دب��ي  �لإم���ار�ت  بنك  �أعلن 
على  �لتاأمني  �سركات  كربى  �إح��دى  متاليف،  و�سركة  وتركيا،  �أفريقيا  و�سمال 
�حلياة يف �لعامل، عن توقيع �تفاقية �سر�كة ��سرت�تيجية لتوفري منتجات وحلول 
�لتاأمني لعمالء �لبنك �سمن �أق�سام حلول �إد�رة �لرو�ت و�خلدمات �مل�سرفية 
لالأفر�د و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. وتاأتي �تفاقية �ل�سر�كة طويلة �لأمد لتوفر للعمالء جمموعة �ساملة 
من حلول �حلماية و�لدخار �مل�سممة ح�سب �حتياجاتهم، وت�سمل �لتاأمني على 
�حلياة و�حلو�دث و�لتاأمني �ل�سحي. و�سيت�سنى للعمالء فر�سة �ل�ستفادة من 
جمموعة من �خلطط طويلة �لأجل �لتي توفر تغطية حماية عالية �إىل جانب 
خيار�ت �لتاأمني �سد �لأمر��ص �مل�ستع�سية و�لإ�سابات �مل�سببة لالإعاقة. وميكن 
للعمالء �أي�ساً �حل�سول على خطط �حلماية مدى �حلياة، و�لتي ت�سمح بتقدمي 
�مل�ساهمات لعدد حمدد من �ل�سنو�ت وتوفر تغطية تاأمينية مدى �حلياة، �إ�سافة 
�إىل حلول �لدخار و�خلطط للعمالء من �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وتغطي 
يف  �لرئي�سي  للم�سوؤول  تاأمينية  تغطية  وتوفر  بالأعمال  �ملتعلقة  �لل��ت��ز�م��ات 
من   60% �أن  متاليف  �سركة  �أجرتها  �لتي  �لعمالء  �أبحاث  وُتظهر  �ل�سركة. 
�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ل يتمتعون بتاأمني منا�سب ول تغطي 
خططهم �لتاأمينية �حلالت �لطارئة على غر�ر �حلو�دث و�لأمر��ص �مل�ستع�سية، 
وي�سعى �لعديد منهم للح�سول على خطط تاأمني جديدة يف �مل�ستقبل �لقريب. 
و�ست�سهم خطط �لتاأمني يف توفري مزيد من �ملرونة يف خيار�ت �ل�سد�د وحت�سني 
�سفافة للدفع، عالوة على  زمنية  �أط��ر�ً  �ستقدم  �لتغطية للعمالء، كما  �سروط 
فرتة جتريبية جمانية مدتها 30 يوماً وميكن خاللها للعمالء رد �خلطة دون 
�أية �لتز�مات �أو ر�سوم. وميكن لعمالء بنك �لإمار�ت دبي �لوطني تقدمي طلب 
�أو من خالل �ملوقع �لإلكرتوين  �أو م�سوؤول �لفرع  �إىل مدير عالقات �لعمالء، 
ل��ل��ب��ن��ك، ل��ي��ت��و����س��ل خ����رب�ء �ل��ت��اأم��ني يف م��ت��الي��ف م��ع م��ق��دم �ل��ط��ل��ب لدر��سة 

�لحتياجات بدقة وتقدمي �حللول �ملنا�سبة.

�شوق اأبوظبي العاملي يطلق يوم التجارب 
اخلا�س باملخترب الرقمي 5 اأبريل

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن �سوق �أبوظبي �لعاملي �إطالق يوم �لتجارب �خلا�ص باملخترب �لرقمي وذلك 
يف 5 �أبريل �ملقبل. ميثل “ يوم �لتجارب �خلا�ص باملخترب �لرقمي “ �لنطالقة 
�لر�سمية لل�سوق �ملفتوح �لذي ياأتي �سمن خمترب �سوق �أبوظبي �لعاملي �لرقمي 
�ملالية  �لتكنولوجيا  و�سركات  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  ت�سمل  �فرت��سية  بيئة  ويعد 
و�مل�ستثمرين و�لأكادمييني و�سناع �ل�سيا�سات متكنهم من �لعمل معاً لتطوير 
وتبني حلول مبتكرة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية مبا يعزز �لقت�ساد �لرقمي. 
و قال �إميانيول جيفاناك�ص، نائب �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سلطة تنظيم �خلدمات 
�ملالية لدى �سوق �أبوظبي �لعاملي: “يجمع خمترب �سوق �أبوظبي �لعاملي �لرقمي 
�إنه لي�سرنا  و  �لبتكار و�لإب��د�ع..  �ملالية لتعزيز تبني  �لتكنولوجيا  رو�د قطاع 

�إىل مكتب غد�21 على  بال�سكر  نتوجه  �أن 
�ملوؤ�س�سني  �ل�����س��رك��اء  ج��م��ي��ع  �إىل  و  دع��م��ه 
�ملخترب  �لقيمة يف تطور  على م�ساهماتهم 
�جليل  ميثل  �ملخترب  ك��ون  بنجاح  �لرقمي 
على  �ملبنية  �لتنظيمية  �لبيئات  �لقادم من 
ندعو  �أن  ي�سعدنا  كما  مفتوحة..  من�سات 
و  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  و  �مل��ال��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�لتكنولوجيا  وجمتمع  �لتنظيمية  �جلهات 
�ملالية كافة لالن�سمام �إلينا جلعل �ملخترب 
�لرقمي �ملن�سة �لأبرز لتمكني �جليل �لقادم 

من �خلدمات �ملالية ».

الإمارات .. وجهة عاملية ملحبي �شياحة املغامرات •• اأبوظبي-وام:

ت�سهد “ �سياحة �ملغامر�ت “ يف دولة �لمار�ت �قبال كبري� من �ل�سائحني 
و �نتعا�سا ملحوظا خا�سة يف �ل�سحر�ء و �ملناطق �لربية و �جلبلية يف مثل 

هذ� �لوقت من كل عام.
�ل�ستوي  �ل�سياحي  �ملو�سم  يف  خا�سة  �لم���ار�ت  �إىل  �ل���زو�ر  �آلف  ويتو�فد 
وتوفر  �ملغامرين  حتفز  طبيعية  مقومات  من  �لدولة  به  تتمتع  ملا  ذلك  و 

جتربة �سياحية متنوعة ومتميزة يف ��ستك�ساف �لطبيعة.
�لتي تزخر  و تعمل �جلهات �ملخت�سة على �لرتويج للت�ساري�ص �لطبيعية 
�أو  �أو �لبحرية  بها �لدولة و �لتي تت�سمن �لبيئات �ملختلفة �سو�ء �جلبلية 
جتارب  خلو�ص  �ملغامرين  تغري  �لتي  �لبيئات  من  وغريها  �ل�سحر�وية 

�سياحية ممتعة و�سيقة.
�لمار�ت  ربوع  فريدة يف  لق�ساء جتربة  �ملغامر�ت  �سياحة  �أن�سطة  وتتعدد 
من خالل �سعود �جلبال �ل�ساهقة و�مل�سي عرب م�سالكها �لوعرة و��ستك�ساف 

�ل�سحر�ء وممار�سة جتربة �لتخييم.
ما  �ل�سحر�ء  �أن  �إل  �لدولة  م��دن  ت�سهدها  �لتي  �لعقارية  �لطفرة  رغ��م  و 
ز�لت جتاور �ملدن �لكربى بف�سائها �ل�سا�سع و هدوئها و�سفائها فيما قمم 

�جلبال �ل�ساخمة تطل من بعيد.
و رمبا تتو�رى �سياحة �ملغامرة و �ل�سحر�ء عن �لأ�سو�ء �أحيانا يف ظل بريق 
ممار�سة  تبقى  �أنها  �إل  �لفارهة  �لت�سوق  ومر�كز  �لعاملية  �لفنادق  و  �مل��دن 

حمببة �إىل �لنفو�ص حتتل موقعا مهما �سمن �ملنظومة �ل�سياحية .
�لإن�سان و  �ل�سائح يف �ملدن ناطحات �سحاب وج��زر� من �سنع  فبينما يجد 
و�سهولة  ي�سر  بكل  �أي�سا  ي�ستطيع  �أن��ه  �إل  ون”  “�لفورمول  �سباق  حلبات 
�لتخييم يف قلب �لرمال �لبكر و طرق �لقمم �لوعرة و�ل�ستمتاع بال�سو�طئ 

�لرملية �لبي�ساء و�سعود �لقمم �جلبلية �لفريدة.

و�دي �حللو تنا�سب �حت�ساء فنجان من �لقهوة �لمار�تية �ملمزوجة بالهيل 
بجو�ر �أحد جد�ول �ملنطقة. ويقول حممد �سامل �لنقبي - موظف حكومي 
وم�ستثمر يف جمال �سياحة �ملغامرة و�لتخييم : “ �أ�سحت �سياحة �ملغامر�ت 
م�ستوى  على  �ل�سياحة  بقطاع  �لنهو�ص  م��رت��ك��ز�ت  �أه��م  �أح��د  �لتخييم  و 
رمال  �ملدينة يجعل من  روت��ني  و�لنعتاق من  �ل�سحر�ء  و�سغف  �ل��دول��ة.. 
�ل�سا�سعة و�جلبال �ل�ساهقة قبلة مف�سلة لالإمار�تيني و�ل�سياح  �ل�سحر�ء 
حيث يق�سي �ملخيمون حلظات �سمرهم �لتي عادة ما متتد يوما كامال �أو 
يومني«. وي�سيف : “ تعترب رمال �ل�سحر�ء و�ملناطق �جلبلية يف �لمار�ت 
كنز� �سياحيا و ت�سكل حمطات �سياحية مميزة لقرب �خلدمات منها حيث 
�إل  �لتي ل يحدها  �لرمال  و�لتخييم يف حميط  �ل�ستك�ساف  تبد�أ رحالت 

�جلبال ».
�إىل  حتولت  �لم���ار�ت  يف  �جلبلية  و�ملناطق  �ل�سحاري  �أن  �لنقبي  يذكر  و 
رمز�  �جلبلية  و�مل��ن��اط��ق  �لرملية  �لكثبان  فباتت  �سياحي  ج��ذب  مناطق 
�لتقليدي  �لرت�ث  �إىل  للتعرف  كافة  �لعامل  �أنحاء  �ل�سياح من  ل�ستقطاب 
و�لبيئية  و�جلبلية  �ل�سحر�وية  لل�سياحة  بالرتويج  �لهتمام  وبد�أ  �ملحلي 

يزد�د نظر� لرتفاع �لعائد�ت �ملالية .
ويقول :” �سنويا يزور مئات �لآلف من �ل�سياح �سحاري وجبال �لمار�ت 
�لبادية و�جلبال يف  “ .. و ي�سف  �لتخييم و �ل�ستك�ساف و�ملغامرة  بهدف 
�لإمار�ت باأنها كنز تر�ثي و�سياحي يجذب حمبي �لهدوء و�لطبيعة .. �لأمر 
�سياحة  جمال  يف  �ل�ستثمار�ت  من  مزيد�  موؤخر�  ت�ستقطب  جعلها  �ل��ذي 
باب  “ بر�أ�ص �خليمة و منتجع  �ل��و�دي  ت��ري  “ بنيان  �ملغامرة مثل فندق 
�ل�سم�ص و �ملها يف دبي وق�سر �ل�سر�ب يف منطقة �لظفرة وم�سروع مليحة 

و تعد �ل�سحر�ء و �ملناطق �لربية و�جلبلية يف مثل هذ� �لوقت من كل عام 
مز�ر� �سياحيا يجذب �لأهايل و�لزو�ر لال�ستمتاع بالهدوء بعيد� عن �سخب 

�ملدينة وجتربة �سياحة �ملغامرة.
ويحزم �ملو�طنون و �ملقيمون و�ل�سياح و�لزو�ر �أدو�ت �لتخييم و �لتجهيز�ت 
رحالت  لتنطلق  ع��ام  ك��ل  م��ن  �لطق�ص  �ع��ت��د�ل  م��ع  للمغامر�ت  �ل��الزم��ة 
مثل  �مل�سهورة  �لربية  �ملناطق  �إىل  وحتديد�  �ل�سحر�ء  قلب  �إىل  �لتخييم 
منطقة �لظفرة و�سويحان و�لعني و�خلو�نيج و�لبد�ير و�لبطائح و�لر�عفة 

و�ملزرع.
ومهما �بتعد مغامر �ل�سحاري يف قلبها تاأبى �لأبر�ج �ل�سكنية �ل�ساهقة يف 
�لم��ار�ت �أن تغيب عن �ملكان لتطل من بعيد يف �لأف��ق �ملمتد �لذي يقطع 
�لتالل  قمة  �إىل  منطلقة  �لرباعي  �لدفع  �سيار�ت  حمركات  هدير  �سمته 

�لرملية �لتي ت�سمى يف �للهجة �ملحلية “ �لعر�قيب ».
�أبوظبي �إىل جبل  وت�ستغرق قيادة �سيارة رباعية �لدفع �ساعتني فقط من 
ر�أ�ص  �أو جبل جي�ص يف  حتا  �إىل  دب��ي  مثلها من مدينة  و  �لعني  حفيت يف 
�خليمة �أو جبال �ملنطقة �ل�سرقية حيث �لقمم و�لوديان مهياأة متاما لل�سري 
2 كيلومرت  �إ�سافة �إىل �لرتفاعات �لتي ت�سل �إىل حو�يل  مل�سافات طويلة 

فوق �سطح �لبحر لتجعل �ملكان مميز� وي�ستحق مغامرة �ل�سعود و�لعودة.
و�إذ� ت�سادف وقمت برحلتك بعد �سقوط �لأمطار حينها �ستحظى بفر�سة 
�للون  قرمزية  بحلة  �ل��ت��الل  تكت�سي  ح��ني  �ل��ربي  �ل��زه��ر  مبو�سم  �لتمتع 
وو�دي  �لعبادلة  و�دي  مثل  �ل�سيقة  �لأودي��ة  على  بالإطاللت  و�ل�ستمتاع 

حم وحتا و�ل�سيجي وو�دي �لوريعة.
و ل د�عي للقلق فلي�ست �لطرق بطولها �ساقة بل �ستجد بقعة خالبة مثل 

“مر�سد  لل�سياحة �لبيئية و�لأثرية بال�سارقة. بدوره يوؤكد هز�ع �حلب�سي 
�سياحي جبلي معتمد من هيئة ر�أ�ص �خليمة لتنمية �ل�سياحة” �أن �لطري�ن 
�ل�سر�عي بني �جلبال و��ستك�ساف �لكهوف و�لبحث عن �لنقو�ص �ل�سخرية 
يعترب من  “�لهايكنج”  �مل�سار�ت �جلبلية  �مل��رور عرب  �لقدمية عن طريق 

�أهم ن�ساطات �سياحة �ملغامرة �لتي ي�سرف عليها ويديرها.
و يقول : “�لقفز من �أعلى قمة جبل جي�ص وهي �أعلى قمة يف �لمار�ت مع 
�لإمار�تي خليفة �لغافري تعترب ذروة متعة �ملغامرة كما �سبق �أن ��ست�سافت 
�لإمار�ت �أبطال �لعامل يف ريا�سة �جلوجيت�سو وبطل �لعامل طارق �ل�سعدي 

يف �لطري�ن �لال�سلكي “�لهيلوكوبرت«.
“ جتعل �ملناظر  �ل�سائحة �سوفيا جاك من بريطانيا :  من جانبها تقول 
�لطبيعية �خلالبة يف �أنحاء �لدولة منها وجهة جذب للباحثني عن �ملغامرة 
�أكر فاأكر حيث ميكن �لتنقل من �لبحر �إىل �جلبال �إىل �ل�سحر�ء يف �أقل 
من �ساعة فقط وبف�سل جمموعة من �لفنادق �جلديدة �لطموحة �أ�سبح 
عاملي  منتجع  يف  م�سرتخ  �أن��ت  و  �لإث���ارة  بهذه  �ل�ستمتاع  �ملمكن  من  �لآن 

�مل�ستوى«.
ورد� على �سوؤ�ل.. �أجابت : “ ��ستك�ساف جزء من �سحر�ء �لربع �خلايل عند 
زيارة منطقة �لظفرة و �ل�سعود �إىل قمة جبل حفيت يف �لعني ثم �لنزول �أو 
تناول وجبة طعام يف مطعم مبركز جي�ص للمغامرة “ وهو يقع على �رتفاع 
1484 مرت� عن �سطح �لبحر ل يقل متعة عند بدء مغامرة �ل�سعود �إىل 

قمة برج خليفة و�لعودة ».
�لز�ئرين  من  قيا�سي  بعدد  رحبت  �لم���ار�ت  �أن  �سر�  يعد  :” مل  وت�سيف 
خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�سية فاإذ� كنت متجها �إىل �حدى �ملدن �لمار�تية 
�ل��ك��ربى يف رح��ل��ة ع��م��ل ق��ري��ب��ا عليك مت��دي��د رح��ل��ت��ك و زي����ارة �ل�سحر�ء 
و�جلبال .. �أما �ختيار �لأماكن �لتي �ستزورها يف �لمار�ت فيعتمد على نوع 

�لإثارة �لذي تبحث عنه ».
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يف الدعوى رقم )2020/226( عقاري كلي  

�ملدعي عليه �لثاين / �سهاب عبد�لرحيم عبد�لكرمي زرعوين 
نحيط �سيادتكم علما باأنه مت ندب خبري م�سريف بالدعوى �ملقامة �سدكم من جمعه 
خمي�ص �سحوبة �لظاهري ، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�سور �و من ميثلكم قانونا 
بح�سور �إجتماع �خلربة عن بعد و�ملقرر عقده يوم �لأحد �ملو�فق 2021/2/21 
يف متام �ل�ساعة 11.00 �سباحا ، وذلك باحل�سور على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة 
على  هاتفيا  و�لإت�سال  �حل�سور  منكم  نطلب  لذ�  تييمز.   مايكرو�سوفت  برنامج 
مكتب �خلبري على �لرقم )3888996-04( وتقدمي �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�سة علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �أعمالها وفقا 

لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
اخلبري امل�سريف  

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1521(

مقدمه من �ملنذر : حممد �ل�سيد �حمد عفيفي يو�سف - م�سري �جلن�سية 
�سد �ملنذر �ليه : �حمد �حمد حممد جاد �ل�سهاوى - م�سري �جلن�سية 

لذلك ، مبوجب هذ� �لإنذ�ر �لعديل و�لتكليف بالوفاء نكلفكم بالوفاء مببلغ )27.500( 
درهم )�سبعة وع�سرون �لف وخم�سمائة درهم( قيمة �ل�سيك �سند �ملطالبة حمل هذ� �لإنذ�ر 
�إىل �ملنذر و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2020/7/20 وحتى 
متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة خالل خم�سة �يام تبد�أ من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ويف حال عدم ��ستجابتكم لذلك فاإن �ملنذر �سوف ي�سطر �ىل رفع دعوى 
�أمر �أد�ء �سدكم للز�مكم ب�سد�د مبلغ �لدين �ملذكور و�ملطالبة بالتعوي�ص �جلابر له �لعطل 

و�ل�سرر ، مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �لخرى للمنذر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1404(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليها / خديجة كيدي علي �سهر�ب   

 59.111.75( قدرها  �لبالغ  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  علم  �ىل  تنتهي  �ن  �ملنذة  تود 
درهم( )ت�سعة وخم�سون �لف ومائة و�حد ع�سر درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا( مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع %9 �سنويا خالل مدة �أق�ساها )15( يوما )خم�سة ع�سر يوما( من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإنذ�ر ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه �سيبادر 
�لقانونية �سدكم مع  �ملنذر �ىل رفع �لأم��ر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت 

حتيلكم �لأتعاب ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1549(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / من�سور عبد�حل�سني �أحمد يو�سف كاظم   

�لبالغ قدرها )273.279.87  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
درهم( )مئتان ثالثة و�سبعون �لف ومائتان ت�سعة و�سبعون درهما و�سبعة وثمانون فل�سا( 
مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %9 �سنويا خالل مدة �أق�ساها )15( خم�سة ع�سر يوما من 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه 
�سيبادر �ملنذر �ىل رفع �لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم 

مع حتيلكم �لأتعاب ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1546(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / عبد�هلل �حمد عتيق حممد �سامل �ملزروعي   

يود �ملنذ �ن ينتهي �ىل علم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملديونية �لبالغ قدرها )261.972.00 
�لفائدة  م��ع  دره��م��ا(  و�سبعون  �ث��ن��ان  وت�سعمائة  �ل��ف  و���س��ت��ون  و�ح���د  )م��ئ��ت��ان  دره���م( 
�لقانونية بو�قع %9 �سنويا خالل مدة �أق�ساها )5( �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه �سيبادر �ملنذر �ىل 
رفع �لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم 

�لأتعاب ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1405(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / خالد �سالح بريك عامر �لعامري   

 )90،523 �لبالغ قدرها )47.  تود �ملنذة �ن تنتهي �ىل علم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملديونية 
�لفائدة  �لف وخم�سمائة ثالثة وع�سرون درهم و�سبعة و�ربعون فل�سا( مع  درهم )ت�سعون 
�لقانونية بو�قع %9 �سنويا خالل مدة �أق�ساها خم�سة ع�سر يوما )15( من تاريخ ن�سر 
، فاإنه �سيبادر  هذ� �لإن��ذ�ر ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة 
�لقانونية �سدكم مع  �ملنذر �ىل رفع �لأم��ر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت 

حتيلكم �لأتعاب ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1552(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / حميد مبارك حميد عط�سان �ملن�سوري   

�لبالغ قدرها )528.530.50  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
درهم()خم�سمائة ثمانية وع�سرون �لف وخم�سمائة وثالثون درهما( مع �لفائدة �لقانونية 
�أي��ام من تاريخ ن�سر ه��ذ� �لإن���ذ�ر ويف حال  �أق�ساها خم�سة  %9 �سنويا خ��الل م��دة  بو�قع 
�لأمر  �ملنذر �ىل رفع  �سيبادر  فاإنه   ، �ملذكورة  �ملدية  �ملديونية خالل  ف�سلكم يف �سد�د كامل 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم �لأتعاب ور�سوم 

�لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1547(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / مطعم �لكوخ �ل�سغري )�ص ذ م م(   

�لبالغ قدرها )141.619.19  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
درهم ( )مائة و�حد و�ربعون �لف و�ستمائة وت�سعة ع�سر درهم  فل�سا( مع �لفائدة �لقانونية 
�لإن��ذ�ر ويف حال  ن�سر هذ�  تاريخ  �أق�ساها )15( يوما من  �سنويا خالل مدة   9% بو�قع 
�لأمر  �ملنذر �ىل رفع  �سيبادر  فاإنه   ، �ملذكورة  �ملدية  �ملديونية خالل  ف�سلكم يف �سد�د كامل 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم �لأتعاب ور�سوم 

�لتقا�سي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )1496/2021(

�ملنذر : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ص م ع( 
�سد �ملنذر �سده : عبيد خادم �حمد بن طوق �ملري - �إمار�تي �جلن�سية 

�ملو�سوع :  �نذ�ر �سد�د مبلغ 11. 2،589،078 درهم بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% 
2،589،078 درهم( فقط  �ملنذر يخطرك ب�سد�د قيمة �ملديونية �لبالغة مبلغ وقدره )11. 
مليونان وخم�سمائة وت�سعة وثمانون �لفا وثمانية و�سبعون درهما و�إحدى ع�سر فل�سا( بالإ�سافة 
�ي��ام من  وذل��ك خالل مدة )5( خم�سة  �لإ�ستحقاق  تاريخ  %12 من  �لقانونية  �لفائدة   �ىل 
تاريخ �لعالن بالن�سر بهذ� �لخطار وبخالف ذلك �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �سدكم لتح�سيل قيمة �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم �ملالية وذلك مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى و�ملن�سو�ص عليها مبقت�سى �لقانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1550(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / �سارة عبد�هلل مبارك بن ي�سلم �لعمرو   

�لبالغ قدرها )364.365.00  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
درهم( )ثالثمائة �أربعة و�ستون �لف وثالثمائة خم�سة و�ستون درهم( مع �لفائدة �لقانونية 
�أي��ام من تاريخ ن�سر ه��ذ� �لإن���ذ�ر ويف حال  �أق�ساها خم�سة  %9 �سنويا خ��الل م��دة  بو�قع 
�لأمر  �ملنذر �ىل رفع  �سيبادر  فاإنه   ، �ملذكورة  �ملدية  �ملديونية خالل  ف�سلكم يف �سد�د كامل 
�ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم �لأتعاب ور�سوم 

�لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1548(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / حميد �سعيد علي منكو�ص �آل علي   

�لبالغ قدرها )104.903.83  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
�لفائدة  مع  فل�سا(  وثمانون  وثالثة  در�ه��م  وثالثة  وت�سعمائة  �لف  و�ربعة  )مائة  دره��م( 
�لقانونية بو�قع %9 �سنويا خالل مدة �أق�ساها خم�سة  5 �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه �سيبادر �ملنذر �ىل رفع 
�لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم �لأتعاب 

ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن بالن�سر

)2021/1557(  
�ملخطر : �سبيع خالد �لدورى )�سوري �جلن�سية( 

�سد  �ملخطر �ليه : �سريك �أحمد كاتينتى بار�مبات ب�سفته مالك مقهى وكافترييا تي تامي 
�ملو�سوع �لإخطار �لعديل رقم حمرر )2020/1/211980( 

حيث �ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليها عمال بن�سو�ص �ملو�د )64،65،62،63( من قر�ر جمل�ص 
�لوزر�ء رقم 57 ل�سنة 2018 وتعديالته يف �ساأن �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وقدره  �لإن���ذ�ر  مو�سوع  باملبلغ  �لوفاء  ب�سرورة  وتعديالته   1992 ل�سنة   11 رق��م  �لإحت���ادي 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �إمار�تي(  درهم  وخم�سمائة  �لف  وخم�سون  )�ستة  درهم   56500
%12 من تاريخ �لإخطار وحتى متام �ل�سد�د وذلك يف موعد �ق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر  
هذ� �لإخطار مع حفظ حق �ملخطر يف �إتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مو�سوع 

�لخطار وكافة �لر�سوم و�مل�ساريف لتح�سيل �ملبلغ مو�سوع �لإخطار 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )1494/2021(

�ملنذر : بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ص م ع( 
�سد �ملنذر �سده : عبيد خادم �حمد بن طوق �ملري - �إمار�تي �جلن�سية 

 �ملو�سوع :�نذ�ر �سد�د مبلغ 81. 29،858،208 درهم بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% 
درهم(   29،858،208  .81( وق��دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�سد�د  يخطرك  �ملنذر 
)فقط ت�سعة وع�سرون مليونا وثمامنائة وثمانية وخم�سون �لفا ومائتان وثمانية درهما وو�حد 
وثمانون فل�سا( بالإ�سافة �ىل �لفائدة  �لقانونية %12 من تاريخ �لإ�ستحقاق  وذلك خالل مدة 
�ملنذر �ىل  بالن�سر بهذ� �لخطار وبخالف ذلك �سي�سطر  تاريخ �لع��الن  �يام من  )5( خم�سة 
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم لتح�سيل قيمة �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم �ملالية وذلك 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى و�ملن�سو�ص عليها مبقت�سى �لقانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1551(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليها / نورة حممد �سامل �سعيد �لكعبي   

�لبالغ قدرها )409.248.00  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
�لقانونية  �لفائدة  م��ع  دره��م��ا(  و�رب��ع��ون  ثمانية  ومائتان  �ل��ف  وت�سعة  )�ربعمائة  دره���م( 
 ب���و�ق���ع %9 ���س��ن��وي��ا خ����الل م����دة �أق�����س��اه��ا خ��م�����س��ة �أي�����ام م���ن ت���اري���خ ن�����س��ر ه����ذ� �لإن�����ذ�ر
ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه �سيبادر �ملنذر �ىل رفع 
�لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتيلكم �لأتعاب 

ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1553(

�لأطر�ف : 
�ملنذر / م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي )�ص م ع( 

بوكالة �ملحامي / فهد بن متيم 
�ملنذر �ليه / عبد�هلل نا�سر حممد �أحمد   

�لبالغ قدرها )299.674.50  �ملديونية  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  ينتهي �ىل علم  �ن  �ملنذ  يود 
مع  فل�سا(  وخم�سون  دره��م  و�سبعون  �ربعة  و�ستمائة  �لف  وع�سرون  ت�سعة  )مائتان  دره��م( 
من  يوما   ع�سر  خم�سة   )15( �أق�ساها  مدة  خالل  �سنويا   9% بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 
تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ويف حال ف�سلكم يف �سد�د كامل �ملديونية خالل �ملدية �ملذكورة ، فاإنه 
�سيبادر �ملنذر �ىل رفع �لأمر �ىل �ملحكمة �ملخت�سة و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم 

مع حتيلكم �لأتعاب ور�سوم �لتقا�سي.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن بالن�سر

)2021/1556(  
�ملخطر : �سبيع خالد �لدورى )�سوري �جلن�سية( 

�سد  �ملخطر �ليه : �سريك �أحمد كاتينتى بار�مبات ب�سفته مالك مقهى وكافترييا تي تامي 
�ملو�سوع �لإخطار �لعديل رقم حمرر )2020/1/211991( 

حيث �ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليها عمال بن�سو�ص �ملو�د )64،65،62،63( من قر�ر جمل�ص 
�لوزر�ء رقم 57 ل�سنة 2018 وتعديالته يف �ساأن �لالئحة �لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وقدره  �لإن���ذ�ر  مو�سوع  باملبلغ  �لوفاء  ب�سرورة  وتعديالته   1992 ل�سنة   11 رق��م  �لإحت���ادي 
�لقانونية  و�لفائدة  درهم(  وع�سرون  و�ستة  وثالثمائة  �لف  و�ربعون  )ت�سعة  درهم   49326
�أي��ام من  �ق�ساه خم�سة  وذل��ك يف موعد  �ل�سد�د  �لإخطار وحتى متام  تاريخ  %12 من  بو�قع 
تاريخ ن�سر  هذ� �لإخطار مع حفظ حق �ملخطر يف �إتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية للمطالبة 

باملبلغ مو�سوع �لخطار وكافة �لر�سوم و�مل�ساريف لتح�سيل �ملبلغ مو�سوع �لإخطار 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
حمكمة را�ض اخليمة الإبتدائية - دائرة الفال�ض 

اإعالن ا�سماء دائني �سركة ميتل ما�سرتز للدعوى 20 ل�سنة 2020 
�أمني �لتفلي�سة / �لدكتور ظافر حممد كنان �حلرية 

�ملدعية : �نكميلندد بيه تي �ي ليمتد   
�ملدعي عليها : ميتل ما�سرتز - م م ح 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 
�سدر �حلكم بالدعوى �عاله وتقرر : �أول : �فتتاح �جر�ء�ت �فال�ص �ل�سركة �ملدعي عليها )ميتل ما�سرتز( م م ح و��سهار 
�فال�سها وت�سفية �مو�لها ، ثانيا : تعيني �خلبري كاأمني للتفلي�سة وي�سحى �ساحب �ل�سفة يف كل ما له عالقة بامو�ل 
�لتفلي�سة باعتباره  وكيال عن جماعه �لد�ئنني وعن �ل�سركة �ملفل�سة وعليه ووفقا لتكليف �ملحكمة باتخاذ �إجر�ء�ت �لفال�ص 
�ملتبعة ��سول لذلك يعلن �مني �لتفلي�سة / د. ظافر حممد كنان �حلرية �نه ملن يرغب فعليه �لتقدم �ليه بعنو�نه �لكائنة 
�إمارة دبي - مكتبنا يف �سارع �ل�سيخ ز�يد بالقرب من فندق كر�ون بالز� - برج �سعيد 1 )بناية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني( 
coach@  - �لإلكرتوين  بريد   - �لعاملي  �لتجاري  �ملركز  �ملرتو  حمطة  بجانب   1901 رقم  مكتب   19 �لطابق   -

 043853533 0569252079  - هاتف �ر�سي  victorious.ae هاتف موبايل رقم 
�ن �أ�سماء �لد�ئنني �لتي وردت �ىل �مني �لفال�ص هي : 

ال�ضركة الدائنة    املبلغ 
69. 3،801،292 دولر �مريكي و�لذي يعادل 17. 13،950،744 درهم �إمار�تي �نكميلند بيه تي �ي ليمتد  

29. 4،070،616 دولر �مريكي   �سركة تر�نز ��سيا   

اإعــــــــــــــــــــالن 

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 105/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر
�ىل �ملدعي عليه / 1- حنان حامت عبد�هلل �لعزيز  

مبا �ن �ملدعي / رويال رود لتاأجري �ل�سيار�ت - �ص ذ م م  
طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/1/25 بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية 48.175 درهم )ثمانية و�ربعون �لفا ومائة وخم�سة و�سبعون 
درهما( قيمة �ل�سيكني �لأول رقم 100059 و�لثاين رقم 100060 وبالفائدة �لقانونية بو�قع 
9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د ، و�لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، وبرف�ص �لطلبات فيما عد� ذلك.   ولكم �حلق يف 

�إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
 11/2021/162 مدين جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد علي حممد بن قد�د �ملهريي  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : �سركة �لفجرية �لوطنية للتاأمني - �ص م ع 
للمدعية  ي�سدد  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
مبلغ وقدره )34.650 درهم( بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12% من تاريخ 
وبدل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عليه  �ملدعي  وت�سمني   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع 
 9.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  �سباحا يف 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
 74/2021/11 مدين جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليهما : 1- وقا�ص �سليمان حممد �سليمان ، 2- عبد�هلل �حمد عبد�هلل بن 

د�سمال �ل�سويدي - جمهويل حمل �لإقامة - مبا �ن �ملدعي : د�ر �لتكافل - �ص م ع  
رقم  �ل�سكوى  يف  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  على   �لطعن  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
1056/2020 دبي. م. ت. بتاريخ 2020/11/30 مببلغ وقدره )500.000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/2/23 
�ل�ساعة 8.30 يف حماكم دبي - مكتب �إد�رة �لدعوى �لتا�سعة. لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 3101/2020/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�سر )�إ�ستئناف(
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- �يه �ر جيه �لهند�سية - �ص ذ م م - جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �م ئي للتطوير - �ص ذ م م وميثله / خديجة 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  ��سعدي.   خلفان  ح�سن  �سهيل 
وعليه  بعد  ع��ن  �لتقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2021/2/22
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5580/2020/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�سد�د مبلغ 3.000.000 درهم

و�لر�سوم و�مل�ساريف   
طالب �لإعالن : حممد عبد�لرحمن حيدري - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : ر��سد عبد�هلل علي بن عرب - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 2- �سركة / جى فى جى لتجارة �ملالب�ص �جلاهزة  �ص ذ م م وميثلها مديرها/ قي�ص 

�هلل �سايف روح �هلل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول  حمل �لإقامة 
�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/1/5   �أمر  مو�سوع �لإع��الن : طلب ��ست�سد�ر 
و�لفائدة  دره��م  ماليني  ثالثة  دره��م   3.000.000 مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م 
بالر�سوم  �ل��ز�م��ه��ا  م��ع   ، �ل�����س��د�د  مت��ام  وح��ت��ى   2020/12/8 ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية 

و�مل�ساريف.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 18/2020/1266 عقاري جزئي  

مو�سوع �لدعوى : دعوى بطلب ف�سخ و�نهاء �تفاقية �ليجار طويلة �لمد �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها �لوىل بتاريخ 
22 �كتوبر 2018 ، و�خلا�سة بقطعة �لر�ص رقم )4900-597( للبناء رقم )15( مب�ساحة وقدرها )7،251،37 
وق��دره )03.  مبلغ  للمدعية  ت�سدد  ب��ان  �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع   ، دب��ي لال�ستثمار  و�لكائنة مبجمع   ، مرت مربع( 
1.151،760 درهم( مليون ومائة وو�حد وخم�سون �لف و�سبعمائة و�ستون درهما وثالثة فلو�ص مع �لز�م �ملدعي عليهما 

�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �لإعالن :  �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار - ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي

�ملطلوب �إعالنهم: 1- ��سيت�ص بل�ص للعقار�ت - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
�ملربمة  �تفاقية �ليجار طويلة �لمد  و�نهاء  �لدعوى ومو�سوعها دعوى بطلب ف�سخ  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�سوع 
بني �ملدعية و�ملدعي عليها �لوىل بتاريخ 22 �كتوبر 2018 ، و�خلا�سة بقطعة �لر�ص رقم )4900-597( للبناء رقم 
)15( مب�ساحة وقدرها )7،251،37 مرت مربع( ، و�لكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار ، مع �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان 
�لف و�سبعمائة و�ستون درهما  1.151،760 دره��م( مليون ومائة وو�ح��د وخم�سون  ت�سدد للمدعية مبلغ وق��دره )03. 
وثالثة فلو�ص مع �لز�م �ملدعي عليهما �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
2021/2/23  �ل�ساعة 9.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل )علما �أنه قد متت �حالة �لدعوى 

من �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �ىل �لد�ئرة �لعقارية �لكلية �لوىل لالخت�سا�ص( 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
يف الدعوى رقم 2020/4609 جتاري جزئي    

�سد �ملدعي عليها / 1 -  غنتوت �خلليج للمقاولت - ذ م م   
�ملقامة من قبل �ملدعية : �مل�سرتي للمقاولت - ذ م م    

مبا �أن هناك دعوى مقامة �سدكم �مام حماكم دبي ، حتت رقم 2020/4609 جتاري جزئي، 
وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�سبيا يف �لدعوى، فاإننا وعمال باأحكام قانون �لثبات رقم  10 
ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة �و من ميثلكم قانونا  و�لذي �سوف يعقد مبكتبنا 
على �لعنو�ن �ملو�سوع �أدناه وذلك يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/2/24 يف متام �ل�ساعة 11.00 

ظهر� ، مع �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم يف �لدعوى. 
عود ميثاء ، �سارع �م هرير ، بالقرب من ج�سر �ل مكتوم �لقادم من بردبي باجتاه �ىل ديرة ، بناية 
�لفجر ، ��سفل �لبناية هومز �ر ��ص للمفرو�سات ، خلف �لبناية نادي �لن�سر �لريا�سي ، �لطابق 

�لثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة
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اإعالن بالن�سر

)2021/1554(  
�ملخطرة / �سركة عادل غامن �بر�هيم لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م  

�سد 1( �ملخطر �ليها �لوىل / �سركة �ل�سويدي �خلليج للنقل �لعام )ذ م م( 
�جلن�سية(  )�إمار�تي  �ملريخى  جا�سم  جابر  عبد�هلل   / �لثاين  �ليه  �ملخطر   )2

�ملو�سوع �لإخطار �لعديل رقم حمرر )2020/1/107108( 
حيث �ن �ملخطرة تخطر �ملخطر �ليهم عمال بن�سو�ص �ملو�د )64،65،62،63( من قر�ر جمل�ص 
�ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لالئحة  �ساأن  2018 وتعديالته يف  ل�سنة   57 رقم  �ل��وزر�ء 
وقدره  �لإن�����ذ�ر  م��و���س��وع  باملبلغ  �ل��وف��اء  ب�����س��رورة  وت��ع��دي��الت��ه   1992 ل�سنة   11 رق���م  �لإحت�����ادي 
736000 درهم )�سبعمائة و�ستة وثالثون �لف درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ 
�لإخطار وحتى متام �ل�سد�د وذلك يف موعد �ق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر  هذ� �لإخطار مع حفظ 
�لر�سوم  وكافة  �لخطار  باملبلغ مو�سوع  للمطالبة  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  كافة  �إتخاذ  �ملخطر يف  حق 

و�مل�ساريف لتح�سيل �ملبلغ مو�سوع �لإخطار 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/1534(
�ملنذرة / �سركة �لبني للمعادن - �ص م ح 

�ملنذر �ليهما : )1( �سركة مودلر كون�سبت�ص - �ص ذ م م 
)2( مانوج تان�سريى دهارمان - هندي �جلن�سية   

مبوجب �لإنذ�ر رقم )2020/1/216027( �نذ�ر عديل و�مل�سجل لدى كاتب �لعدل بدبي فاإن 
�ملنذرة تنذر �ملنذر �ليهما ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتهما و�لبالغ قدره )308341.95 
فل�ص  وت�سعون  درهم وخم�سة  و�ربعون  وو�حد  درهم وثالثمائة  �لف  وثمانية  درهم( ثالثمائة 
وذلك خالل �سبعة �يام من تايخ �إعالن هذ� �لإنذ�ر بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية �بتد�ء� من 
تاريخ ��ستحقاق �آخر �سيك بتاريخ 2020/12/9 حتى تاريخ �سد�د �ملبلغ بالكامل وبناء� على 
ذلك نو�فيكم بهذ� �لإخطار �لقانوين لدفع �ملبلغ �مل�ستحق خالل �سبع �أيام من تاريخ �إعالن هذ� 

�لإخطار. هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000228 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :  �سريزود ماميدوف - جمهول حمل �لإقامة : �لإمار�ت �إمارة �ل�سارقة ، منطقة �لرب��سي فيال رقم 20 
بالقرب من �مري�ت�ص روود ، بالقرب من م�سجد بر��سي 

�إعالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لإجنليزية 
رفعت �ملدعية / د�ريو�ص لتاأجري �ل�سيار�ت �ص ذ م م  مديرها على �حمد حميدي غالم حيدر حميدى �سد �ملدعي عليه/ 

�سريزود ماميدوف - �وزبك�ستان �جلن�سية تطالب فيها بالتايل : 
�لقانونية  �إمار�تي و�لفائدة  �ملبلغ )10381( ع�سرة �لف وثالثمائة وو�حد وثمانون درهم  �لز�م �ملدعي عليهما بدفع   )1

بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�سد�د �لتام. 
2( �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�ساريف.   3( �عالن �ملدعي عليهما باجلل�سة ولئحة �لدعاء 

�ملدنية - مكتب  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب  �نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/3/3 
رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 4( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - 

بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/2/14 م 
مدير اخلدمات الق�سائية
حمدة حممد ح�سن علي اآل علي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 471/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د مبلغ 28.352 يورو �و ما يعادله 
بالدرهم �لإمار�تي مبلغ : 127460 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 

�ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د و�تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإع��الن : بروفيديتور ماري ديل ميديترييانيو ��ص بي �يه )�ل�سم �ملخت�سر : بروميد ��ص �يه( - 
�سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : عبد�هلل مطر عبد�هلل �لزعابي - �سفته بالق�سية : وكيل ، �ملطلوب �إعالنه 
: 1- �لنجم �لذهبي �لعاملية للمو�د �لغذ�ئية )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  حمل 
�لإقامة  مو�سوع �لإعالن :  طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/1/26 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م   : ثانيا  �لطرفني.   �مل��ربم بني  �لتجاري  �لعقد  بانفاذ   : �أول 
28.352 يورو �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي و�لفائدة �لقانونية 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف 
2021/1/17 وحتى �ل�سد�د �لتام وبالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم 

�حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 18/2020/922 عقاري جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )450.000 درهم( و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �لإعالن :  فرهاد قهرمان بختيار بختيارى  - �سفته بالق�سية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �ملركز �لأملاين لالأعمال - �ص م ح - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

�لدعوى  بتاريخ 2020/2/24 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  : نعلنكم  �لإع��الن  مو�سوع 
�ملذكورة �أعاله ل�سالح/فرهاد قهرمان بختيار بختيارى بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )450.000 درهم( )�ربعمائة وخم�سون �لف درهم( مع �لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 
و�لف  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 20/2019/1442 جتاري جزئي  

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ل�سركة �ملتكاملة لالأور�ق �ملالية ذ م م - �سابقا - �سعاع لالأور�ق �ملالية ذ م م حاليا  - 

جمهول حمل �لإقامة - مبا �ن �ملدعي :�سالح بن جميل بن �سالح مالئكه 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �خل�سم �ملدخل �لأول و�خل�سم �ملدخل �ل�سابع بتقدمي �مل�ستند�ت 
�لتي حتت يدهم و�حلكم على �ملدعي عليها �لثالثة و�خل�سم �ملدخل �لثاين ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد 
بيع �ل�سهم �ملوؤرخ يف 2018/9/6 و�حلكم على �ملدعي عليها �لثانية ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد بيع �لأ�سهم 
�ملوؤرخ يف 2018/9/6 و�لز�م �ل�سركات �ملدخلني من �لثالثة وحتى �ل�ساد�سة بنقل ملكية جميع �لأ�سهم وعددها 
بان يوؤدي له مبلغ وقدره 251.810.635.00  و�ل��ز�م �ملدعي عليه �لأول  �ملدعي  29.700.000.00 �سهم ل�سم 
درهم ومبلغ 16.315.604.60 درهم و�لز�مهم بالت�سامن و�لتكافل بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/2/22 �ل�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.  )علما باأن قر�ر �لقا�سي بت�سليم جميع �مل�ستند�ت �لتي حتت 

يدكم للخبري �ملخت�ص(. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1968/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �ملنازعة �لتاأمينه رقم 509/2020 هيئة �لتاأمني دبي 
�ملعدل يف �لدعوى رقم 1131/2020 مدين جزئي بتاريخ 2020/9/30 ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )359195 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف. 
طالب �لإعالن : حممد ��سفاق حممد لطيف - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : يون�ص حممد عبد�هلل ح�سن �لبلو�سي -  �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- ر�جويندير �سينغ �سارو�ن �سينغ  2-�متو�ست جلف لنقل �ملو�د بال�ساحنات 

�لثقيلة - �ص ذ م م - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ستبا�سر  �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة  �لتنفيذ  به وقدره )359195( درهم �ىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

 2021/144 تنفيذ جتاري  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �ورينتال بريلز للتطوير �لعقاري - �ص ذ م م 
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سهل ذ م م  
وميثله / ر��سد عبد�هلل علي بن عرب  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)173215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 7743/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �لنور لتجارة �خل�سار و�لفو�كه - موؤ�س�سة فردية

جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ساليك�ص فروت�ص - �ص ذ م م  

وميثله / عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)00. 107.535( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 218/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- ماجد �ل�سايغ للمقاولت - �ص ذ م م  - جمهول حمل �لإقامة 
 / مالكها  وميثلها  فردية  موؤ�س�سة  بالبخار  �لتنظيف  خلدمات  �ملها   : له  حمكوم  �ن  مبا 

مرو�ن �حمد م�سري - وميثله : �أمل عمري �ل�سبيعي  
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2021/2/9  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�سالح/ �ملها خلدمات �لتنظيف بالبخار موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها / مرو�ن �حمد 
م�سري حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 7562/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2975/2020 �أمر �أد�ء 
، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )436928 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لإعالن : �سركة �خلليج �لطبية منطقة حرة - ذ م م - �سفته بالق�سية 
: طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه  : 1- �أو�سا �ساجناى �سه - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )436928( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
 SHCAPCICOMS2020/R0000044  يف الإلتما�ض رقم

 بناء علي طلب �مللتم�ص : بنك �بوظبي �لتجاري �ص م ع - م�سرف �لهالل �ص م ع �سابقا 
�ىل �مللتم�ص �سدهم :1 - ريجن�سي بال�ص للتجارة �لعامة )�ص ذ م م( 

2 - علي حممد �سامل �بو عد�ص - �أردين �جلن�سية 
3 - فادي عون �بر�هيم �ل�سامي - �أردين �جلن�سية 

�ل�ستئنافية  �ل�سارقة  مبحكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  باحل�سور  مكلف  �ن��ت 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 

كافة �مل�ستند�ت وذلك يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/2/17. 
مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد املازمي        

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة ال�ستئنافية الحتادية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 305/2021/102 ا�ستئناف جتاري 
مو�سوع �لدعوى: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1393 جتاري جزئي 

و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : روجري �ليا�ص �أبي لهود - كندي �جلن�سية  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد ماهر كامل �حلاج وي�ص �ل�سباغ �سوري �جلن�سية  - �سفته 

بالق�سية : م�ستاأنف �سده. - جمهول حمل �لإقامة 
جتاري   2020/1393 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
بقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2021/2/28   �لح��د  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت  جزئي   
�لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر 
 4078/2018/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �ل�سرح للمقاولت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي 
قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/3/11 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11663468.50( 
�مل�ستودعات  �ر���ص  �لعائده لكم وهي عبارة عن  �لر��سي  بيعت  �لتبليغ و�ل  تاريخ  دره��م خالل 15 يوم من 
�ل�سناعيه/�ل�سارقة  �ل�سجعه   162/3184 �ل�سارقة  �مل�ستودعات  و�ر����ص   3184/161 �مللك  رق��م  /�ل�سارقة 
13/�أ/164 - �ل�سجعه �سناعيه �ل�سارقة 11/�أ/164 - �ل�سجعه �سناعيه �ل�سارقة 12/�أ/164 بطريق �ملز�يدة 
وفقا ملقت�سيات ن�ص �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �ملحكمة �ستتخذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 270/2021/11 مدين جزئي 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )6770( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 

�ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن / 1-�سركة �خلزنة للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  رفيق بالياتاز�ت عبد�لكرمي بالياتاز�ت حممد عبد�لكرمي -   �سفته بالق�سية : 
مدعي عليه   -  جمهول حمل �لقامة 

وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�سوع 
)6770( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2021/2/24  
�ل�ساعة 8.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر        
 2882/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �رنايت بارترنز ذ.م.م - ب�سفتها �مل�سفي �لق�سائي للمدعي عليهما دريك 

�ند �سيكل -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�ملركز �لتجاري للمعد�ت ذ.م.م 

 )74493.31( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
درهم ومبلغ �لتعوي�ص )10000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�سد�د �لتام 

و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة �سم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 1201/2020 
�لتقا�سي عن  قاعة  9:30 �ص يف  �ل�ساعة   2021/2/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
بعد ،  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 148/2021/305 ا�ستئناف جتاري
مو�سوع �لدعوى:  �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم737 / 2020 جتارى كلي و 

�لر�سوم و �مل�ساريف و �لتعاب. 
طالب �لعالن:  بنك �ل�ستثمار �ص.م.ع - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

�ملطلوب �عالنهم:  1- �ساحل �للوؤلوؤ للزجاج ) �ص . ذ . م . م (  2- حممد غ�سوب �لرفاعى 
- 3- منذر قيم  - �سفتهم بالق�سية:  م�ستاأنف �سدهم

مو�سوع �لإعالن : قد �أ�ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 737  / 2020 جتاري 
كلي وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 01-03-2021 �ل�ساعة 10:00 �سباحا بقاعة 
�أو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم  �لتقا�سي عن 

�ستجرى حماكمتكم  غيابيا.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم 732/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع �لدعوى:  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/4344 جتاري جزئي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 7747 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لعالن:  هيرنيتا جنوزى باتز - �سفته بالق�سية:  طالب �لتنفيذ

بالق�سية:   �سفته   - ���ص.ذ.م.م  و�ل�سفر  لل�سياحة  و�ل�سماء  �ل�سم�ص   -1 �عالنهم:   �ملطلوب 
منفذ �سده 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 7747 درهم ( �ىل طالب �لتنفيذ�أو خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن..
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 6859/2020/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع �لدعوى:  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم " 640/2019 جتاري كلي "، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 3369144.88 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لعالن:  بنك ملي �ير�ن - �سفته بالق�سية:  طالب �لتنفيذ 
 -3 �سيقلى    �بر�هيمي  ��سكندر  حممود   -2 �ملطلوب �عالنهم:  1- كومرتونك�ص �ص.ذ.م.م  

ديجتال مى نورث �فريكا �ص.ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية:  منفذ �سدهم 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك�م �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك�م بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة. وعليه فان  �لتنفيذ�أو خلزينة  ( �ىل طالب  به وق��دره ) 3369144.88 درهم  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   

اإخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر:2021/01502 

�لتنمية  د�ئرة  من  بالرقم:571113  و�ملرخ�سة  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  نيلويل  نا�سر  �ملخطر:�سركة 
�لهند ويحمل بطاقة هوية  نيلوىل كاندى �جلن�سية  نا�سر  �ل�سيد  بال�سارقة وميثلها مديرها  �لقت�سادية 

رقم:784196858359720 - �لعنو�ن/�ل�سارقة - هاتف رقم:0506265931
�ملدير/ وميثلها   586229 بالرقم  و�ملرخ�سة  �ص.ذ.م.م  من�ساأت  �د�رة  خلدمات  �سيتي  �ليه:ميالن  �ملخطر 

بوجي�ص ر�جو �سيتي - هندي �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784197025038429 - �لعنو�ن:دبي - رقم 
�لهاتف:042668116/0506517299

�ملو�سوع:�خطار عديل للوفاء مببلغ )672567.13( درهم
نحيط �سيادتكم علما �نه مت �لتفاق بيننا وبينكم يف توريد �لب�سائع و�ملو�د �لالزمة حتى مت توريدها وفقا 
لمر �ل�سر�ء منكم حتى مت تقدمي �لفاتورة �ليكم وقد تر�سد لديكم قيمة �جمالية وقدرها )672567.13( 
مت  �نه  وحيث   - فل�سا  ع�سر  وثالثة  درهم  و�ستون  و�سبعة  وخم�سمائة  �لف  و�سبعون  و�ثنان  �ستمائة  درهم 
تقدمي �ملطالبات �ىل �سيادتكم مر�ر� وتكر�ر� مبا�سرة وعرب �لر�سائل �لن�سية و�لت�سال �لهاتفي ولكن مل 
يكن �ي �جر�ء�ت يف �سرف �لدفعة �مل�ستحق لنا علما باأننا يف حاجة ما�سة �ىل ح�سول حقوقنا يف �أقرب وقت 
�ملذكور خالل  �ملديونية  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  فاننا نخطركم   - منذ فرتة طويلة  �ملبلغ  هذ�  ��ستحق  حيث 
خم�سة �يام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل 

�لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به ، وهذ� �خطار منا بذلك
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/55106 
�ملخطرة:�حلميدة لل�سيانة �لعامة وخدمات �لتنظيف ذ.م.م و�ملرخ�سه من حكومة عجمان بالرقم:51964 
وميثلها مديرها �ل�سيد/علي بن علي - �لعنو�ن:عجمان - �لر��سدية 1 - هوريزون تاور - مكتب 302 - هاتف 

رقم:0558098299
�ملخطر �ليها:موؤ�س�سة يو�سف باقرين ملقاولت �لبناء )موؤ�س�سة فردية( و�ملرخ�سة من حكومة دبي بالرقم 
696569 وميثلها مالكها �ل�سيد/يو�سف عامر حممد - �لعنو�ن:دبي - ند �حل�سا - مكتب 101 ملك �ل�سيخ 

جا�سم بن في�سل حممد ثاين �ل ثاين - هاتف رقم:0507960069
�ملو�سوع:�خطار عديل باد�ء مبلغ )70215.00( درهم

�ملخطرة �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة وتبا�سر ن�ساطها بالدولة وفقا للرخ�سة �لتجارية �ملمنوحة لها ونظر� 
لذلك �لن�ساط �رتبطت مع �ملخطر �ليها بعالقة جتارية نتج عنها �ن تر�سدت بذمة �لخرية مبلغا وقدره 
�سورة  )لطفا:مرفق  �ليها  �ملخطر  بتوقيع  ممهور  ح�ساب  ك�سف  مبوجب  ذلك  وثابت  درهم   )70215.00(
�سوئية من ك�سف �حل�ساب �سالف �لذكر و�لرخ�سة �لتجارية( وحيث �ن �ملخطرة طالبت �ملخطر �ليها ب�سد�د 
هذ� �ملبلغ �ملرت�سد بذمتها بجميع �لطرق �لودية �ل �نها مل متتثل - لذلك:تخطركم �ملخطرة ب�سرعة �سد�د 
�ملبلغ �مل�ستحق يف موعد �ق�ساه خم�سة �يام من تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لخطار و�ل �ست�سطر ��سفا لتخاذ 

كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم بال�سافة �ىل �لفو�ئد �لتاأخريية و�لتعوي�سات �ملقررة يف هذ� �ل�ساأن
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13167 بتاريخ 2021/2/17   
اعالن بالن�سر        

جزئي جتاري   83  /  2021 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

2_ جميل فوؤ�د عبد�لرحيم  �إىل �ملدعى عليهما  / 1_ ر��سد على �رحمه �لبغا�ص �ل�سويهي ،  
مو�سي    جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن �ملدعى / عامر يو�سف عبد�هلل عبابنة و ميثله  / �أحمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي
 72،000   ( �ملدعي علي�ه  مببلغ وق��دره  باإلز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك�   قد 
ت��اري��خ �لإ�ستحقاق يف  12% م��ن  �ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة و  �أت��ع��اب  �ل��ر���س��وم و �مل�ساريف و  دره���م( و 

�ل�سد�د.  متام  وحتى  م   2017/11/26
قاعة  يف  �سباحا   08:30 �ل�ساعة   2021-02-23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
�لتقا�سي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت �أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة ب�ثالثة �أيام 

على �لقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Defendant Service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2021/0000117/ Commercial (Summary)

To the defendant: Ahmed Saeed Saleh Bekheit Alamri 
Abu Dhabi, Al Nahyan Camp, Al Fariaa Building, 701

You are ordered to attend the hearing of 03-03-2021 before Case Management 
Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or by an approved attorney and to submit a rejoinder to 
the case attached with all the documents within a period of not more ten days from 
publishing date to consider the case with the above mentioned number in your 
capacity as a defendant.

Judicial Services Manager
Iman Ahmed Alawadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 17/ 02/ 2021  Issue No : 13167
Defendant Service by Publication

Before Case Management Office, Ajman Court, 
Federal Civil Court of First Instance

In Case No. AJCFICIPOR2021/0000116/ Commercial (Summary)

To the defendant: Ayub Gholam Reda Hafizi
Ajman, Sheikh Khalifa Street, Garden View Building, Mezzanine Floor, Tel. 
0508888856
You are ordered to attend the hearing of 03-03-2021 before Case Management 
Office, Ajman Court, Civil Court of First Instance, Office No. (Case Manager 
Office No. 6) in person or by an approved attorney and to submit a rejoinder to 
the case attached with all the documents within a period of not more ten days from 
publishing date to consider the case with the above mentioned number in your 
capacity as a defendant.

Judicial Services Manager
 Iman Ahmed Alawadi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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�نطالق  ع��ن  للفنون  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  �أعلنت 
تقام  و�ل����ت����ي   ،2021 رب���ي���ع  �أف�������الم  ���س��ل�����س��ل��ة 
 8:00 �ل�����س��اع��ة  �أي������ام �جل��م��ع��ة  ع��رو���س��ه��ا يف 
�لفنية  باملباين  �ملدينة،  �سر�ب  �سينما  يف  م�ساًء 
�سل�سلة  �ملريجة.وتتناول  منطقة  يف  للموؤ�س�سة 
�لأفالم مو�سوعات �لت�سحية و�لرغبة و�ل�سغف 
�لتي  و�جل��ه��ود  خمتلفة،  �سياقات  يف  و�ل��ط��م��وح 
�أهد�فها  حتقيق  �سبيل  يف  �ل�سخ�سيات  تبذلها 
�جتماعية  مع�سالت  م��ع  و�ل��ت��ع��اي�����ص  و�ل��ن��ج��اة 
و���س��ي��ا���س��ي��ة .وت��ت�����س��م��ن �ل��ع��رو���ص �مل��ق��ب��ل��ة فيلم 

“�سيد �ملجهول” 2019 ، للمخرج عالء �لدين 
 19 يوم �جلمعة  �سيجري عر�سه  و�ل��ذي  �جلم 
 2020 “ميلكميد”  وف��ي��ل��م  �جل����اري  ف��رب�ي��ر 
�سيعر�ص  و�ل��ذي  �أوفبياجيل  ديزموند  للمخرج 
5 مار�ص �لقادم وفيلم “�أبناء �ل�سم�ص” للمخرج 
جميد جميدي و�لذي �سيعر�ص 2 �أبريل �لقادم. 
وتهدف �سل�سلة �لأفالم �إىل توفري من�سة نوعية 
�لفر�سة  �لإم������ار�ت  يف  �ل�سينما  ل��ع�����س��اق  ت��ت��ي��ح 
مل�ساهدة جمموعة متنوعة من �لأفالم �مل�ستقلة، 

�سمن �لفئات �لرو�ئية و�لوثائقية و�لق�سرية.

للعام  �لأول  معر�سه  �ل��ي��وم  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ل��وف��ر  متحف  يفتتح 
2021 حتت عنو�ن “�لتجريد وفن �خلط – نحو لغة عاملية” 

وي�ستمر 12 يونيو �ملقبل.
و يدعو �ملعر�ص زو�ره �إىل تتبع ن�ساأة فن �لتجريد �حلديث من 
�لفنانني  �إلهام  م�سدر  �إىل  و�سول  و�لرموز  �لعالمات  خالل 
�ل�سوء  م�سلطا  و�لآ�سيوي،  �لعربي  �إىل فن �خلط  يعود  �لذي 

على �لإلهام �مل�سرتك بني �لثقافات.
ي�سم �ملعر�ص �أكر من 80 عمال فنيا معار� من 16 موؤ�س�سة 
�سريكة و6 �أعمال من جمموعة �للوفر �أبوظبي �خلا�سة، وهي 
وجاك�سون  ما�سون،  و�أن��دري��ه  كر��سرن،  ويل  كلي،  لبول  �أعمال 
بولوك، و�سي تومبلي، وفا�سيلي كاندن�سكي وغريهم من فناين 
�إن�ساء لغة عاملية  �إىل  �لذين �سعرو� باحلاجة  �لع�سرين  �لقرن 

جديدة م�ستمدين �لإلهام من فن �خلط.
وي�سلط �ملعر�ص �ل�سوء على �أعمال �لفانني �لعرب من �لقرنني 
�لع�سرين و �لو�حد و�لع�سرين، مثل �سياء �لعز�وي و�أنور جالل 
�سمزه وغادة عامر و�سري�زه هو�سياري ومنى حاطوم، و�لذين 
�لكتابة من  و�أ�سكالها، ليحررو�  �لإلهام من �لأحرف  ��ستمدو� 
ي�سم  ج��دي��دة..و  فنية  حلة  ويلب�سوها  �لبحت  �للغوي  قالبها 
�أعمال فنية تركيبية لفنانني معا�سرين هما �إل �سيد و�سانكي 

ز�ل��و� يف بحث  ما  �ليوم  �لفنانني  �أن  يبينان من خاللها  كينغ 
عن �أ�سكال ب�سرية جديدة لدجمها يف فنهم ��ستجابة للتغري�ت 

�ملجتمعية �حلالية.
وتعود �لأعمال �ملعارة �إىل جمموعة مركز بومبيدو يف باري�ص، 
ومتحف �للوفر يف باري�ص، و�ملركز �لوطني للفنون �لت�سكيلية 
جاك  وغالريي  باري�ص،  يف  ماتي�ص  جان  وموؤ�س�سة  باري�ص،  يف 
باري�ص،  ج��اي��ج��ر يف  ب��و���س��ر  وغ���ال���ريي ج��ني  ب��اري�����ص،  بيلي يف 
ومتحف بلدية �سان جريمان لفال، ومتحف غرونوبل للفنون 
وموؤ�س�سة  نيويورك،  يف  بولوك-كر��سرن  وموؤ�س�سة  �جلميلة، 
�أدولف و�إ�ستري غوتليب يف نيويورك، وغالريي مايكل فرينر، 
وم��ارك��ي�����ص ف��ي��ل��م��ر���س��دورف يف ت��ري��ب��ب��ني، وغ��ال��ريي م��اك��ي يف 
ن��ي��وي��ورك، و����س��ت��ودي��و منى ح��اط��وم يف ل��ن��دن، ون��و�رم��ون �آرت 
جانب  �إىل  دب���ي،  يف  �سيد  �إل  و��ستديو  ب��اري�����ص،  يف  برودك�سن 
متحف جوجنهامي �أبوظبي.و قال معايل حممد خليفة �ملبارك، 
بدخول  “فخورون  و�ل�سياحة-�أبوظبي:  �لثقافة  د�ئرة  رئي�ص 
�لأول لهذ�  �ل��ع��امل��ي  ل��زي��ارة معر�سه  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ل��وف��ر  ق��اع��ات 
بارزة  ليقدم قطعا فنية  �ملتحف يعود جم��دد�  �ل��ع��ام.. فها هو 
�أعمال فنية  �ملعر�ص، وهي  �إطار متحفي مبتكر يف هذ�  �سمن 
�لثقافات  �ملتبادل بني  �لإلهام  ملا ترويه من ق�س�ص  ��ستثنائية 

و�لتي يعر�ص �لعديد منها للمرة �لأوىل يف �أبوظبي و�ملنطقة 
ككل.. �إن �أبوظبي هي �ملدينة �لأن�سب ملثل هذه �ملعار�ص �لفنية، 
�لتفاهم  م��ن  ينبعان  و�ل��ن��م��و  �لزده�����ار  �أن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  وخ���ري 
�لثقافات.. فالفن و�لثقافة ي�ستمد�ن  و�لتعاون و�لنفتاح بني 
يلعب  �أبوظبي  �للوفر  و�سيظل  �لبع�ص،  بع�سهما  من  �لإلهام 
دور� حموريا يف حتويل مدينتنا �إىل مركز ينب�ص بالإبد�ع يف 

�ملنطقة و�لعامل«.
و�أ�ساف معاليه: “ يج�سد هذ� �ملعر�ص ��ستمر�ر� للجهود �ملهمة 
�لتي بذلتها د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي على مد�ر �لعام 
�ملا�سي، على �لرغم من �لتحديات �لعاملية �لتي فر�ستها جائحة 
كوفيد -19.. حيث قدمنا ??مبادر�ت ثقافية طموحة جديدة 
ومبتكرة �إىل جانب بر�مج ثقافية متنوعة وديناميكية موجهة 
و�أكد �أن �لقدرة على �لتكيف  جلميع �أفر�د �ملجتمع �ملحلي” .. 
�أظهرناها خالل هذ� �لوقت �ساهمت يف تطوير  �لتي  و�ملرونة 
�مل�سهد �لثقايف لالإمارة �سعيا �إىل تلبية �حتياجات جمهورنا من 

خمتلف �لثقافات وتطلعاته.
من جانبه قال مانويل ر�باتيه، مدير متحف �للوفر �أبوظبي : 
“ ي�سرنا �أن ندعو ديدييه �أوتينجيه، �ملدير �مل�ساعد يف �ملتحف 
�لتي  �لعالقة  على  �ل�سوء  لت�سليط  �ملعا�سر،  للفن  �لوطني 
جتمع فن �لتجريد بفن �خلط، �أي هاتني �للغتني �لب�سريتني 
و�لعالقة �لوثيقة �لتي تربط بينهما.. و يقدم �للوفر �أبوظبي 
لزو�ره فر�سة �كت�ساف هذه �للغة �مل�سرتكة من خالل �لر�سوم 
�لت�سويرية و�لعالمات و�خلطوط.. ويرى هذ� �ملعر�ص �لنور 
لزو�ر  يقدم  �ل��ذي  بومبيدو  مركز  مع  �لثاين  �لتعاون  نتيجة 
�ملنطقة،  ويف  �أبوظبي  يف  �لأوىل  للمرة  تعر�ص  �أعمال  �ملتحف 
�أعمال ل�سي تومبلي، ويل يوفان، وفا�سيلي كاندين�سكي،  منها 
وجان  دوت��رم��ون،  وكري�ستيان  م��ريو،  وخ���و�ن  مي�سو،  وه��رني 
�ملعر�ص  هذ�  �إن  �ل�سامل..  ونا�سر  ما�سون،  و�أن��دري��ه  دوبوفيه، 
من  ك��ب��رية  جمموعة  م��ع  �لوثيقة  �سر�كاتنا  على  دل��ي��ل  خ��ري 
بيننا،  ما  �ملتبادلة  �لثقة  وعلى  و�لثقافية،  �لفنية  �ملوؤ�س�سات 
�أبو�بنا  �سرعنا  لقد  لزو�رنا..  بتقدمي جتارب غنية  و�هتمامنا 
�لتجريد  ليتاأملو� فن  �أم��ان،  بكل  �ل��زو�ر  لن�ستقبل  من جديد 

و�مل�سادر �لتي ��ستمد �لفنانون �لإلهام منها«.
بدوره قال ديدييه �أوتينجيه، �ملدير �مل�ساعد يف �ملتحف �لوطني 
ل��ل��ف��ن �مل��ع��ا���س��ر و�مل�������س���وؤول ع���ن �ل���رب�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة، ومن�سق 
�ملعر�ص: “يج�سد �مل�سروع �لذي عملت عليه مع متحف �للوفر 
�أب��وظ��ب��ي �حل����و�ر�ت و�ل��ت��ب��ادلت ب��ني �ل��ث��ق��اف��ات.. فهو ي�سلط 
�لتي يج�سدها  �لأم��اك��ن و�لأزم��ن��ة  �ل�سوء على �حل���و�ر�ت بني 

مفهوم �ملتحف �لعاملي، و�حل��و�ر�ت بني �ل�سور و�لأح��رف �لتي 
و�حلو�ر�ت  و�لعك�ص،  �خلط  بفن  �لر�سامني  �نبهار  يف  تنعك�ص 
عرب �لزمن بني فناين �ل�سرق من جهة و�لغرب من جهة ثانية، 
و�لذي نر�ه يتجلى يف ��ستخد�م �أحد �أبرز فناين فن �ل�سارع من 
عاملية  لغة  بذلك  لن�سهد  �لقدمية،  �مل�سرية  للفنون  نيويورك 
ثريا  �لدكتورة  قالت  جهتها،  و�لأماكن«.من  �لع�سور  تتخطى 
و�لبحث  �ملتحف  و�أمناء  �لفنية  �ملقتنيات  �إد�رة  مديرة  جنيم، 
يطلق  �ملعر�ص،  ه��ذ�  �فتتاح  “مع  �أبوظبي:  �للوفر  يف  �لعلمي 
متحف �للوفر �أبوظبي مو�سمه �لثقايف �لثالث �لذي يركز على 
�لتبادلت ما بني �ل�سرق و�لغرب، م�ستك�سفا �لطرق �لتي ميزت 
�إبد�ع كل منهما.. فاإن تتبعنا م�سار ن�ساأة فن �لتجريد يف �لقرن 
�لع�سرين، لوجدنا �أنه ت�سكل نتيجة تاأمل �لفنانني �لتجريديني 
مل��خ��ت��ل��ف �ل��ع��الم��ات و�خل���ط���وط و�ل���ر����س���وم �ل��ت�����س��وي��ري��ة من 
يف  �لأح���رف  لوجدنا  حولنا  تاأملنا  و�إن  �ل�سرقية..  �لثقافات 
خمتلف �أنو�ع �لفنون مثل فن �خلط و�لغر�فيتي.. وقد �تخذت 

�آ�سيا و�سمال �أفريقيا مركز� حموريا يف هذ� �لإطار.. 
و جند هذ� �لبعد �لذي يتخذ طابعا روحانيا، �إن �سح �لتعبري، 
�لعرب،  �لفنانني  �سفوف  يف  ظهرت  �لتي  �حلروفية  حركة  يف 

و�لتي لعبت دور� هاما يف تطور فن �لتجريد �ملعا�سر«.

و �أ�سافت �إن �ملعر�ص يهدف �إىل ر�سم لقاء �ل�سرق و �لغرب على 
لوحة و�حدة م�سلطا �ل�سوء على ما �كت�سبه فنانو �لغرب من 
ممار�سات فنية يف فن �خلط من ثقافات بعيدة كل �لبعد عن 

ثقافاتهم.
على  منها  �لأول  �لق�سم  ي��رك��ز  �أق�����س��ام،  �أرب��ع��ة  �مل��ع��ر���ص  ي�سم 
“�لر�سوم �لت�سويرية”، وهي �سور رمزية متثل كلمات و�أفكار� 
يف �حل�سار�ت �لقدمية يف بالد �لر�فدين وم�سر، �سكلت م�سدر 

�إلهام لفناين �لفن �لتجريدي.
�حتلت،  �لتي  “�لعالمات”  على  يركز  فهو  �لثاين  �لق�سم  �أم��ا 

يف تاريخ �لكتابة، 
مكان �لر�سوم �لت�سويرية، لتك�سر بذلك �حلاجز �لفا�سل بني 

�لكتابة و�ل�سور.
ويبني �لق�سم �لثالث من �ملعر�ص حتت عنو�ن “مالمح” كيف 
دمج فنانو �لغرب �لطاقة �لتي تكمن يف فن �خلط �ل�سرقي يف 

�سربات فر��سيهم لبتكار خطوط �ن�سيابية.
ويختتم �ملعر�ص بق�سم “فنون �خلط” �لذي يو�سح كيف جلاأ 
مي�سو  ه��رني  �إىل  بريون جي�سني  �ل��ع��امل، من  ح��ول  �لفنانون 
يف  �خل��ط  ف��ن  �إىل  من�سور،  و�سليمان  �ل�سعيد  ح�سن  و���س��اك��ر 

�أعمالهم.

اللوفر اأبوظبي يطلق اليوم معر�شه الأول لعام 2021 بالتعاون مع مركز بومبيدو

ال�شارقة للفنون تعلن 
�شل�شلة اأفالم ربيع 2021

و�ل�����س��ب��اب وم��وؤ���س�����س��ة فّن  �ل��ث��ق��اف��ة  وّق��ع��ت وز�رة 
لالأطفال  �لإع��الم��ي  �لفن  ودع��م  بتعزيز  �ملعنية 
تفاهم  �م�ص مذّكرة  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�لنا�سئة يف 
و�لتعاون  للتن�سيق  ع��ام  �إط���ار  و���س��ع  �إىل  ت��ه��دف 
ب���ني ك���ال �جل��ان��ب��ني ب�����س��اأن م�����س��ارك��ة �ل������وز�رة يف 
�لدويل  �ل�سينمائي  �ل�����س��ارق��ة  م��ه��رج��ان  تنظيم 
�لر�مية  �لأه��د�ف  يحّقق  و�ل�سباب مبا  لالأطفال 
وتبني  �ملحلي  �لأف��الم  �سناعة  قطاع  متكني  �إىل 
�ملو�هب �ل�سابة وتطوير قدر�تها وتر�سيخ �لثقافة 

�ل�سينمائية بني خمتلف �أفر�د �ملجتمع.
خم�سة  مل��دة  �ست�ستمر  �لتي  �مل��ذك��رة  بنود  ت  ون�سّ
م�ساركتها  خ��الل  �ل����وز�رة  ت��ت��وىل  �أن  على  �أع����و�م 
�لتحكيم  �أع�ساء جلان  �ق��رت�ح  �ملهرجان مهام  يف 
�إر���س��ال دع���و�ت �مل�ساركة  و�ل��ت��ع��اون و�مل�����س��اع��دة يف 
و����س��ت�����س��اف��ة ���س��ن��اع �لأف�����الم و�مل��ه��ت��م��ني باملجال 
�ل�سينمائي �إىل جانب �قرت�ح �أ�سماء �سّناع �لأفالم 

وت��ق��دمي لئحة  �لعمل  ور����ص  لعقد  �لإم��ار�ت��ي��ني 
مقرتحة باأ�سماء مقدمي �حللقات �لنقا�سية.

�ق��رت�ح قائمة  �ملذكرة  �ل��وز�رة مبوجب  و�ستتوىل 
�لأفالم �لكورية �مل�ساركة يف �حتفالية يوم خا�ص 
�مل�ساركني يف  �لكوريني  �ملخرجني  و�أ�سماء  لكوريا 
فعاليات  �سمن  �لنقا�سية  و�حللقات  �لعمل  ور�ص 

�حلو�ر �لثقايف �لإمار�تي �لكوري.
�لقا�سمي  �هلل  عبد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  وق��ال��ت 
مدير موؤ�س�سة فّن ومهرجان �ل�سارقة �ل�سينمائي 
�ل�سينما  “متلك  و�ل�����س��ب��اب:  ل��الأط��ف��ال  �ل����دويل 
قّوة  فهي  ك��ب��رية  وثقافية  ومعرفية  فنية  قيمة 
يف  لتكري�سه  ن�سعى  نبيل  و�إح�����س��ا���ص  ذ�ت��ه��ا  ب��ح��ّد 
ليكون  �ل�سابة  و�لفئات  �جلديدة  �لأجيال  نفو�ص 
�خلا�سة  �أعمالهم  �بتكار  �مل�ستقبل  يف  مبقدورهم 
�أ�سئلتهم  ل��ط��رح  تخولهم  �إب��د�ع��ي��ة  م���و�د  و�إن��ت��اج 
تخدم  �لتي  �لق�سايا  خمتلف  ومعاجلة  وروؤ�ه���م 

حا�سر وم�ستقبل جمتمعاتهم«.
و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  م��ع  �لتعاون  �ن  وتابعت 
يحقق �أهد�ف و��سرت�تيجيات �ملوؤ�س�سة يف �لتو�سع 
�ملحلي  �ملجتمع  �سريحة من  �أك��رب  �إىل  و�لو�سول 
و�ل��ع��رب��ي ك��م��ا مت��ّث��ل خ��ط��وة مل��رح��ل��ة ج��دي��دة من 
�ل�سينمائية  �لثقافة  تر�سيخ  يخدم  �ل��ذي  �لعمل 
يف �أذهان �لأجيال �جلديدة ل�سيما �ل�سباب �لذين 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أو���س��ى 
�لأعلى حاكم  �ملجل�ص  �لقا�سمي ع�سو  بن حممد 
�ل�����س��ارق��ة ب���اأن ي��ك��ون��و� رك��ن��اً �أ���س��ا���س��ي��اً م��ن �أرك���ان 
�مل��ه��رج��ان ونتطلع م��ن خ��الل ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �إىل 
ملزيد  �لفر�سة  و�إتاحة  �لإبد�عية  �ملهار�ت  تعزيز 
من �لطاقات �ل�سبابية لتحقق ذ�تها وترك ب�سمة 

يف جمال �ل�سينما.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة م���ب���ارك �ل��ن��اخ��ي وكيل 
�خلطوة  ه��ذه  تن�سجم  و�ل�����س��ب��اب  �لثقافة  وز�رة 

مع ��سرت�يجية وز�رة �لثقافة و�ل�سباب يف متكني 
بالدولة  �مل��ح��ت��وى  و���س��ن��اع  �ل�سينمائي  �ل��ق��ط��اع 
ل�سرد ق�سة �لإمار�ت وثقافتها وتاريخها وقيمها 
م��و�ه��ب وطنية  م��و�ه��ب  ب��اإي��ٍد  �ل��ع��امل��ي  للجمهور 
�ملهمة  �ملجالت  �حد  �ل�سينما  مبدعة حيث متثل 
و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�سناعات  ��سرت�تيجية  يف 
�إمكاناتها  و�إط�����الق  دوره����ا  تفعيل  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل 
�أحد  لت�سبح  وعاملية  حملية  �سر�كات  خ��الل  من 

�لرو�فد �ملهمة ملنظومتنا �لقت�سادية.
�ل�سارقة  م��ه��رج��ان  م���ع  ���س��ر�ك��ت��ن��ا  �أن  و�أ�����س����اف 
تاأتي  و�ل�����س��ب��اب  ل��الأط��ف��ال  �ل����دويل  �ل�سينمائي 
�ن���ط���الق���اً م���ن �إدر�ك����ن����ا �ل��ع��م��ي��ق لأه��م��ي��ة �لفن 
يف  �لثقافية  �جل�سور  بناء  يف  ودوره  �ل�سينمائي 
�لعامل ون�سر �لتعليم و�لإب��د�ع عن طريق حتفيز 
�لنا�سئة على �سناعة حمتوى هادف يحمل ر�سالة 

تعرب عن ثقافة جمتمعه وقيم دولته.

تفاهم بني الثقافة وال�شباب وفن لالرتقاء بال�شارقة 
ال�شينمائي الدويل لالأطفال وال�شباب
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تعود اإليه بعد غياب ا�ضتمر نحو 15 عاما

�شميحة اأيوب: اأحب امل�شرح واأع�شقه
يف  �ل�سوتي  �لأد�ء  لتجربة  حما�سك  �سبب  ما   •
عر�سها  �نطلق  عبده" �لتي  و�سي  "�أملظ  م�سرحية 

�أخري�ً؟
- �أحب �مل�سرح و�أع�سقه، وعندما عر�ص علي �ملخرج 
م���ازن �ل��غ��رب��اوي �ل��ف��ك��رة مل �أت����ردد ك��ث��ري�ً خا�سة 
تفا�سيل  و�أعجبتني  �سنو�ت  منذ  مازن  �عرف  �أنني 
�لعر�ص، وقمت بت�سجيل �لأد�ء �ل�سوتي �لذي يلعب 
�لأعمال  م��ن  فامل�سرحية  �لأح����د�ث،  يف  كبري�  دور� 
مب�ساركتي  و�سعيدة  م��وؤخ��ر�ً،  عر�ست  �لتي  �ملهمة 

فيها.
"مور�ستان"  م�سرحية  لعر�ص  حالياً  • حت�سرين 
�ل���ت���ي ت���ع���ودي���ن م���ن خ��الل��ه��ا ب��ع��د غ���ي���اب طويل، 

حدثينا عن هذ� �مل�سروع.
��ستمر  غياب  بعد  للم�سرح  "مور�ستان" تعيدين   -
نحو 15 عاما، و�أ�سعر ب�سعادة كبرية لأن �مل�سرحية 
"بري  م�سرحية  ع��ن  م��اأخ��وذة  فهي  مم��ي��زة  ق�ستها 
�لرحل  م��ع  بتقدميها  قمت  �أن  �سبق  �لتي  �ل�سلم" 
�ملخرج  م��ع  �قدمها  �ل��ي��وم  لكن  وه��ب��ة  �ل��دي��ن  �سعد 
�أه��م خمرجي  �أح��د  �لع�سفوري وهو  �سمري  �لكبري 
لأن  للتجربة  �لرئي�سي  حما�سي  و���س��ب��ب  �مل�����س��رح، 
عودته للم�سرح مهمة جد� وو�ثقة من قدرته على 
�لأجيال  �ستفيد  �ل��ت��ي  ب��روؤي��ت��ه  �مل�سرحية  ت��ق��دمي 
�جل����دي����دة ل��ي�����ص ف��ق��ط م���ن �جل���م���ه���ور ول���ك���ن من 
�ستقدم  فامل�سرحية  �أي�ساً،  �مل�سرح  و�سناع  �ملمثلني 
بروؤية جديدة تنا�سب �لفرتة �حلالية زمنيا وحتمل 
�لتي  �لن�سخة  ع��ن  �ملختلفة  �لتفا�سيل  م��ن  كثري� 

قدمتها يف �ملا�سي.
�ل���ع���ودة  يف  حم������ددة  �����س����روط  ل����ك  ك���ان���ت  • ه����ل 

للم�سرح؟
- �أعترب �مل�سرح بيتي، ولدي رغبة د�ئمة يف تقدمي 
�أع��م��ال تليق بي  ت��ك��ون  �ن  �أع��م��ال عليه، لكن لب��د 
�ق���ل مم���ا قدمته،  ت��ك��ون  �ل��ف��ن��ي��ة ول  ومب�����س��ريت��ي 
�مل�سرح  و�جهها  �لتي  �مل�سكالت  بخالف  ول��الأ���س��ف 
من  كثري  ك��ان��ت  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خ��الل  �مل�����س��ري 
خ�سبته،  على  تقدم  �ن  مطلقا  ت�ستحق  ل  �لعمال 
فالعتماد على �لهل�ص و�ل�سحك با�سم �مل�سرح �أمر 
�لطالق،  على  فيه  ����س��ارك  �ن  �ملمكن  يكن من  مل 
ل����ذ� ج����اءت ع���ودت���ي ب��ت��ج��رب��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ع �سمري 
�مل�سرح  �أه��م خمرجي  �ل��ذي يعترب من  �لع�سفوري 

يف م�سر.
�مل�سرحية؟ �ستعر�ص  • متى 

�إىل  بحاجة  �مل�سرحية  لكن  م��وؤخ��ر�ً،  �لعمل  بد�أنا   -
�خلروج  قبل  �لفني  �مل�ستوى  على  كثرية  جتهيز�ت 
للنور حتى تليق بالقائمني عليها وباجلمهور �لذي 
�لقومي،  �مل�����س��رح  خ�سبة  ع��ل��ى  مل�ساهدتها  ���س��ي��اأت��ي 
�أن ن�ستقبل �جلمهور قريباً مع �لجر�ء�ت  و�متنى 

�لحرت�زية �ملتبعة بالعرو�ص يف �لفرتة �حلالية.
عن  حدثينا  �لعيد"،  "ليلة  لفيلم  حت�سرين   •

هذه �لتجربة؟عي
�لفيلم  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  لل�سينما  �ساأعود  بالفعل   -

مع  وه��و  ���س��ن��و�ت،   9 لنحو  �متد  طويل  غياب  بعد 
موعد  حتديد  يتم  ومل  �لعزيز  عبد  �سامح  �ملخرج 
قوله  ميكن  م��ا  لكن  �لآن،  حتى  لت�سويره  نهائي 
�لعمل ي�سم تفا�سيل كثرية ويطرح ق�سايا  �أن  هو 
�ملر�أة  ي��و�ج��ه  ي��ز�ل  ل  �ل��ذي  بال�سطهاد  مرتبطة 
على  حل�سولها  �ملبذولة  �جلهود  رغ��م  �ل�سعيد  يف 

حقوقها، ومعاجلة �لفيلم مكتوبة بطريقة �سيقة.
�سامح  �ملخرج  مع  �لثانية  �لتجربة  هو  �لفيلم   •

عبد�لعزيز؟
�ل�سينمائية  �ف��الم��ي  �خ��ر  �ساحب  فهو  بالفعل،   -
"تيتة رهيبة" وهو خمرج متميز لديه روؤية  �ي�سا 
وجتاربه  يقدمها  �لتي  �لع��م��ال  يف  حقيقية  فنية 
�عماله  و�أحببت  لو�قعيتها،  د�ئما ما حتقق جناحا 
"ليلة  ب��ه، وعندما حت��دث معي عن  �لتقي  �ن  قبل 
�لعيد" كنت و�ثقة من �نه �ختار عمال جيد� �سيقوم 

بتقدميه بالفعل.
�سبحي  حممد  �لفنان  مع  م�سرحية  عن  • �أعلنت 

لكنها مل تخرج للنور، فما �ل�سبب؟
- حممد �سبحي يقدم م�سرحا خا�سا يحمل ر�سالة 
يعمل  وه��و  نف�سه،  ب��ال��وق��ت  وممتعا  ج��ي��دة  وف��ك��رة 
بالفعل على �لن�ص �لذي يفرت�ص �ن نت�سارك فيه 
معا لكن مل يتم �لنتهاء منه حتى �لآن، و�متنى �ن 

يكون جاهز� قريباً.
فيها؟ ت�ساركني  �لتي  �لعمال  قلة  �سبب  • ما 

تنا�سبني  �لتي  ل��الأدو�ر  باختياري  �لم��ر مرتبط   -
وتنا�سب مكانتي ومرحلتي �لعمرية، وهناك م�سكلة 
�ل�سينمائية  �أو  �ل��در�م��ي��ة  ���س��و�ء  �لكتابات  يف  د�ئ��م��ا 
وتهمي�ص  �ل�سباب  على  �لح���د�ث  بق�سر  مرتبطة 
�قبل  �ن  �ملنطقي  من  لي�ص  ثم  وم��ن  �لكبار،  �أدو�ر 
م�سهدين  �و  م�سهد�  فيه  �ج�سد  عمل  يف  �مل�ساركة 
ع��ل��ى �لك����ر، وب���ال ت��اأث��ري يف �لح������د�ث، وه����ذ� ما 
ت�سبب لي�ص يف قلة �أعمايل فقط ولكن يف قر�ر عدد 
كبري من �لفنانني �لبتعاد و�نتظار ما ينا�سبهم من 

�أعمال.
�ملقبل؟ �لرم�ساين  �ل�سباق  يف  �ستطلني  • هل 

من  وه���و  "�لطاوو�ص"  م�سل�سل  يف  ���س��اأ���س��ارك   -
�لعمال �لتي �ستعر�ص يف �سهر رم�سان، و�أعجبتني 
فكرة �لعمل لأنه يطرح �لعديد من �مل�سكالت �لتي 

نعي�سها �ليوم ب�سبب مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
�أبناء فناين م�سر، ما  • �ن�سممت موؤخر�ً جلمعية 

�سبب حما�سك لهذه �خلطوة؟
- تلعب �جلمعية دور� كبري� يف �حلفاظ على حقوق 
�ل��ف��ن��ان��ني ل���س��ي��م��ا �ل��ب��ح��ث ع��ن ح��ق��وق ح��ق �لأد�ء 
م�سر  يف  عليها  نح�سل  ل  و�لتي  للفنانني  �لعلني 

ب�سبب �لقو�نني،
�مللف  ه��ذ�  �ك��رب يف  ب���دور  �لقيام  وه���دف �جلمعية   
�ل�����ذي ي�����س��م��ن ت���وف���ري ح���ي���اة ك���رمي���ة ل��ي�����ص فقط 
�أن  و�مت��ن��ى  بعدهم،  م��ن  لورثتهم  ولكن  للفنانني 
تكلل جهودها بالنجاح وخطوة �ن�سمامي لها جاءت 

لقناعاتي باأهد�فها وما ت�سعى �إىل حتقيقه.

ر  رزان مغربي حت�شّ
لأغنية جديدة

بعد غياب طويل عن تقدمي �لأغنيات، ت�ستعد �لإعالمية و�لفنانة �للبنانية 
رز�ن مغربي لإطالق �أغنيتها �ملنفردة �جلديدة و�لتي تتكتم عن تفا�سيلها 

�ىل حني �إطالقها.
بدون  ت�سوير:  �ن�ستقر�م،  �سفحتها  مغربي  رز�ن  �لفنانة  ن�سرتها  �سورة 

كريدت
كما من �ملتوقع �أن تكون �لأغنية مليئة بالطاقة �لإيجابية و�حلما�ص متاماً 

مثل ما �عتادت رز�ن على تقدمي هذ� �لنمط من �لأغاين.
�أح��م��د عبدهلل  م��ع   hit تكون  �ن  �ملتوقع  �لأغ��ن��ي��ة  ه��ذه  رز�ن يف  وت��ع��اون��ت 

وكرمي �سعيد.
�إ���س��د�ر �لأغ��ن��ي��ة يف  ب��ه��ذه �خل��ط��وة ومت��ن��و�  وع���رّب �ملتابعون ع��ن �سعادتهم 

�لقريب �لعاجل.
يذكر �أن رز�ن مغربي قدمت برنامج "�إغلب �ل�سقا" يف �سهر رم�سان �ملبارك 

�ل�سقا. �أحمد  �مل�سري  �ملمثل  مع   2020

قالت �لفنانة �لتون�سية هند �سربي �إنها م�سغولة يف �لأيام 
�لأخرية، بت�سوير م�سل�سل )عايزة �أطلق(، 

�لدر�مي  �لعمل  ه��ذ�  يف  بالتعاون  �سعادتها  عن  معربة 
�جلديد، مع �ملخرج �مل�سري هادي �لباجوري.

عن  ع��ب��ارة  )�مل�سل�سل   : ت�سريح  يف  �سربي  و�أ���س��اف��ت 
حلقات مت�سلة - منف�سلة، تتناول �مل�ساكل �لزوجية، 

وحالت �لطالق،
و�سيقدم  �لعربي  �ملجتمع  و�ق��ع  من  حكايات  ومتثل   
�لإلكرتونية  �ملن�سات  �إحدى  ويعر�ص على  ب�سكل كوميدي، 

يف �سهر �أبريل �ملقبل(.
�لرم�ساين  �مل�سل�سل  ت�سوير  م��ن  �أخ���ري�ً  �نتهت  �أن��ه��ا  �إىل  �أ���س��ارت  وفيما 

�جلديد )هجمة مرتدة(،
�ل�سوء على  �لعمل  وي�سلط  �أحمد عز،  �لفنان  )�أتعاون فيه مع  �أ�سافت   

تفا�سيل �حلرب �لإعالمية �لإلكرتونية لدى �جلماعات �لإرهابية(.

�ل�سالم يف �سفحتها  �سايل عبد  �مل�سرية  �لإعالمية  ن�سرت 
و�أرفقتها  منتفخة،  عينها  فيها  ظهرت  �سورة  �خلا�سة 

للمرة  �لت�سوير  �أوق��ف��ت  �أنها  �ىل  فيه  �أ���س��ارت  بتعليق 
�لأوىل يف حياتها بعد �إ�سابة يف عينها.

 وكتبت قائلًة:" زي ما �إتفقنا هنزل �حللو و�لوح�ص 
وق�������ر�ر ف����ى ح���ي���ات���ي خ���ال����ص ع�������س���ان م�������ص هاخد 

�ل�سو�سيال ميديا فى �حللو ب�ص!! 
لأول مرة فى حياتي �أوقف ت�سوير ب�سبب 3 دمامل 
يف عيني م�ص عارفة �أفتح عيني منهم بعد ما جيت 
و قاوحت وقلت ه�سور وجنرب! مقدرت�ص �أكمل!!! 

يا �هلل  �سر�ء  و  �سبحانه! �حلمدهلل فى كل �سر�ء 
...�حلمدهلل ..ر�سا! 

م��ع��رف�����ص ه��ت��خ��ف ف���ى ق���د �إي�����ه! ه��ت��ح��ت��اج �أي 
تدخل غري �لعالج ول ل! هرنجع يف قد �يه! 
معرف�ص ب�ص �حلمدهلل �دع��ويل ..�ن��ا بدعي 

لأي حد ياأمنى �أدعيله".

من  حالة  اأي��وب  �ضميحة  القديرة  الفنانة  تعي�ص 
الن�ضاط الفني خالل الفرتة احلالية اإذ حت�ضر لعدة 
م�ضاريع جديدة بني ال�ضينما وامل�ضرح والتليفزيون. 
يف هذا احلوار، تتحدث اأيوب عن م�ضاريعها اجلديدة 

وعودتها للم�ضرح وغريها من التفا�ضيل.

هند �شربي م�شغولة  
بت�شوير م�شل�شل 
)عايزة اأطلق(

�شايل عبد ال�شالم 
توقف الت�شوير 
بعد اإ�شابة بعينها
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جتاعيد الوجه قد ت�شري 
اإىل م�شاكل �شحية!

جتاعيد �لوجه عادة ما تكون مرتبطة بالتقدم يف �ل�سن لدى كل من �لن�ساء 
معينة يف  با�سطر�بات  بالإ�سابة  ُتنبئ  قد  �لتجاعيد  هذه  �إمن��ا  و�ل��رج��ال. 

بع�ص �أجهزة �جل�سم، بح�سب �خلرب�ء.
�أو يف  �أو على �جلبني،  ظهور �لتجاعيد يف �لوجه �سو�ء يف حميط �لعينني 
نقاط �أخرى لي�ست عالمات تدل على �لتقدم يف �ل�سن فقط، بل قد تنّبه 
�إىل وجود م�سكلة �سحية معينة وفق جملة "بريغيته" �لأملانية �لتي ك�سفت 
 DW عن عالقة هذه �خلطوط بامل�ساكل �جل�سدية �ملحتملة، وفقاً ملوقع

�لأملاين.

اإىل ماذا ت�ضري جتاعيد اجلبني؟
�إميا  وف��ق  لكن  ن�سبياً.  و��سحة  جتعيدة  ي�سكل  �مل�ستمر،  �جلبني  عقد  �إّن 
�إىل �لتجاعيد �لدقيقة  هوب�سون من �ملعهد �لدويل للجلد، يجب �لنتباه 
يف منطقة �جلبني �لعليا؛ لأنَّ ذلك مرتبط باملثانة و�ملعدة، وبالتايل ميكن 
�أن  ومي��ك��ن  �ملنطقتني.  ه��ات��ني  يف  م�ساكل  �إىل  �جل��ب��ني  جتاعيد  ت�سري  �أن 
�أي�ساً عالمة على �حل�سا�سية  تكون �لتجاعيد يف منطقة �جلبني �ل�سفلية 

�لغذ�ئية، وغالباً ما تكون م�سحوبة ببثور وطفح جلدي.

جتاعيد حميط العينني
�لعينان لهما �رتباط وثيق بالكبد، وبالتايل فاإنَّ �لتجاعيد �لتي ل تاأتي من 
�ل�سحك و�لهالت �ل�سود�ء �لد�ئمة حتت �لعني ت�سري �إىل �أنَّ �لكبد مثقل. 
كما ميكن �أن يكون �لنظام �لغذ�ئي غري �ل�سحي و�سرب �لكحول م�سوؤوًل 
عن ذلك. و�لعيون �ملنتفخة �أي�ساً �إ�سارة حمتملة لنق�ص �أحما�ص �أوميغا 3 

�لدهنية �أو م�ساكل يف �لكلى �أو �رتفاع �سغط �لدم!

جتاعيد حول الفم والذقن
ترتبط �ملنطقة �ملحيطة بالفم �أي�ساً باجلهاز �له�سمي لالإن�سان. �لتجاعيد 
ما  وغالباً  �له�سم.  ع�سر  عن  تنتج  �أن  ميكن  و�لذقن  �لأن��ف  بني  �لعميقة 
�سن  ب��د�ي��ة  على  عالمة  بال�سفاه  حتيط  �لتي  �ل�سغرية  �لتجاعيد  تكون 
خا�سة  عناية  �إىل  �لآن  �لفم  منطقة  حتتاج  �حتو�ئها،  �أج��ل  وم��ن  �لياأ�ص. 

بالوجه. 
كما ميكن للتدخني �أن ُيعّمق �لتجاعيد، فتخلي عنه فور�ً.

ومما ل �سك فيه �أّن لي�ص كل جتاعيد �لوجه، هي �إ�سار�ت �إىل وجود م�سكلة 
�سحية معينة، �إمنا هي جزء من �لتقدم �لطبيعي يف �ل�سن. غري �أنه يجب 
�أن ننتبه يف حال ظهرت �لعديد من �لتجاعيد �لعميقة يف �سن مبكرة. لهذ� 
جمرد  �لتجاعيد  هذه  كانت  �إذ�  �أم��ا  �لطبيب.  بزيارة  �جللد  �أطباء  ين�سح 
�لتخفيف من ظهورها،  �أو  �لعمر، فيمكن عالجها  �لتقدم يف  عالمة على 

با�ستخد�م م�سل مالئم �أو �أحد �لكرميات �ملرّطبة و�مل�ساّدة لل�سيخوخة.

بالثعبان؟ ال�ضم  حا�ضة  توجد  مكان  اأي  • يف 
�لل�سان.

• من املعروف اأن االأع�ضاب املخية عددها 12 ع�ضب 
فما هو ترتيب ع�ضب ال�ضمع؟

�لع�سب �لثامن
مو�ضى؟ نبيه  عليه  اهلل  كلم  الذي  اجلبل  ا�ضم  • ما 

جبل �لطور ب�سيناء.
بالعامل؟ ال�ضناعية  املائية  القنوات  اأطول  هي  •  ما 

قناة �ل�سوي�ص مب�سر.
االأدغال  كروم  �ضجر  من  احلمر  الهنود  • ا�ضتخل�ص 
مادة ي�ضكبونها يف مياه االأنهار فت�ضل حركة االأ�ضماك 

ثم تطفو على ال�ضطح ما ا�ضم هذه املادة ؟
 تامبو 

ارتفاعا؟ اكرث  القارات  • اأي 
�لقارة �ملتجمدة �جلنوبية

�لأ�سخا�ص  كبد  من  �أ�سخم  �أو  �أ�سمن  يكون  �لكحول  على  �ملدمنني  �لأ�سخا�ص  عند  �لكبد  �أن  تعلم  • هل 
�أ�سباب  وهناك  �لكبد  يت�سّمع  وبالتايل  لل�سحوم  م��اأوى  في�سبح  بامل�سكر�ت  َي�سُمن  �لكبد  لأن  مدمنني  �لغري 

�أخرى لت�سّمع �لكبد ولكن �لإدمان يف مقدمتها.
�حليو�نات  من  �لكثري  كبد  �أن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرة  و�حد  ع�سو  يف  عديدة  باأع�ساء  ي�سمى  • �لكبد 

ي�ستعمل كعالج فّعال لفقر �لدم �خلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�سا  �أكر  �لأربعني  �أو  �لثالثني  �سن  تخّطو�  �لذين  �لرجال  �أن  تعلم  • هل 

 600 وزنها  بلغ  �إذ  ذهب  �سبيكة  �أ�سخم  �أنتج  �لرب�زيل  يف  �إكت�سف  �لذي  )�سيرب�بيالد(  �مل�سمى  �ملنجم  •  �أن 
كيلو غر�م دفعة و�حدة.

تزيد  �لدهون  �أن  هو  و�ل�سبب  �ملر�رية  �حل�ساة  تكّون  �ىل  يوؤّدي  �لطعام  يف  �لدهون  كرة  �أن  تعلم  • هل 
�مل��ر�رة لفرتة طويلة من �حل�سيات  من ن�سبة �لكول�سرتول وهذ� �لأخري هو من بقاة �حل�سيات و�ن عانت 

فاأنها قد توؤّدي �ىل ��سابتها بال�سرطان.
325غم  فهو  �ملتو�سط  وزنه  �أما   . �أبعاده  وكذلك  �آخر  �ىل  �سخ�ص  من  يختلف  �لقلب  حجم  �أن  تعلم  •هل 

بالن�سبة للرجال �أما متو�سط وزنه عند �لن�ساء فهو 245غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�سم ووزنه.
�أو 37843200  �أو .432 خفقة يف �ل�ساعة  •هل تعلم �أن معّدل خفقات �لقلب ي�سل �ىل 72 خفقة يف �لدقيقة 

يف �ل�سنة.

رب �ضارة نافعة
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ال�ضوكوالتة 
ك�سفت نتائج در��سة 
علماء  �أج�������ر�ه�������ا 
�أن  �أم�����ري�����ك�����ي�����ون 
�ل�سوكولتة  تناول 
على  �مل�����ح�����ت�����وي�����ة 
 70 م�������ن  �أك������������ر 
�لكاكاو  م����ن   %
ت����ق����ل����ل �ح����ت����م����ال 
باأمر��ص  �ل�سابة 
�ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة 

�لدموية.
�أجروها  �لتي  �لدر��سة  نتائج  من  �ل�ستنتاج  هذ�  �إىل  �لعلماء  تو�سل  وقد 
على 44 �سخ�ساً يعانون من �لوزن �لز�ئد، كان عليهم تناول 70 جم من 

�ل�سوكولتة �لد�كنة يومياً ملدة �سهر كامل.
ب�سورة منتظمة  بكميات معقولة  �ل�سوكولتة  تناول  �أن  للباحثني  و�ت�سح 
�خلرة  تكون  ومينع  �لدموية  �لأوعية  مرونة  ��ستعادة  يف  ي�ساعد  يومياً، 
 �لدموية وبالتايل يقلل �حتمال �لإ�سابة باحت�ساء �لقلب و�لدماغ )�جللطة(.

يف �ساحة �جلامعة و�سعت ورقة بي�ساء كبرية حتمل خرب�ً ل�سباق �جلري جائزته كبرية ..كانت �جلائزة مطمع 
للكثري منهم فهب كل �لريا�سيون لالأ�سرت�ك يف �سباق �لعدو �ملنتظر .

كانت �مل�سافة طويلة وو�ظب �لكثريين على �لتدريب �ل �ن �حدهم وهو تومي فكر كثري�ً، وهو يتدرب نعم لكن 
من ي�سمن له �نه �سيفوز .. جل�ص يف بيته يفكر حني دخل �سقيقه �لتو�أم لي�ساأله عما ي�سغل تفكريه وعندما �سمع 
ق�سته رد عليه بخبث رمبا لن ت�ستطيع �ن تك�سب لكنا معاً ن�ستطيع ذلك .. هى خدعة ب�سيطة ولكن مفيده 
فما ر�أيك �ن ن�سرتك معاً ولكن باأ�سمك �نت تومى �نت جتري معهم ونتفق على مكان نتقابل فيه لأكمل �نا 
�ل�سباق، نلب�ص مالب�ص و�حدة ونحمل نف�ص �لرقم، وكما ترى لن ي�ستطيع �حد �ن ي�سك يف �سيئ �بد� فاأنا و�نت 
�سورة و�حدة ل�سخ�سني.. رمبا هى فكرة جمنونه لكنهما قاما معاً بتنفيذها فال�سباق �سيمر على �ماكن كثرية 
ملتوية ووعرة وميكنهم تنفيذ خطتهم. يوم �ل�سباق، �تفقا ودر�سا �خلطة معاً وقاما بفح�ص �لطريق وكل ز�وية 
�سيمر عليها �ملت�سابقون، و�مام �ملر�آه وقفا معاً ..�نهما متطابقان متاماً، تومي �خذ موقعه بني �ملت�سابقني �ما 
روبرت فقد ذهب ب�سيارته �إىل حيث من �ملنتظر �ن يتقابال فيتبادل �لأثنني مكانهما.. وبد�أ �ل�سباق و��سرع تومي 
ببذل كل ما يف و�سعه جرى بكل قوته وهلل �جلميع من حوله، جرى وجرى ب�سرعه حتى ي�سل �إىل �ملكان �لذي 

�سيقابل فيه روبرت ليحل حمله، لكنه مل يعرف �ن روبرت قد �نقلبت �سيارته و��سيب ول �حد يدرى به .
ظل روبرت يف حالة �غماء �سديدة و�لوقت مير به وهو ل يدرى �ما تومي فقد رك�ص بكل قوته وو�سل �إىل �ملكان 
ومل يجد �سقيقه فظن �نه خدعه فاأكمل �ل�سباق بكل قوة وبكل غيظ �ي�ساً وكلما جرى �ق�سم بينه وبني نف�سه �ن 
يلقنه در�ساً لن ين�ساه .. مع و�سوله خلط �لنهاية �سفق �جلميع له ووقف ليحمل جائزته وهو يف قمة �سعادته 
..�ما روبرت فقد وعى لنف�سه و�فاق لريى �ن �لدنيا قد �ظلمت حوله جل�ص ليتذكر ما حدث ثم متالك نف�سه 
وعاد للبيت مثخنا باجلر�ح وهناك عرفت �لأ�سرة ما حدث وقال �لأب: رمبا فعل �هلل ذلك لتعرف مدى قدرتك 
على �جتياز مثل هذ� �ل�سباق.. حمد تومى �هلل على جناة �سقيقه وعلى نيله �جلائزة وقال رمبا لو تدخل روبرت 

يف �لأمر ما ��ستطاع �ن يكمل �ل�سباق ورب �سارة نافعه. 

�أمريكيني من جامعة و��سنطن  در��سة ملتخ�س�سني  ك�سفت 
�لعلوي  �له�سمي  �جلهاز  �أم��ر����ص  �أن  لوي�ص"،  "�سانت  يف 

جتعل �جل�سم �أكر عر�سة لالإ�سابة بفريو�ص كورونا.
ن�������س���رت���ه���ا جملة  �ل�����ت�����ي  �ل������در��������س������ة   ودح�����������س�����ت ه�������ذه 
�لتي   �ل�����س��اب��ق��ة،  �لآر�ء   "Gastroenterology"
حتدثت �أن وجود فريو�ص كورونا يف �لطعام يعترب �آمنا، لأن 

حم�ص �ملعدة قادر على �لق�ساء عليه.
فاإن  �له�سمي  �جل��ه��از  �أم��ر����ص  يف  �ملتخ�س�سني  وبح�سب 

مر�ص �لرجت��اع �ملعدي �ملريئي  ميكن �أن يوؤدي �إىل ظهور 
خاليا تت�سل بفريو�ص كورونا وتنقله.

وقال �ملتخ�س�سون �إن مر�ص �لرتد�د �ملعدي �ملريئي  �سائع 
ومن �أعر��سه �لرئي�سية �رجتاع متكرر ملحتويات �ملعدة �إىل 

�ملريء، وي�سيب 10-%20 من �لبالغني.
�أعر��ص  ظهور  �إىل  �ملزمنة  �حل��ال��ة  ه��ذه  ت���وؤدي  �أن  وميكن 
�إكلينيكية تزيد من �سوء حالة �ملر�سى، كما �أن هذ� �ملر�ص 

�سائع عند �لر�سع وعادة ما يظهر بعد �لولدة.

اأمرا�س يف اجلهاز اله�شمي تزيد من خطر 
الإ�شابة بفريو�س كورونا

عمالء يرتدون اأقنعة الوجه ي�ضرتون الزهور خالل معر�ص ال�ضنة القمرية اجلديدة يف فيكتوريا بارك ، 
يف هونغ كونغ ، ال�ضني.   رويرتز


