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خطاأ نقع فيه يوميا ي�ضعف ع�ضلة القلب
 ب�ت معظم الن��س يعي�سون اأكرث ف�أكرث على وقع التوتر، ب�سبب منط 
االنق�س�م  ي��زداد  بينم�  واالن�سغ�الت،  ب�الأعب�ء  املثقل  املع��سر  احلي�ة 
ال�سي��سي، اإزاء املواقف والق�س�ي�، فيجري التعبري بكثري من االنفع�ل 

والت�سنج اإزاء املخ�لفني.
لكن هذا الط�بع املنفعل اأو حتى العدواين ال يلحق �سررا بعالق�تن� 
فتزيد خم�طر  ال�سحة،  �سلب� على  يوؤثر  واإمن���  االجتم�عية فح�سب، 

االإ�س�بة مبر�س يف ع�سلة القلب.
تك�س��س،  والي��ة  يف  ب�يلر  ج�معة  يف  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
ون�سرت يف �سحيفة "�س�يكولوجي" املخت�سة يف علم النف�س، ف�إن هذا 

املزاج ال�سيء ينعك�س ب�سكل خطري على ال�سحة.
م�  يف  �س�ركوا  �سخ�س�  ل�196  نف�سية  بي�ن�ت  على  الب�حثون  واعتمد 
يعرف ب�"اختب�ر االإجه�د"، بني فرتتني تف�سلهم� �سبعة اأ�س�بيع ك�ملة. 
وق�مت الدرا�سة بر�سد �سغط الدم ونب�س�ت القلب لدى كل م�س�رك، 
كم� �سئلوا اأي�س� حول �سخ�سيتهم وكيف يت�سرفون وينفعلون يف �ستى 

املواقف.
و�سملت الدرا�سة و�سع امل�س�ركني يف و�سعي�ت مقلقة، مثل مط�لبتهم 
حتى  ف��ق��ط،  دق���ئ��ق   5 غ�سون  يف  يلقوه  حتى  خط�ب�  يح�سروا  ب����أن 
يردوا على اته�م�ت موجهة اإليهم، وك�ن هوؤالء على دراية ب�أن عملهم 

�سيخ�سع للتقييم، اأي اأنهم ك�نوا حتت ال�سغط.
واأظهرت النت�ئج اأن االنفع�ل لي�س م�سرا على املدى الق�سري فقط، 
اإن��ه يوؤذي  اإىل مزاجن�، بل  ي��زول عندم� نهداأ ونعود  اأن �سرره ال  اأي 

ال�سحة على املدى الطويل.
واأك�دميية  النف�س  علم  يف  ب�حثة  وه��ي  ت��ريا،  األيك�س�ندرا  واأو�سحت 
اإنه�ك عمل ع�سلة  اإىل  ي��وؤدي  اأن هذا االنفع�ل  الدرا�سة،  م�س�ركة يف 

القلب مع مرور الوقت.
ب�س�أن  املف�سلة  الدرا�س�ت  من  مزيد  اإىل  احل�جة  اأك��دت  الب�حثة  لكن 

هذه العوامل النف�سية وكيف توؤثر على �سحة القلب.

قما�س اأكيا�س املكن�ضة الكهربائية.. 
الأكرث فعالية كقناع للوجه

ك�مربيدج  ج�معة  من  فريق  ق��رر  القم��سية،  االأقنعة  ج��ودة   ملعرفة 
اخ��ت��ب���ر االأق��م�����س��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة مل��ع��رف��ة م���دى ح��م���ي��ت��ه��� مل��رت��دي��ه��� عند 
ا�ستخدامه� يف اأقنعة الوجه، واكت�سف الب�حثون ب�أن الن�سيج امل�ستخدم 

يف اأكي��س املكن�سة الكهرب�ئية هو االأكرث فع�لية.
خ���الل ال��ت��ج���رب، اخ��ت��رب ال��ف��ري��ق جم��م��وع��ة ���س��غ��رية م��ن االأقم�سة 
وتبني  والقم�س�ن.  واالأو�سحة  االأطب�ق  املنزلية، مثل من��سف  وامل��واد 
ب�أن الكثري من االأقم�سة تتمتع بفع�لية كبرية للحم�ية من فريو�س 

كورون� اإذا ا�ستخدمت يف ت�سنيع اأقنعة الوجه "الكم�م�ت".
االأقم�سة واملواد  20 نوع�ً من  ق��درة  البحث مدى  وقد اخترب فريق 
اأثن�ء  ك��ورون���  فريو�س  بحجم  جزيئ�ت  ت�سفية  على  املت�حة  املنزلية 
قطره�  يبلغ  القم��س  من  عينة  يحمل  جه�ز  ت�سميم  عرب  ال�سع�ل، 
تبلغ حوايل  ب�سرعة  العينة  الهواء عرب هذه  واح��دة، ومترير  بو�سة 
يغ�در  وهو  لل�سع�ل  املتو�سطة  ال�سرعة  وهي  الث�نية،  16.5 مرًتا يف 
الفم. ثم ق�م عّدادان من عدادات اجل�سيم�ت بقي��س تركيز اجلزيئ�ت 

ال�سغرية يف الهواء قبل وبعد عبور الن�سيج.
بعد ذلك ق�م الب�حثون مبق�رنة هذه الرتكيزات ملعرفة كف�ءة كل ن�سيج 
يف تر�سيح امل�دة، اإ�س�فة اإىل اختب�ر اإ�س�يف ملعرفة م� اإذا ك�نت االأقم�سة 
� يف االأداء عند البلل. مت ر�س االأقم�سة ب�سبعة مليلرت  �ستظهر انخف��سً
من امل�ء، وهي الكمية التي يتم اإخراجه� يف غ�سون �س�عة تقريًب�. ثم 

مت اختب�ر هذه العين�ت خم�س مرات اأخرى وهي رطبة.
�سغرية  جزيئ�ت  بت�سفية  يقوم  قم��س،  كل  اأن  االختب�رات  واأظهرت 
ال�سع�ل  اأثن�ء  ال�سرعة كم� هو احل���ل  للهواء ع�يل  اأق��ل عند تعر�سه 
اأثن�ء  احل����ل  ه��و  كم�  ال�سرعة  ال��ع���دي  ب���ل��ه��واء  مق�رنة  العط�س،  اأو 
التنف�س ب�نتظ�م. خالل ال�سرع�ت الع�لية لل�سع�ل، تبني اأن االأقم�سة 
اجل�سيم�ت  من  فقط   53% تر�سح   N95 التي ت�سنع منه� اأقنعة
ال�����س��غ��رية. يف ح��ني ت��ر���س��ح االأق��ن��ع��ة اجل��راح��ي��ة ح���وايل %48 من 

اجلزيئ�ت فقط.
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اإجناز جديد.. اأك�ضفورد تعلن ن�ضبة فاعلية لقاح كورونا
امل�س�د  اللق�ح  اأن  االث��ن��ني،  اأم�س  الربيط�ين،  اأ�سرتازينيك�  خمترب  اأعلن 
اأك�سفورد، فّع�ل بن�سبة  لكوفيد19-، الذي يطّوره ب�ال�سرتاك مع ج�معة 

املر�س. من  للوق�ية   70%
واأو�سح املخترب اأنه� نت�ئج موقتة لتج�رب �سريرية اأُجريت على نط�ق وا�سع 

يف بريط�ني� والربازيل.
�سعداء  العلم�ء  اإن  ب��والرد،  اأن��درو  اأ�سرتازينيك�،  الرئي�سي يف  الب�حث  وق�ل 
االأ�سخ��س  اإع��ط���ء  مت  اإذا  اأن��ه  وج���دوا  الب�حثني  اأن  اإىل  م�سريا  ب�لنت�ئج، 
ن�سف جرعة متبوعة بجرعة ك�ملة، بدال من جرعتني ك�ملتني، ف�إن ن�سبة 

الوق�ية ترتفع اإىل 90 يف املئة.
واأردف بوالرد ق�ئل "تظهر هذه النت�ئج اأن لدين� لق�ًح� فع�اًل �سينقذ اأرواح� 
كثرية".   ويعد هذا اللق�ح اأقل اإقن�ع� من لق�حي ف�يزر/بيونتك وموديرين� 

اللذين تتج�وز فع�ليتهم� ن�سبة 90 يف املئة، بل وتقرتب من 95 يف املئة.
"ف�يزر" االأمريكية  �سركتي  عليه  ال��ذي عملت  اللق�ح  ن�سبة جن�ح  وتعترب 
و"بيونتك" االأمل�نية امل�س�د لفريو�س كورون� امل�ستجد هي االأعلى الأي لق�ح 
جرى اختب�ره يف املراحل ال�سريرية االأخرية حتى االآن، ويقول اخلرباء اإنه 

اإجن�ز كبري يف ال�سب�ق نحو و�سع نه�ية للج�ئحة.
وي�أتي التحليل النه�ئي للتج�رب التي اأجريت على اللق�ح، بعد اأ�سبوع واحد 
فقط من النت�ئج االأولية للق�ح ف�يزر/بيونتك التي اأظهرت اأن اللق�ح فع�ل 
"موديرن�" الحق� بي�ن�ت  اأ�سدرت �سركة  90 يف املئة، فيم�  بن�سبة تتج�وز 

اأولية عن لق�حه� تظهر ف�عليته بن�سبة 94.5 ب�ملئة.
املئة بني  94 يف  بن�سبة  "ف�يزر" و"بيونتك" حقق ف�علية  اأن لق�ح  وتبني 
االأ�سخ��س فوق �سن 65 ع�م�، وهو م� و�سفه خرباء ب�أنه اأمر مهم للغ�ية 

يف وقت يتف�سى فيه الفريو�س يف اأنح�ء الع�مل بح�الت اإ�س�بة قي��سية.

خرباء يحذرون من 
اخرتاق اأ�ضرار اللقاح

 ك�سفت �سحيفة "غ�ردي�ن" الربيط�نية، 
نقال ع��ن خ���رباء يف االأم���ن ال��رق��م��ي اأن 
ق��را���س��ن��ة اإن���رتن���ت م��دع��وم��ني م��ن دول 
ال�����س��ني ورو���س��ي��� واإي������ران وكوري�  م��ث��ل 
دوؤوبة  حم����والت  يخو�سون  ال�سم�لية، 
التي  اللق�ح�ت  اأ���س��رار  �سرقة  اأج���ل  م��ن 

جرى تطويره� �سد فريو�س كورون�.
املح�والت  ه���ذه  ف����إن  امل�����س��در،  وبح�سب 
ح�س��سية  ذات  م��ع��ل��وم���ت  ���س��رق��ة  الأج���ل 
ع�لية، ت�أتي بينم� حت�سل �سرك�ت كربى 
ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س ب�����س���أن ا���س��ت��خ��دام ط�رئ 
للق�ح�ت واأدوية م�س�دة ملر�س "كوفيد-

."19
اأم��را جديدا،  لكن ه��ذه االأع��م���ل لي�ست 
بع�س  اأي�س�، حت��دث  ال��وب���ء،  بداية  ففي 
التق�رير عن هجم�ت اإلكرتونية مم�ثلة 
املوا�سف�ت  ب�����س���أن  ب��ي���ن���ت  ���س��رق��ة  الأج���ل 
اأجهزة  وت��ت��ح��رك  ل��ل��ف��ريو���س.  اجل��ي��ن��ي��ة 
الت�أهب  خم�براتية غربية، يف ح�لة من 
النوع،  ه��ذا  من  �سرقة  اأي  تف�دي  الأج��ل 
واأكد مكتب االأمن ال�سيرباين الربيط�ين 
اأنه ملتزم بحم�ية موارد البالد، لكنه مل 

يف�سح عن ال�سيء الكثري.

ال�ضاي والقهوة.. اأيهما 
اأف�ضل ل�ضحة الإن�ضان؟ �ص 23

ن�ضف �ضكان العامل �ضيعانون 
من زيادة الوزن يف 2050

ال�سحية  غري  الغذائية  ال��ع���دات  اأن  تقرير  اأظهر 
�سخ�س يف  ملي�ر  اأك��رث من4  وزن  ل��زي���دة  �ستوؤدي 

اأنح�ء الع�مل بحلول 2050.
وذكرت �سحيفة"ديلي ميل" الربيط�نية اأن درا�سة 
من  �سيع�نون  �سخ�س  ملي�ر   1.5 نحو  اأن  تتوقع 

البدانة.
واأو�سحت الدرا�سة اأنه بحلول 2050، من املرجح 

اأن يع�ين 500 مليون �سخ�س من نق�س الوزن
واجلوع.

وخل�ست درا�سة معهد بوت�سدام الأبح�ث الت�أثريات 
تن�ول  يف  الع�مل  �سك�ن  ا�ستمر  اإذ  اأن��ه  اإىل  املن�خية 

وبنف�س  ح�لي�ً  يتن�ولونه�  التي  االأطعمة 
ال��ط��ري��ق��ة يف م��ن���ط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
املوجودة  الفجوات،  �ستتف�قم  الع�مل، 

االأعوام  م��دار  على  التغذية،  يف  ب�لفعل 
ال�30 املقبلة.

وللتنبوؤ بكيفية تغري التغذية الع�ملية يف العقود 

امل��ق��ب��ل��ة، ق��ي��م��ت ال���درا����س���ة، ال��ت��ي ت��ع��د االأوىل من 
نوعه�، اجت�ه�ت اأنواع الطع�م، وكيفية منو ال�سك�ن 

وكيفية مع�جلة االأطعمة.
يتجه   ،1965 م��ن��ذ  اأن���ه  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ����س����رت 
اال�ستهالك الع�ملي نحو االأغذية امل�سعنة واملنتج�ت 
الع�لية يف الربوتني، وال�سكري�ت، والكربوهيدارت. 

ومن ن�حية اأخرى، يتج�هل الكثري من �سك�ن 
ت��ن���ول اخل�����س��روات واالأغذية  ال��ع���مل 

ال�سحية.

ولعل من اأبرز تلك الفوائد ال�سحية للملوخية ك�لت�يل:
- تعترب امللوخية غنية بفيت�مني �سي، والذي يحفز وظيفة 

خالي� الدم البي�س�ء ويعزز املن�عة.
وكذلك   ، اله�سم  حت�سني  علي  امللوخية  اأوراق  تعمل   -
ال�س�ر"  "الكول�سرتول  ال�����س���ر  ال��ك��ول�����س��رتول  خ��ف�����س 

وت�س�عد على التخل�س من ال�سموم من اجل�سم.
يف  ي�س�عد  مم���  ب�لبوت��سيوم  ممتلئة  امللوخية  فتعترب   -

خف�س م�ستوي�ت �سغط الدم.
- امللوخية هي عالج لفقر الدم اأو ال�سعف الحتوائه� على 

احلديد .
قد  مم�  اال�سرتخ�ء  و  النوم  حت�سني  على  ت�س�عد  حيث   -

يف�سر �سبب �سعورك ب�لنع��س دائًم� بعد تن�وله.
- فهي م�سدر جيد لفيت�مني اأ و ه� ، وهي �سرورية ل�سحة 

العيون واجللد.
- به� ن�سبة جيدة من بفيت�مني ك ، وهو �سروري للحف�ظ 

على �سحة العظ�م ومنع ه�س��سة العظ�م.

ولذلك �سوف اأذكر لكم القيمة الغذائية للملوخية:
)اأ(،  فيت�مني  يف  اخل�سروات  اأغنى  من  امللوخية  تعد  حيث 
الرغم من عملي�ت  على  الغذائية  ب�لقيمة  وال��ذي يحتفظ 
فيت�مني  ذل��ك، حتتوي على  اإىل ج�نب  والتجفيف،  الطهي 
والك�ل�سيوم  والفو�سفور  احلديد  على  حتتوي  اأنه�  كم�  ب، 
على  اأي�س�  وحت��ت��وي  واملنغنيز،  وال�����س��ودي��وم  والبوت��سيوم 
ال��ك��ل��وروف��ي��ل االأخ�����س��ر وم������دة ال��ب��ي��ت��� ك����روت���ني مبعدالت 
والتي  واخل�س  وال�سب�نخ  اجل��زر  املوجودة يف  تلك  اأعلى من 
امللوخية حتتوي على م�دة  اإىل فيت�مني )اأ(، تعترب  تتحول 
والبقدون�س  ب�لب�سل  مق�رنة  كبرية  بكمي�ت  الغلوكوزيدز 
م���دة فينولية تعمل على حم�ية اجل�سم من  وه��ي  وال��ث��وم، 

اأ�سرار االأجه�د الت�أك�سدي.

الفوائد ال�سحية للملوخية اخل�سراء
القدمية،  الع�سور  منذ  وذل��ك  �سحية  فوائد  له�  وامللوخية 
ال��ع��رب، حيث  االأط��ب���ء  ق��دام��ى  م��ن  حيث كتب عنه� كثري 
و�سفه� ابن �سين� ب�أنه� مغذية ومهدئة وحت�فظ على غ�س�ء 
اإن��ه��� مفيدة  البيط�ر  اب��ن  ق���ل  امل��ع��دة م��ن االل��ت��ه���ب، بينم� 
ت�ستخدم لعالج  ك�نت  وله� خ�س�ئ�س ملينة، كم�  للطح�ل، 

االأمرا�س، مثل ال�سداع واأمرا�س القلب وقروح الفم.

- فوائد امللوخية للمعدة
احل�لة الغروانية للملوخية له� ت�أثري مهدئ وملني لغ�س�ء 
املعدة واالأمع�ء، مثل معظم اخل�سروات الورقية، وهي غنية 
ب�الألي�ف ال�سليلوزية. هذا ميكنه� من حت�سني عملية اله�سم 
عن طريق التخل�س من االإم�س�ك، وت�سخيم الرباز لت�سريع 
الغذائية،  امل���واد  امت�س��س  ك��ف���ءة  وزي�����دة  اله�سم،  عملية 
اأن  كم�  الزائدة،  والغ�زات  االنتف�خ،  االأعرا�س، مثل  وتقليل 
له� دورا رئي�سي� يف تهدئة االأع�س�ب التي توؤثر ب�لطبع على 

راحة املعدة.

- فوائد امللوخية للب�سرة واجللد
امل�دة  ه��ي  ب�مللوخية  امل��وج��ودة  ك���روت��ني  البيت�  م����دة  تعترب 
الواقية التي متنع مر�س البالجرا، الذي يوؤدي اإىل ت�سقق 

اجل���ل���د وت���ق���رح���ه، خ��������س���ة عند 
ال�سم�س،  الأ���س��ع��ة  ال��ت��ع��ر���س 

الريبوفالفني  اأن  ك��م��� 
امللوخية،  يف  امل����وج����ود 
وه��������و اأح����������د م����رك����ب�����ت 

فيت�مني ب يعمل كم�س�د 
الفم  وق��رح���ت  لاللته�ب�ت 

الدهنية  ال���ق�������س���ور  وظ����ه����ور 
ح��ول االأن���ف، وه��ي تعمل م�س�دات 

 � اأي�سً امللوخية  يف  املوجودة  االأك�سدة 
التي  اجللد  جت�عيد  من  الوق�ية  على 

وبج�نب  ال�سيخوخة،  اأع��را���س  ت�س�حب 
زي���دة منو  )اأ( على  ذل��ك يعمل فيت�مني 

ال�سعر واالأ�سن�ن واللثة.

�سحية  ف��وائ��د  ل��ه��ا  وامل��ل��وخ��ي��ة   -
للن�ساء احلوامل

للن�س�ء  م��ث���ل��ًي���  امل��ل��وخ��ي��ة ط��ع���ًم���  ت��ع��ت��رب 
احل����وام����ل، ح��ي��ث اإن���ه���� ت��ع��ت��رب اأح�����د اأك���رث 

االأطعمة النب�تية التي حتتوي على فيت�مني اأ، 
وهو اأحد الفيت�مين�ت االأكرث اأهمية التي ت�س�عد 

على احلف�ظ على �سحة االأم وجنينه� الذي مل يولد 
� على م�دة اجللكو�سيد كوكورين، وهي  اأي�سً بعد، ويحتوي 
الدم احلمراء، وعالج فقر  ت�س�عد على تكوين خالي�  م�دة 
ال���دم امل�����س���ح��ب ل��ف��رتات احل��م��ل امل��ب��ك��رة، وك��ذل��ك حتتوي 
بقدرته  معروف  وهو  ج،  فيت�مني  من  من��سبة  كمي�ت  على 
الدم احلمراء، كم�  النزيف، ووقف تك�سري كرات  على وقف 
من  اأ�س��سي  عن�سر  وه��و  احل��دي��د  على  اأي�س�  حت��ت��وي  اأن��ه��� 

هيموغلوبني الدم.

واملحافظة  الدم  �سغط  تنظيم  يف  امللوخية  فوائد   -
على �سحة القلب

ت��ع��د ح��م���ي��ة ���س��ح��ة ال��ق��ل��ب م�����س��در ق��ل��ق ب����ل���غ يف احلي�ة 
احلديثة، وميكن اأن ت�س�عد امللوخية ب�سكل كبري يف حتقيق 
هذا الهدف من خالل خف�س م�ستوي�ت �سغط الدم، وذلك 
اإن  حيث  امل��ل��وخ��ي��ة؛  يف  الع�لية  البوت��سيوم  ن�سبة  بف�سل 
البوت��سيوم هو مو�سع لالأوعية، وهذا يزيد من تدفق الدم 
ال�سغط  م��ن  ويقلل  اجل�سم،  اإىل  االأوك�سجني  وم�ستوي�ت 
على نظ�م القلب واالأوعية الدموية. كذلك املحتوى الع�يل 
من االألي�ف ي�س�عد اأي�س� يف حتقيق التوازن بني م�ستوي�ت 
االألي�ف  ت��رت��ب��ط  ال�����دم، ح��ي��ث  ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف جم���رى 
الغذائية ب�لكولي�سرتول "ال�س�ر"، وتزيله من اجل�سم، وهذا 
يقلل من فر�س االإ�س�بة بت�سلب ال�سرايني، م� قد يوؤدي اإىل 

نوب�ت قلبية و�سكت�ت دم�غية.

- امللوخية تعمل علي حت�سني �سحة العني
اأوراق امللوخية حتتوي على بيت� ك�روتني اأكرث من �سعفني 
ك�روتني  والبيت�  ال�سب�نخ،  اأوراق  م��ن  اأ�سع�ف  خم�سة  اإىل 
معروف بخ�س�ئ�سه امل�س�دة لالأك�سدة، فع�ل يف احلف�ظ على 

�سحة الب�سر وحتى منع ال�سمور البقعي املرتبط ب�لعمر.

- حت�سني �سحة العظام
وامللوخية له� ف�ئدة اأخري يف حت�سني �سحة العظ�م، وحيث 
حتتوي علي الك�ل�سيوم واملغني�سيوم زاللذين يوفران القوة 
والثب�ت للعظ�م يوجدان اأي�س� بكمي�ت كبرية يف امللوخية، 
حمتوى  اأ�سع�ف   9 على  حتتوي  امللوخية  اإن  ال��واق��ع  ويف 
حتتوي  ف�أنه�  ذل��ك  اإيل  وا�س�فة  ال�سب�نخ.  يف  الك�ل�سيوم 
ت�س�عد  والتى  ال�سيلينيوم،  مثل  ن���درة،  مع�دن  على  اأي�س� 
اأي�����س��� يف احل��ف���ظ ع��ل��ى ال��ع��ظ���م، وذل���ك م��ن اأج���ل �سحة 
اأف�سل يف حت�سني �سحة للعظ�م، وملنع ترقق العظ�م، ت�أكد 

من ت�سمني امللوخية يف نظ�مك الغذائي.

*فوائد امللوخية النا�سفة- اجلافة
اأو  اخل�����س��راء  ع��ن  املجففة  اأو  ال��ن������س��ف��ة  امل��ل��وخ��ي��ة  تتميز 
على  الغذائية،  القيمة  حيث  من  نق�ط  عدة  يف  الط�زجة 

�سبيل املث�ل:
 3.83% - حت��ت��وي امل��ل��وخ��ي��ة اخل�������س���راء ع��ل��ى ح����وايل 
 22.8% امللوخية اجل�فة حتتوي على  بروتني، يف حني 
من الربوتني، ومن املعروف اأن الربوتين�ت �سرورية جداً 

للنمو وبن�ء اأن�سجة اجل�سم.
- ن�سبة الدهون يف امللوخية اخل�سراء %0.41، بينم� يف 

اجل�فة 2.44%.
- ن�سبة الكربوهيدرات هي %8.03 يف امللوخية اخل�سراء، 

بينم� يف امللوخية اجل�فة حوايل 48%.
اخل�سراء،  امللوخية  يف   1.71% بن�سبة  األ��ي���ف  توجد   -
وتزيد اإىل %10.21 يف امللوخية املجففة، وب�لت�يل تعد 
من اأعلى النب�ت�ت املحتوية على االألي�ف الالزمة حلرك�ت 
واجله�ز  القولون  م�س�كل  من  الوق�ية  وب�لت�يل  االأمع�ء، 

اله�سمي.

اأف�ضل ت�ضاميم 
جل�ضور مل تَر النور

تتن�ف�س العديد من املدن يف الع�مل 
املعم�رية  التحف  اأف�سل  لت�سميم 
متنح  وج�سور  وطرق�ت  مب�ٍن  من 
فريداً  ع��م��ران��ي���ً  ط���ب��ع���ً  امل��دي��ن��ة 

يجذب ال�سي�ح.
وف��ي��م��� ي��ل��ي جم��م��وع��ة م��ن اأف�سل 
يكتمل  مل  جل�������س���ور  ال��ت�����س���م��ي��م 
بن�وؤه�، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيط�نية:
كري�ست�ل �سب�ن بريدج، لندن: ك�ن 
من املتوقع اأن يكون ج�سر كري�ست�ل 
اآخر  معرب  اأي  ع��ن  خمتلف�ً  �سب�ن 
ال��ت���مي��ز، ه��ذا الأن���ه ك�ن  على نهر 
اأن يكون ب�رتف�ع �سبعة  من املمكن 
وي�سم  ب���ل��زج���ج،  ومك�سو  ط��واب��ق 
فندق�ً ومعر�س�ً فني�ً ومركز ت�سوق 
وحديقة على ال�سطح. ومت تقدمي 
طوله  يبلغ  ال���ذي  اجل�سر  اق���رتاح 
من   1963 ع���م  يف  م��رت   300
�سركة  اأن�س�أته�  تطوير  جلنة  قبل 
ب��ي��ل��ك��ن��ج��ت��ون ل�����س��ن���ع��ة ال���زج����ج، 
حمل  املعرب  يحل  اأن  اأرادت  والتي 

ج�سر فوك�سهول.
اأن متر حركة  وك�ن من املفرت�س 
املرور عرب طريقني من 3 ح�رات 
يف الط�بق ال�سفلي مع وجود مت�جر 
وف��ن��دق يف ال��ط��واب��ق ال��ع��ل��ي���. ومع 
ذلك، اعترب جمل�س مق�طعة لندن 
 7 تكلفته  تبلغ  ال���ذي  امل�����س��روع  اأن 
اإ�سرتليني )8.75  ماليني جنيه 
ومت  للغ�ية  مكلف  دوالر(  مليون 

تعليق خطط بن�ء اجل�سر.
�س�ن  ال���ذه���ب���ي���ة،  ال���ب���واب���ة  ج�����س��ر 
ف���ران�������س���ي�������س���ك���و: ج�������س���ر ال���ب���واب���ة 
ال����ذه����ب����ي����ة، ال��������ذي ب���ن���ي يف ع����م 
اجل�سور  اأك��رث  اأح��د  هو   ،1937
لونه  ب��ف�����س��ل  ال����ع�����مل  يف  ����س���ه���رة 
املميز. وم��ع ذل��ك، ك���ن من املمكن 
لو  مت���م���ً  االأم���ر خمتلف�ً  يبدو  اأن 
على  اجل��ي�����س  اق���رتاح����ت  ح�سلت 

ال�سوء االأخ�سر.
واأراد �سالح اجلو االأمريكي تزيني 
وبي�س�ء  حمراء  بخطوط  اجل�سر 
جل��ع��ل��ه اأك����رث و���س��وح���ً م��ن اجلو، 
االأمريكية  البحرية  اأرادت  بينم� 
االأ�سود  ب�للونني  بخطوط  ر�سمه 
من  مرئي�ً  املعرب  جلعل  واالأ�سفر 

امل�ء يف الظروف ال�سب�بية.
لبن�ء  امل��خ�����س�����س  ال����ف����والذ  ل���ك���ن 
اجل�سر و�سل اإىل �س�ن فران�سي�سكو 
�س�ربة  برتق�لية  بطبقة  مغطى 
مرئية  اع��ت��ب���ره���  مت  احل��م��رة  اإىل 
الطبيعية  املن�ظر  وتكمل  للغ�ية 
رف���������س  مت  ل������ذل������ك  امل�����ح�����ي�����ط�����ة، 

مقرتح�ت اخلطوط.

لع�ضاق امللوخية.. ماذا يحدث 
للج�ضم عند تناول امللوخية؟

الكثري من الأ�سخا�ص يع�سق اأكلة امللوخية وذلك لفوائده ال�سحية وحيث تعد امللوخية من 
ال�سحية،  التى جتمع بني مزايا متعددة فهى تعترب غنية بالفوائد  ال�سعبية  اأكرث الأكالت 
املح�سي  الدجاج  منها  عديدة  اأ�سناف  فظهرت  قا�سرة  امللوخية  اأطباق  تعد  ومل  وحيث 

بامللوخية وملوخية باجلمربى وملوخية بال�سوفان.
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�ش�ؤون حملية

نظمته دار زايد للثقافة ال�سالمية

خمت�ضون يناق�ضون دور الخت�ضا�ضي الجتماعي خالل جائحة كوفيد19 

درا�ضة علمية بجامعة الإمارات حول اآثـــار تلوث الهواء باملـواد اجل�ضيميـــة واأثرها علــــى ال�ضحة العامة وجودة الهواء يف اإمارة اأبوظبي

ترجمة لتوجيهات حممد بن زايد

جامعة اأبوظبي تد�ضن مركزًا تعليميًا للطلبة املتطوعني حتت �ضعار »واجب علينا«

•• العني - الفجر

اأكد مع�يل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي، رئي�س دائرة 
قدمه�  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإن  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املجتمع  تنمية 
القط�ع االجتم�عي خالل ج�ئحة كوفيد19-، برهنت 
اال�سرة  جم����ل  يف  للمخت�سني  احلقيقي  ال����دور  ع��ل��ى 

والتنمية واملهنيني يف الرع�ية االجتم�عية.
واأ�س�ف مع�ليه، يف كلمته خالل ملتقى االخت�س��سيني 
بعد  م�  احلي�ة  ا�ستبي�ن  بح�سب  ال��راب��ع،  االجتم�عيني 
اأن ح�لة �سحتهم النف�سية   44% اأف�د حوايل  كورون� 
وال�سرك�ء  ال��دائ��رة  ف�س�رعت  ال��وب���ء،  خ��الل  ت�أثرت  قد 
املب�درات  وت��ط��وي��ر  بت�سميم  االج��ت��م���ع��ي  ال��ق��ط���ع  يف 
واحلمالت التوعوية للتغلب على هذا التحدي وتقدمي 
االجتم�عيني  االخت�س��سيني  ع��رب  النف�سي  ال��دع��م 

املخت�سني واملوؤهلني يف جم�ل الرع�ية االجتم�عية.
وت����ب���ع م��ع���ل��ي��ه، ان ه���ذا ال��ع��م��ل مي��ث��ل اأه��م��ي��ة كبرية 
ب�سفته�  الدائرة  م�سوؤولي�ت  وي�أتي �سمن  لن�  ب�لن�سبة 
اجلهة املنظمة لقط�ع الرع�ية االجتم�عية يف اأبوظبي، 
ل�سم�ن حتقيق روؤيتن� بتوفري حي�ة كرمية لك�فة اأفراد 
املقدمة يف  اخل��دم���ت  االرت��ق���ء مب�ستوى  املجتمع عرب 
ال�سحة  م�ستوى  ولرفع  االجتم�عية،  الرع�ية  قط�ع 
املجتمع  ف��ئ���ت  خمتلف  ل��دى  واالج��ت��م���ع��ي��ة  النف�سية 
ل��ت��ج���وز التحدي�ت  امل��ج��ت��م��ع  وب�����س��ك��ل م�����س��ت��دام ودع���م 
وال��ت��ي من  ال��ع���مل��ي��ة،  وامل��ت��غ��ريات  واالآث�����ر االجتم�عية 
املمكن اأن ت�أثر وب�سكل مب��سر اأو غري مب��سر عرب خلق 

بع�س ال�سغوط�ت النف�سية.
وت���ق���دم م��ع���ل��ي��ه، ب��ج��زي��ل ال�����س��ك��ر ل��ك��ل ال��ع���م��ل��ني يف 
االخت�س��سيني  وجميع  االجتم�عية  ال��رع���ي��ة  جم���ل 
االج��ت��م���ع��ي��ني ال���ذي ك���ن��وا يف م��ق��دم��ة امل�����س���ه��م��ني يف 

التغلب على التحدي�ت خالل اجل�ئحة.
افتت�ح مع�ليه ملتقى االخت�س��سيني  ج�ء ذلك خالل 
للثق�فة  زاي��د  دار  تنظمه  ال��ذي  ال��راب��ع  االجتم�عيني 
التوا�سل  م����واق����ع  يف  م��ن�����س���ت��ه���  ع����رب  االإ����س���الم���ي���ة 
�سع�ر"دور االخت�س��سي االجتم�عي  االجتم�عي، حتت 
الدكتور  �سع�دة  بح�سور   " كوفيد19  ج�ئحة  خالل 
زايد  دار  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفالحي  عتيق  حممد 
للثق�فة اال�سالمية و اع�س�ء جمل�س االدارة، و مدراء 
ومب�س�ركة  اأبوظبي  يف  االجتم�عي  القط�ع  يف  العموم 

نخبة من املخت�سني يف جم�ل اخلدمة االجتم�عية.
الع�م  املدير  الطنيجي  حممد  ن�س�ل  الدكتورة  وق�لت 
له  املغفور  غر�س  اإن  اال���س��الم��ي��ةِ:  للثق�فة  زاي��د  ل��دار 
ال�����س��ي��خ زاي���د ب��ن ���س��ل��ط���ن - ط��ي��ب اهلل ث����راه- يف بن�ء 
خالل  من  اليوم  نلم�سه  ومتالحم  متم��سك  جمتمع 
اأف��راد املجتمع مع القي�دة وموؤ�س�س�ته� ك�فة يف  ترابط 
دولة االم�رات العربية املتحدة، وات�سح ذلك من خالل 
ر�سم اأرقى مم�ر�س�ت املواطنة ال�س�حلة واحلر�س على 

ب���أدوار خمتلفة ت�سب نحو هدف واحد وهو  امل�س�همة 
دعم جهود جت�وز تداعي�ت "كوفيد19.

واكدت ان دولة االإم�رات اتخذت ك�فة التدابري ملواجهة 
ال�سحة  تعزيز  يف   ،2020 م���ر���س  منذ  كوفيد19- 
النف�سية والرع�ية االجتم�عية الأفراد املجتمعواجلهود 
ال��ف��ريو���س واحل���د م��ن انت�س�ره،  احل��ك��وم��ي��ة الح��ت��واء 
واالأعم�ل،  احلكومية،  اخل��دم���ت  ا�ستمرارية  و�سم�ن 
القط�ع�ت احليوية يف خمتلف  والتعليم، وغريه� من 
م�ستوى  رف��ع  خ��الل  من  االجتم�عية  احلي�ة  جم���الت 

�سقف االإجراءات الوق�ئية واالحرتازية.
امل�سرتك  العمل  تعزيز  اإط����ر  ويف  الطنيجي  واأ���س���ف��ت 
للثق�فة  زايد  دار  19ف�إن  الت�سدي جل�ئحة كوفيد  يف 
االخت�س��سيني  م��ل��ت��ق��ى  ال���ي���وم  ت��ط��ل��ق  االإ����س���الم���ي���ة 
االخت�س��سي  "دور  �سع�ر  حت��ت  ال��راب��ع  االجتم�عيني 
االجتم�عي خالل ج�ئحة كوفيد19" حيث ي�سلط هذا 
امللتقى ال�سوء على دور اخلدمة االجتم�عية من خالل 
مع  التع�مل  يف  ودوره��م  االجتم�عيني  االخت�س��سيني 
اجل�ئحةومع ق�س�ي� الفئ�ت االكرث ت�أثراً ب�الإ�س�فة اإىل 
املختلفة  املجتمعية  واملوؤ�س�س�ت  اجله�ت  جهود  توحيد 
يهدف  كورون�19،كم�  ج���ئ��ح��ة  م��واج��ه��ة  اأج����ل  م���ن 
اهم  عند  وال��وق��وف  اخل��ربات  م�س�ركة  اإىل  هذاامللتقى 
التحدي�ت التي يواجهه� االخت�س��سيني االجتم�عيني 
امل�ستف�دة  الدرو�س  وا�ستخال�س  اجل�ئحة،  مواجهة  يف 
التدخالت  ا�ستمرار  ت�سهم يف  التي  العملية  واخل��ربات 
�سم�ن  اجل  من  م�سرتك  ب�سكل  وتطويره�  االبداعية 

حم�ية و�سالمة املجتمع. 
وتن�ول امللتقى�ستة حم�ور و اأدار احلديث فيه االإعالمي 
التي  االجتم�عية  التحدي�ت  وح��ول  ال��ب���دي،  �سلط�ن 
ب��ذل��ت ملواجهته�  ال��ت��ي  اف��رزت��ه��� اجل���ئ��ح��ة و اجل��ه��ود 
دائرة  رئ��ي�����س  م�ست�س�ر  ال��ب��ح��ر  م��ن��ى  ال��دك��ت��ورة  ق���ل��ت 
تنمية املجتمع يف ابوظبي، ت�أزمت احوالن� و�سط تف�سي 

ج�ئحة فريو�س كورون� امل�ستجد كوفيد19-، و واجهن� 
نتوقعه�  ومل  ق��ط  ب��ه���  نفكر  مل  اج��ت��م���ع��ي��ة  حت��دي���ت 
جميع�  علين�  فر�ست  التي  التحدي�ت  هذه  اول  اب��دا،و 
مع  يتع�ر�س  الأن��ه  االجتم�عي"،  "التب�عد  حت��دي  هو 
الطبيعة والرغبة االن�س�نية، و يوؤثر ب�سكل كبري على 
خم�طر  م��ن  يزيد  و  والنف�سية  العقلية  ال��ف��رد  �سحة 
اال�س�بة مبجموعة من االأمرا�س مثل اأمرا�س القلب 
التف�عل احلي  ب�سبب غي�ب  امل��وت، وذل��ك  وحتى خطر 
ب��ني امل���در����س وال��ط���ل��ب، و امل�����س���ك��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة و زي����دة 

ال�سغط النف�سي على االأ�سرة وب�لذات االم الع�ملة.
واأك�����دت ه��ن��� الب���د م��ن ال��ت��ف��ك��ري يف ال��ب��دائ��ل االخ���رى 
للتع�ي�س مع هذا الواقع وان ن�ستعد للم�ستقبل ملوائمة 
قد  ال��ت��ي  الطبيعية  ال��ظ��روف  م��ع  الب�سرية  الطبيعة 
والتطبيق�ت  ال���ربام���ج  اأه��م��ي��ة  ل��ن���  ف����ربزت  ت�����س��ت��ج��د، 
واال�سدق�ء  ال��ع���ئ��ل��ة  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  يف  االل��ك��رتون��ي��ة 
مثل  �سحية  ظواهر  لن�  برزت  كم�  التعليم،  وا�ستمرار 
عدد  على  انح�سرت  وال��ت��ي  التكلفة  قليلة  االأع���را����س 

حمدود من الع�ئلة وبتك�ليف منخف�سة.
وحول رع�ية الطفل من خم�طر االنرتنت واال�س�ليب 
الداعمة حلم�يته ا�س�ر النقيب يعقوب يو�سف احلم�دي 
مدير فرع ا�ستغالل الطفل عرب االنرتنت من القي�دة 
الع�مة ل�سرطة اأبوظبي، اإىل اأهمية ك�سر احلواجز بني 
عالقة  بينهم�  العالقة  تكون  واأن  الطفل  و  الوالدين 
مبنية على ال�سداقة حتى ي�ستطيع االأهل التقرب من 
اأجهزتهم،  على  يت�بعونه  فيم�  من�ق�ستهم  و  اأبن�ئهم 
االمنة  ال��ربام��ج  و���س��ع  اهمية  على  حديثه  يف  م��وؤك��دا 
التنمر  و من  الثغرات  االبن�ء حلم�يته� من  اجهزة  يف 
�سوء  ب�سبب  يواجههم  قد  التي  االل��ك��رتوين  واالب��ت��زاز 

ا�ستخدام هذه االجهزة.
واأ�س�رت الرائد نوال م�سعود ال�سيدي اخ�س�ئي اجتم�عي 
منتدب يف مركز ايواء، اإىل دور االخت�س��سي االجتم�عي 

خالل  االإن�س�نية  والرع�ية  لالإيواء  اأبوظبي  مركز  يف 
اجل�ئحة من خالل تقدمي الدعم االجتم�عي والنف�سي 
والتوعية اخل��سة بف�يرو�س كوفيد 19 وكيفية جتنب 
بعد  عن  التعليم  نظ�م  مت�بعة  ج�نب  اإىل  به،  اال�س�بة 

لالأطف�ل املتواجدين يف املركز ب�سكل م�ستمر.
مع  التع�مل  يف  االجتم�عي  االخت�س��سي  دور  وح��ول 
الدكتور  ق���ل  اجل�ئحة  خ��الل  اجل��دد  املهتدين  ق�س�ي� 
ط�����رق ال���زرع���وين اخ��ت�����س������س��ي اج��ت��م���ع��ي ب����دار زايد 
خلفت  االزم����ة  ه���ذه  اأن  ���س��ك  ال  اال���س��الم��ي��ة،  للثق�فة 
م�سكالت لي�ست مثل امل�سكالت االعتي�دية؛ الأنه� اأحي�ن� 
تكون معقده ومرتابطة، فمثال امل�سكالت االقت�س�دية، 
عنه�  ينتج  ث��م  وم��ن  اجتم�عية،  م�سكالت  عنه�  ينتج 
م�����س��ك��الت ���س��ح��ي��ة، ون��ف�����س��ي��ه؛ مم���� ي��ت��ط��ل��ب تدخالت 
املحور  هو  وه��ذا  اجتم�عية،  طبية  م�دية،  له�  موازية 
االأ�س��سي الذي ُيبنى عليه عمل االخت�س��سيني جت�هه 

لعالج امل�سكلة.
الدار،  االخت�س��سيون يف  اأج���رى  ذل��ك  م��ن  وان��ط��الًق��� 
200مهتدي�،  م��ن  اأك���رث  على  اإل��ك��رتون��ي���ً  ا�ستطالًع� 
واال�سطراب�ت  النف�سية  املخ�طر  تقييم  بهدف  وذل��ك 
الدورات  على  ت�أثره�  وم��دى   19 كوفيد  عن  الن�جتة 
لهم،  ال��الزم  العون  لتقدمي  وذل��ك  ال���دار،  الثق�فية يف 
اإىل جه�ت  اإح�لتهم  اأو  االخت�س��سيني  ا�ست�س�رات  عرب 

اأخرى ذات عالقة.
وم���ن ج���ن��ب��ه حت���دث ال�����س��ي��د خ���ل��د ال��ك��ع��ب��ي اخ�س�ئي 
اجتم�عي و اخت�س��سي حم�ية الطفل بوزارة الرتبية 
امل�س�ند  الدعم  و  االجتم�عية  الرع�ية  ح��ول  والتعليم 
اإىل  م�سرياً  اجل�ئحة،  خ��الل  التعليمية  املوؤ�س�س�ت  يف 
االأ�سرة  واملدر�سة  الط�لب  العالق�ت بني  توثيق  اأهمية 
اأف�سل الطرق  اإيج�د موائمة بينهم من خالل ربط  و 
التعلم  م��ع  بعد  ع��ن  ا�ستخدامه�  مت  التي  واملم�ر�س�ت 
االأمور،  اأول��ي���ء  ل��ق���ءات  )االجتم�ع�ت،  مثل:  الواقعي 
وو�سع  ال��ف��ع���ل��ي���ت(،  لبع�س  االف��رتا���س��ي��ة  امل�����س���رك��ة 
اخلطط البديلة خالل التعلم عن بعد بني االخت�س��سي 
االجتم�عي و الط�لب من خالل تهيئة احل�لة النف�سية 
���س���خ��ن حلل  ت���وف���ري خ���ط  ل��ل��ط���ل��ب وويل االأم�������ر، و 
ال�سوء على الطالب من ا�سح�ب  امل�سكالت و ت�سليط 
لتخطي  االفرتا�سية  الفع�لي�ت  يف  ا�سراكهم  و  الهمم 

ال�سعوب�ت و التحدي�ت التي يواجهونه�.
ويف خت�م امللتقى ق�لت ال�سيدة رقية الري�سي اخت�س��سي 
اج���ت���م����ع���ي ب��ج��م��ع��ي��ة االج���ت���م����ع���ي���ني، ل���ق���د ب�����رز دور 
اأزمة  يف  ملحوظ  ب�سكل  االجتم�عيني  االخت�س��سيني 
عمل  يف  عنه�  غنى  ال  مهمة  اأداور  لهم  وك�نت  ك��ورون��� 
الدورات واملب�درات التي ت�س�هم بن�سر الوعي للمجتمع 
اال�ستبي�ن�ت  وع��م��ل  االج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ظ��واه��ر  ور����س���د 
التحليلية وذلك ب�لتع�ون مع جلنة البحوث والدرا�س�ت 

يف جمعية االجتم�عيني.

•• العني - الفجر

ت��و���س��ل��ت درا����س���ة ع��ل��م��ي��ة اأج��رت��ه��� ج�معة 
االإم�رات اإىل معرفة تكون حجم اجلزيئ�ت 
ج�سيم�ت  وم�ستوي�ت  ال��ه��واء  يف  امل��وج��ودة 
ع����ل���ي���ة ع����ن اأث��������ر ت���ل���وث ال����ه����واء ب����مل���واد 

اجل�سيمية يف اإم�رة اأبوظبي. 
واأو���س��ح ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ق���در اأب���و الق��سم 
واال�ستدامة  اجلغرافي�  ق�سم  من  -ب�حث 
احل�����س��ري��ة ب��ج���م��ع��ة االإم��������رات ب�����أن هذه 
�س�مل  حت���ل���ي���ل  اإىل  ع����م����دت  ال�����درا������س�����ة 
االخ��ت��الف���ت ال��زم���ن��ي��ة امل��ك���ن��ي��ة يف حجم 
اجل��زي��ئ���ت امل��وج��ودة يف ال��ه��واء ب���إم���رة اأبو 
ظبي خالل الفرتة من �سهر اأبريل ولغ�ية 
�سبتمرب والتي تبلغ ذروته� يف �سهر يوليو 
م��ن ك��ل ع����م.. وي��ع��زى ه��ذا االرت��ف���ع على 

والرملية  الرتابية  العوا�سف  اإىل  االأرج��ح 
منخف�سة  امل�����س��ت��وي���ت  ون��ف�����س  ال�����س��دي��دة، 
املن�طق  تتمتع  كم�  اأكتوبر-م�ر�س،  خ��الل 
ال�سن�عية مبتو�سط �سنوي اأعلى مل�ستوي�ت 
حجم اجلزئي�ت املوجود يف الهواء )162 
ميكروغرام / مرت مكعب( مق�رنة ب�ملن�طق 
االأ�س��سية احل�سرية )132 ميكروغرام / 
 131( ال�سواحي  ومن�طق  مكعب(  م��رت 
م��ي��ك��روغ��رام -م���رت م��ك��ع��ب(. وه���ذه �سمة 
الق�حلة  و�سبه  الق�حلة  ب�لبيئ�ت  خ��سة 
ب�����س��ب��ب ان��ت�����س���ر ك��م��ي���ت ك��ب��رية م���ن حجم 
اإىل انخف��س  ي���وؤدي  ه��ذه اجل��زئ��ي���ت مم��� 
وبح�سب  ب�لهواء  ال�س�رة  اجلزئي�ت  ن�سبة 
الدرا�سة ت�سري هذه الن�سبة املنخف�سة اإىل 
اأبوظبي ن�جت  اإم���رة  الهواء داخل  اأن تلوث 
الطبيعية  ال��ع��م��ل��ي���ت  ع��ن  اأ���س������س��ي  ب�سكل 

وحركته�  ال��رم��ل  ج��زي��ئ���ت  ب��رف��ع  املتعلقة 
وتر�سبه� بداًل من االأن�سطة الب�سرية.

اأب����و ال��ق������س��م ب�����أن املراقبة  واأك����د ال��ب���ح��ث 
اخل�رجي  واملحيط  الهواء  جل��ودة  الع�ملية 
ل��ت��خ��ط��ي��ط تدابري  االأه���م���ي���ة  ب����ل���غ  اأم������ًر 

تخفيف التلوث و�سوابط ال�سالمة الع�مة 
البيئة  الهيئ�ت  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��وم  ل��ذل��ك 
امللوث�ت  ال��ع��دي��د م��ن  ب��ق��ي������س  احل��ك��وم��ي��ة 
ب��ستمرار.  وم��راق��ب��ت��ه���  ج�����واً  امل��ح��م��ول��ة 
وذكر  الب�حث:  "يعترب تلوث الهواء اأحد 
الق�س�ي� االأ�س��سية على ال�سعيدين املحلي 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة ي�سكل  وال���ع����مل���ي، ف��وف��ق���ً 
اأكرب خطر بيئي منفرد على  الهواء  تلوث 
ال�سحة يف الع�مل، ففي كل ع�م ميوت نحو 
التعّر�س  جراء  من  �سخ�س  مليون   6.5
ل���ت���ل���وث ال�����ه�����واء اخل������رج�����ي وال����داخ����ل����ي، 
هواًء  اأ�سخ��س   10 كل  من   9 وي�ستن�سق 
املقبولة  امل�ستوي�ت  يتج�وز  ملوث�ً  خ�رجي�ً 
ملنظمة  التوجيهية  امل��ب���دئ  حت��دده���  ال��ت��ي 
ت�أثريات  تقت�سر  وال  ال��ع���مل��ي��ة.  ال�����س��ح��ة 
ال�سحية،  اجل���وان���ب  ع��ل��ى  ال���ه���واء  ت��ل��وث 

االقت�س�دية  اجل���وان���ب  لت�سمل  مت��ت��د  ب��ل 
واالج���ت���م����ع���ي���ة االأخ��������رى. وت�����س��م��ل هذه 
من  ك��ل   ، اجل�سيم�ت  م�ستوي�ت  امل��ل��وث���ت 
ح��ج��م اجل���زئ���ي����ت امل����وج����ودة يف ال����ه����واء ، 
النيرتوجني  اأك�����س��ي��د  وث�����ين   ، واالأوزون 
اأك�سيد  واأول   ، ال��ك��ربي��ت  اأك�����س��ي��د  وث����ين   ،
الكربون ، والر�س��س ، واملركب�ت الع�سوية 
املتط�يرة، ومع ذلك ف�إن الدرا�س�ت العلمية 
الزمني  وال��ت��غ��ري  ال��ه��واء  ب��ت��ل��وث  املتعلقة 
العربية  االإم���رات  يف  اجل�سيم�ت  مل�ستوي�ت 

املتحدة والإم�رة اأبوظبي تظل حمدودة.
ا�ستع�نت  ال���درا����س���ة  ه����ذه  اأن  اإىل  ي�����س���ر 
مبعلوم�ت واإح�س�ئي�ت وفرته� هيئة البيئة 
االأر�س  "نظم  جملة  يف  ون�سرت  ب�أبوظبي 
خمت�سة  ع���مل��ي��ة  جم��ل��ة  وه����ي  والبيئة" 

مبج�الت البيئة على امل�ستوى الع�ملي.

•• اأبوظبي- الفجر

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  لتوجيه�ت  تنفيذاً   
زايد اآل نهي�ن، ويل عهد اأبوظبي، ن�ئب الق�ئد االأعلى 
للقوات امل�سلحة بدعم الع�ملني يف خط الدف�ع االأول، 
د�سنت ج�معة اأبوظبي ب�لتع�ون مع امل�ر�س�ل االإم�راتي 
علين�(  )واج����ب  ���س��ع���ر  حت��ت  ���س���م��اًل  تعليمي�ً  م��رك��زاً 
يف  امل��ت��ط��وع��ني  للطلبة  تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
اأبوظبي  �سركة  يف   19 لكوفيد  الطبي  الفح�س  مقر 

الوطنية للمع�ر�س يف اأبوظبي. 
ال��رئ��ي�����س التنفيذي  ال��ظ���ه��ري،  ���س���مل م��ب���رك  واأك����د 
للعالق�ت املجتمعية بج�معة اأبوظبي على اأهمية هذه 
القي�دة  م��ع  املجتمعي  التالحم  ترتجم  التي  امل��ب���درة 
الر�سيدة يف دعم الع�ملني يف خط الدف�ع االأول، فقد 
مزود  تعليمي  مقر  بت�أ�سي�س  اأبوظبي  ج�معة  ب����درت 
ب�أجهزة احل��سوب والبنية التحتية الرقمية التي تهيء 
الدرا�سية  امل��راح��ل  خمتلف  م��ن  امل��ت��ط��وع��ني  الطلبة 
لواجب  اأدائ��ه��م  خ��الل  التعليمية  م�سريتهم  ملوا�سلة 

التطوع يف هذا املركز. 

واأ�س�ر اإىل اأن هذه املب�درة ت�أتي يف اإط�ر �سل�سلة مب�درات 
كورون�  ج�ئحة  تف�سي  منذ  اأبوظبي  جل�معة  �س�ملة 
ع�ملي�ً، وب�لتع�ون مع املتطوعني مت االتف�ق فيم� بينن� 

على اإن�س�ء مركز تعليمي لهذه الكوادر من املتطوعني 
والتقني  االأك�دميي  الدعم  توفري  اجل�معة  و�ستتوىل 
مع  امل�ستمر  التوا�سل  املتطوعني  للطلبة  يهيء  ال��ذي 

موؤ�س�س�تهم التعليمية مب� ميكنهم من تلبية اخلطط 
التي  المتح�ن�تهم  واال�ستعداد  منهم  لكل  الدرا�سية 
�ستعقد قريب�ً.  ومن ج�نبه ق�ل �سيف الذهب، رئي�س 
"اإنن�  املتطوعني  �سمن برن�مج »امل�ر�س�ل االإم�راتي«: 
نثمن مب�درة ج�معة اأبوظبي بتد�سني هذا املركز الذي 
ميثل اإ�س�فة حيوية للجهود املجتمعية الرائدة يف دعم 
يبذلون  املتطوعني  اأن  اإىل  م�سرياً  االأول  الدف�ع  خط 
جهوداً كبرية يف �سبيل دعم بيئة الرع�ية ال�سحّية التي 

توفره� الدولة للم�س�بني بفريو�س كوفيد 19. "
م��ع ج�معة  االإم����رات���ي بحث  امل���ر���س���ل  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
للمتطوعني  املتطلب�ت  ه��ذه  توفري  اإمك�نية  اأبوظبي 
الذي  امل��رك��ز  ه��ذا  ت�أ�سي�س  االت��ف���ق على  ث��م مت  وم��ن 
�ستكون له اآث�ر اإيج�بية ب�رزة يف دعم اجلهود الوطنية 
ملك�فحة فريو�س كورون� امل�ستجد، حيث �سيمكن املركز 
مع  امل�ستمر  التوا�سل  من  املتطوعني  قوافل  اجلديد 
للخطط  وفق�ً  موؤ�س�س�تهم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�س�ء 
املراجعة  م��ن  التمكن  وك��ذل��ك  منهم  لكل  ال��درا���س��ي��ة 
املوارد  خ��الل  م��ن  لالمتح�ن�ت  ا���س��ت��ع��داداً  وال��درا���س��ة 

الرقمية التي �سيوفره� املركز. 

ا�ستخدام املن�سة يف 8 من�ساآت �سحية
جمموعة ال�ضرقية املتحدة للخدمات 

الطبية تعتمد من�ضة »اأوكادوك« حلجز 
املواعيد اإلكرتونيًا والعالج عن بعد

•• اأبوظبي - الفجر 

يف  ال���رائ���دة  امل��ج��م��وع��ة  الطبية"،  ل��ل��خ��دم���ت  امل��ت��ح��دة  "ال�سرقية  تن�سم 
تقدمي خدم�ت الرع�ية ال�سحية يف دولة االإم���رات، اإىل الق�ئمة املتن�مية 
من�سة  اعتمدت  التي  ال�سحية  ال��رع���ي��ة  خل��دم���ت  امل���زودة  املوؤ�س�س�ت  م��ن 
عن  العالج  خدم�ت  وتقدمي  املواعيد  حجز  يف  املتخ�س�سة  "اأوك�دوك" 
ُبعد، يف ظل �سعيه� احلثيث لرقمنة عملي�ته� وخدم�ته� يف جم�ل الرع�ية 
ال�سحية، ومتكنت جمموعة "ال�سرقية املتحدة للخدم�ت الطبية" وبنج�ح 
من ا�ستخدام من�سة "اأوك�دوك" يف ثم�ن من�س�آت ت�بعة له� يف دولة االإم�رات 
االإم�رات" و�سبكة  دانة  وعي�دات  "م�ست�سفى  ت�سم  والتي  املتحدة،  العربية 

بال�س" التخ�س�سية.  هيلث  "مراكز 
مواعيدهم  واإدارة  اإمك�نية حجز  وتتيح حزمة حلول "اأوك�دوك" للمر�سى 
مع  )ب�لفيديو(،  املرئي  البث  عرب  اأو  ال�سخ�سية،  الطبية  وا�ست�س�راتهم 
"مراكز هيلث بال�س" و"م�ست�سفى وعي�دات  االأطب�ء املعنيني الع�ملني يف 
املن�س�آت.  لهذه  االلكرتونية  امل��واق��ع  عرب  وي�سر  ب�سهولة  االإم�رات"،  دان��ة 
وب�إمك�ن املر�سى اأي�س�ً معرفة مدى توفر االأطب�ء ب�سكل فوري عرب املواقع 
"اأوك�دوك"،  تطبيق  خ��الل  من  اأو  العي�دات  اأو  للم�ست�سفى،  االلكرتونية 
)بوا�سطة  م�سبق  ب�سكل  م��وع��ده  ب��ت���أك��ي��د  ق����م  م��ن  ك��ل  ك��ذل��ك  وي�ستطيع 

التوا�سل مع مركز االت�س�ل( اإدارة مواعيدهم عرب االإنرتنت اأي�س�ً.
لدى جمموعة  العملي�ت  اإدارة  رئي�س  زنط،  اأبو  ق�ل جمد  املن��سبة  وبهذه 
كوفيد19-  ج�ئحة  ع��ن  "نتج  الطبية":  للخدم�ت  املتحدة  "ال�سرقية 
حتوالت ع�ملية كبرية، ويف طليعته� عملي�ت التحول الرقمي، ال �سيم� تلك 
املرتبطة منه� بتقدمي خدم�ت الرع�ية ال�سحية، ولط�مل� تبنت جمموعة 
الرائدة  واحللول  التقني�ت  الطبية" اأح��دث  للخدم�ت  املتحدة  "ال�سرقية 
والرع�ية  العن�ية  م�ستوي�ت  اأع��ل��ى  توفري  اأج��ل  م��ن  ال��ع���مل  م�ستوى  على 
ملر�س�ن�، كم� اأنن� ن�سعى ج�هدين لتعزيز وحت�سني م�ستوى جتربة الرع�ية 
الرئي�سي  ال�سبب  املن�ل، وهو  ان�سي�بية و�سهلة  ال�سحية للمري�س، لت�سبح 

وراء ا�ستخدامن� حللول "اأوك�دوك" الرقمية"."
اأبو  ال�سيد  اأو�سح  "اأوك�دوك"،  حل  ا�ستثم�ر  من  العديدة  الفوائد  وح��ول 
املعلوم�ت  نظ�م  مع  ومتك�مل  مب��سر  ب�سكل  املن�سة  دمج  "مت  ق�ئاًل:  زنط 
امل�ستخدم يف م�ست�سفي�تن� ومراكزن�، وذلك ل�سم�ن تقدمي اأف�سل م�ستوي�ت 
م�س�عدتن�  اأي�س�ً  �س�أن هذا احلل  ومن  انقط�ع،  اأي  دون  للمر�سى  الرع�ية 
يف احلد من ح�الت التغّيب عن املواعيد وحت�سني جودته�، والذي ينعك�س 

ب�سكل اإيج�بي على م�ستوى كف�ءاتن� الت�سغيلية".
وجتدر االإ�س�رة اإىل اأنه ب�الإمك�ن دمج حل "اأوك�دوك" الرائد يف جم�ل حجز 
املواعيد والعالج عن ُبعد )ذو العالمة البي�س�ء( بكل �سهولة �سمن املواقع 
مزودي  مبوؤ�س�س�ت  اخل��سة  املحمولة،  الهواتف  وتطبيق�ت  االلكرتونية 
ع��الوًة على م�  �س�ع�ت قليلة فقط،  ال�سحية، يف غ�سون  الرع�ية  خدم�ت 
�سبق، يتيح هذا احلل املتطور للمر�سى اإمك�نية معرفة مدى توفر وتواجد 
االأطب�ء �سمن الزمن احلقيقي، وحجز اأو تعديل حجز اأو اإلغ�ء املوعد املقرر 
مع املخت�س يف امل�ست�سفى، ومبجرد تثبيت املري�س ملوعده، يتم اإر�س�ل ر�س�لة 
ت�أكيد تلق�ئية اإىل املري�س، وتذكريه ب�ملوعد، م� يتيح له اإمك�نية االت�س�ل 
عرب االإنرتنت للو�سول اإىل املعلوم�ت التي يحت�جه� بكل �سهولة وفع�لية.

ويف هذا ال�سي�ق، ق�ل "ف�سيل بن تركية"، املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لدى 
اإر�س�ء هذا ال�سراكة البن�ءة مع  "اإنه ملن دواعي فخرن�  "اأوك�دوك":  �سركة 
من  االأوىل  تعترب  التي  الطبية"،  للخدم�ت  املتحدة  "ال�سرقية  جمموعة 
نوعه� ب�لن�سبة لن� مع موؤ�س�س�ت مزودي الرع�ية ال�سحية يف اأبو ظبي، لقد 
اأب�سرت عالمتن� التج�رية "اأوك�دوك" النور بهدف ت�أمني الو�سول املريح، 
الرائد  ال�سحية، ويعترب حلن�  الرع�ية  اإىل خدم�ت  املت�عب،  واخل�يل من 
هذا، ذو العالمة البي�س�ء، مبث�بة نقلة نوعية يف �سجلن� احل�فل بت�سميم 
على  ال�سحية  الرع�ية  �سرك�ت  م�س�عدة  �س�أنه�  التي من  احللول  وتطوير 
�سيم�  ال  ب�ملر�سى،  العن�ية  جم���ل  يف  عملي�ته�  م�ستوى  وحت�سني  رقمنة 
"كوفيد- انت�س�ر ج�ئحة  ب�سبب  نعي�سه�  التي  الفرتة احلرجة  خالل هذه 

يرتدد الكثري من املر�سى يف زي�رة امل�ست�سفي�ت". حيث   ،"19
وقد متكنت �سركة "اأوك�دوك" وبنج�ح كبري من ن�سر وتنفيذ حله� الرائد، 
م��زودي خدم�ت  امتداد جمموعة من عم�لقة  البي�س�ء، على  العالمة  ذو 
م�ست�سفي�ت  "جمموعة  فيه�  مب���  االإم������رات،  دول���ة  يف  ال�سحية  ال��رع���ي��ة 

االإم�رات"، وم�ست�سفي�ت وعي�دات "جمموعة ميدكري".
وتقوم من�سة "اأوك�دوك" الرائدة، والق�ئمة على ال�سح�بة، بربط املر�سى 
االأوق�ت  �سمن  )ب�لفيديو(  املرئية  اأو  الن�سية  املك�مل�ت  بوا�سطة  واالأطب�ء 
اإر�س�ل  اأو  املن��سبة لكال الطرفني، حيث ب�إمك�ن اأي من الطرفني م�س�ركة 
امل�ستندات املتعلقة بجل�سة اال�ست�س�رة، واإر�س�ل وتلقي الدفع�ت دون ت�أخري، 
فهذا النظ�م املتطور ي�سمن �سرية واأمن ك�فة املع�مالت امل�لية اأو املعلوم�تية 

التي يتم ت�س�ركه� بني الطرفني.
على  "اأوك�دوك" ب�حل�سول  من  ُبعد  عن  التطبيب  من�سة  ا�ستط�عت  كم� 
ا�ستخدامه�  بف�سل  وذل��ك  االت�س�الت"،  تنظيم  "هيئة  واعتم�د  موافقة 
الآلية ت�سفري متك�ملة من النه�ية اإىل النه�ية، مع ا�ست�س�فة البي�ن�ت على 

ال�سح�بة داخل دولة االإم�رات، والمتث�له� ب�للوائح االإم�راتية.
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ماء الورد هو �سائل م�سنوع من املاء وبتالت الورد، وي�ستخدم عادة كمعّطر 
للطعام، ب�سبب رائحته الزكّية، وله بع�ص ال�ستخدامات الأخرى، حيث 
اأنه يتمّيز باحتوائه على العديد من م�سادات الأك�سدة القوية، وقد مّت 

ا�ستخدامه قدميًا يف الطب لفرتات طويلة، تعود اإىل القرن ال�سابع.
اإنَّ اإ�سافة ماء الورد اإىل املاء قد ي�ساعد على اإ�سفاء نكهة م�ست�ساغة له، 

وبالتايل قد يحّفز خلطهما زيادة �سرب املاء لدى بع�ص الأ�سخا�ص.
اكت�سفي ماذا تقول رئي�سة نقابة اخت�سا�سيي التغذية يف لبنان كري�ستال 

ب�ّسي، حول فوائد �سرب ماء الورد مع املاء، يف املو�سوع الآتي:

تقليل خطر الإ�سابة بح�سى الكلى
ال��ورد مع  اإن ) �سرب م�ء  ب�ّسي بداية  النقيبة كري�ست�ل  تقول 
امل�ء له فوائد �سحية كثرية، منه� تقليل خطر تكرار االإ�س�بة 
امل�ء  م��ن  ك�فية  كمي�ت  �سرب  ع��دم  ي���وؤدي  كم�  الكلى،  بح�سى 
لالإ�س�بة بح�سى الكلى، ولدى �سغ�ر ال�سن اأي�س�ً، حيث ي�س�عد 
امل�ء على تخفيف تركيز االأمالح واملع�دن يف البول، والتي تعترب 
امل�سّبب الرئي�سي يف تكوين البلورات ال�سلبة التي تدعى ح�سى 

الكلى، ويقل احتم�ل ت�سكله� كلم� ك�ن البول اأقل تركيزاً.
االإ�س�بة  ت��ك��رار  خطر  م��ن  تقلل  امل���ء  ا�ستهالك  زي����دة  اأن  كم� 
لتكرار  ال��زم��ن��ي  ال��ف������س��ل  م��ت��و���س��ط  واإط����ل���ة  ال��ك��ل��ى،  بح�سى 
تقليل  اىل  ب�الإ�س�فة  الدم�غ،  �سحة  من  والتح�سني  االإ�س�بة 

خطر االإ�س�بة ب�الإم�س�ك.
يعترب اجلف�ف واحداً من امل�سّبب�ت ال�س�ئعة لالإ�س�بة ب�الإم�س�ك 
الطع�م  وحركة  اله�سم  لعملية  مهم  امل���ء  الأنَّ  وذل��ك  امل��زم��ن، 
داخل االأمع�ء، وكذلك مرونته�، وعند التقليل من كمي�ت امل�ء 
املتن�ولة، ف�إن االأمع�ء الغليظة متت�ّس ال�سوائل من الرباز، مم� 

ي�سّبب �سالبته و�سعوبة اإخراجه(.

 فوائد �سرب ماء الورد للقلب
�س�ئل  ال��ورد هو  )م�ء  ق�ئلة:  ب�ّسي  كري�ست�ل  النقيبة  وت�سيف 
ال���ورود،  اأن����واع  بع�س  ب��ت��الت  تقطري  م��ن  ُي�ستخل�س  ���س��ف���ف، 

ال��ورد اجل��وري، ويلزم ال�ستخال�سه ع��دد كبري ج��داً من  مثل 
البتالت.

وي�ستخدم م�ء الورد الأغرا�س عّدة، حيث اأنه ُي�س�ف لالأطعمة 
ال��ن��ك��ه��ة اللذيذة،  ال���ب����ردة وال�����س���خ��ن��ة الإع��ط���ئ��ه���  وال��ع�����س���ئ��ر 
وُي�س�ف لبع�س املواد التجميلّية، مل� له من فوائد كثرية للب�سرة 
وللج�سم ب�سكل ع�م، فهو يحتوي على العديد من الفيت�مين�ت 
املواد  من  العديد  على  اأي�س�ً  ويحتوي   )A، B، C، E( مثل 

امل�س�ّدة لالأك�سدة مثل مركب الفالفونويد.
ي�س�عد �سرب م�ء الورد مع امل�ء على ترطيب اجل�سم، ويحميه 
اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  من��سبة،  بكمي�ت  ي��غ��ّذي��ه  الأن���ه  اجل��ف���ف،  م��ن 
تزويده مبجموعة من العن��سر الغذائية. لذلك ُين�سح ب�سربه 
يف ف�سل ال�سيف.كم� اأنه ين�ّسط الدورة الدموية وي�سّرع جري�ن 
الدم يف ال�سرايني، وبذلك يحمي من خطر االإ�س�بة ب�الأزم�ت 

واجللط�ت القلبية، فيعترب �سربه مفيداً جداً ملر�سى القلب.

فوائد ماء الورد للب�سرة
وت��ت���ب��ع ال��ن��ق��ي��ب��ة ب�����ّس��ي )ُي��ع��ط��ي م����ء ال����ورد ال��ط���ق��ة للج�سم 
ويقّويه، الأنه يّزوده ب�ملواد الغذائية املهّمة مثل: الفيت�مين�ت، 
الب�سرة  لون  يوّحد  اأنه  كم�  املهّمة،  املع�دن  وبع�س  الربوتين�ت 
البقع  من  ويخّل�سه�  فيه�،  الوا�سعة  امل�س�م�ت  يغلق  ويفّتحه�، 
ب�سكل  ال�سم�س  الأ�سعة  التعّر�س  نتيجة  والت�سبغ�ت  الداكنة 

ويقّويه  ال�����س��ع��ر  ت�����س���ق��ط  مي��ن��ع  اأن���ه  اىل  ب���الإ���س���ف��ة  م�ستمر، 
ال�سم�س  ك�أ�سعة  املختلفة،  البيئية  العوامل  ويح�فظ عليه من 

والهواء.
واجلدير ذكره اأن تن�ول �سرب م�ء الورد مع امل�ء يحمي العني 
الته�ب�ت  تخفيف  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه  ال��ت��ل��ف،  م��ن  ال�سبكية  وي��ق��ي 
التلف،  م��ن  ومينعه�  اجل�سم  خالي�  ي��ج��ّدد  اأن��ه  كم�  العينني. 

في�سبح اجل�سم اأكرث حيوّية.
املرتاكمة  واالأم��الح  االنتف�خ  ويخّل�س اجل�سم من  البول  ي��درُّ 
فيه. يع�لج انتف�خ العيون واله�الت ال�سوداء التي تظهر حوله�، 
يخّفف الوزن، ي�س�عد على حرق الدهون، يوؤخر ظهور عالم�ت 
يقّلل  واالإكزمي�،  اجللدية  االلته�ب�ت  يع�لج  العمر،  يف  التقّدم 
اأكرث  ويجعله  ال�سعر  يرّطب  الب�سرة،  يف  الدهنية  االإف����رازات 
مل��ع���ن���ً، ي��ع���ل��ج ح����الت االإم�����س���ك امل��زم��ن��ة، ي��ط��رد ال���غ����زات من 

االأمع�ء ويع�لج حّب ال�سب�ب.
اإىل  للو�سول  ال��ري��ق  على  امل����ء  م��ع  ال���ورد  م���ء  ب�سرب  نن�سح 

النت�ئج املرجّوة(.

اأهم فوائد �سرب ماء الورد مع املاء
اله�سم،  عملية  ت�سهيل  يف  للم�س�عدة  ال���ورد  م���ء  ي�ستخدم   -

وتقليل ا�سطراب�ت اجله�ز اله�سمي.
- اأ�س�رت اإحدى الدرا�س�ت الطبية، اإىل اأن م�ء الورد ميكن اأن 
يوؤثر ب�سكل اإيج�بي على عملية اله�سم، ويخفف من ا�سطراب 
� اإفراز الع�س�رة ال�سفراوية،  اجله�ز اله�سمي، وقد يح�ّسن اأي�سً

التي تعّزز من عملية اله�سم.
داخل  الدموية  ال���دورة  تن�سيط  ال��ورد يف  م���ء  �سرب  ي�س�عد   -
اجللد، االأمر الذي يقّلل بدوره من ظهور العروق وال�سعريات 
الدموية، وي�س�هم يف احلف�ظ على توازن درجة حمو�سة اجللد، 

ويوّفر خ�س�ئ�س مهّدئة حلّب ال�سب�ب واالإكزمي�.
ال��دورة الدموية  امل���ء يف تعزيز  ال��ورد مع  - ي�س�هم �سرب م���ء 
مم� يوؤدي اإىل منو ال�سعر، احلف�ظ على �سحته والتقليل من 

ت�س�قطه.
- ميتلك �سراب م�ء الورد خ�س�ئ�س مهّدئة للج�سم، وم�س�ّدة 
لاللته�ب�ت، كم� ميكن احل�سول على م�ء الورد لعالج الته�ب 

احللق.
- ي�س�عد ا�ستن�س�ق اأبخرة م�ء الورد يف حت�سني احل�لة املزاجية 

لل�سخ�س.
- اأظهرت االأبح�ث اأن م�ء الورد له خ�س�ئ�س م�س�ّدة لالكتئ�ب، 

والقلق، وي�س�هم يف الوق�ية من االأرق.
- مّت ا�ستخدام �سراب م�ء الورد قدمًي� لعالج عدد من ح�الت 
ال�سحة العقلية، مب� يف ذلك الك�آبة، احلزن، ال�سغط الع�سبي 

والتوتر.
- ميكن �سرب م�ء الورد، اأو تدليك الراأ�س بزيته وتركه ملدة ال 

تقل عن ن�سف �س�عة، للتخفيف من حّدة اأعرا�س ال�سداع ، وقد 
يكون هذا ب�سبب ت�أثرياته امل�س�ّدة للقلق والتوتر وااللته�ب.

يح�سني احلالة املزاجية ويعزيز الدورة الدموية

فـــوائد �ضـــرب مــــاء الــورد مع املـــاء ل تقــــاوم !

اجل�سم  ميدان  امل�سروبني  ف�إن  "اإن�س�يدر"،  موقع  بح�سب 
م�  خ��الل  م��ن  ب�ليقظة،  �سعورا  فيه  وي��ح��دث���ن  ب�لط�قة 
اإىل عن��سر  اإ�س�فة  "الك�فيني"،  يحتوي�ن عليه من م�دة 

اأخرى م�س�دة لالأك�سدة.
ويف درا�سة اأجريت ع�م 2005، تبني اأن االأ�سخ��س الذين 
ي�ستهلكون الك�فيني بكمي�ت معتدلة ي�سبحون اأقل عر�سة 
لالإ�س�بة ب�لنوع الث�ين من مر�س ال�سكري، كم� تنخف�س 

يف  مب�  واالأع�����س���ب،  القلب  ب�أمرا�س  اإ�س�بتهم  احتم�الت 
ذلك األزه�مير وال�سلل االرتع��سي، اإ�س�فة اإىل الوق�ية من 

�سرط�ن�ت الكبد والقولون والرحم.
ي��رتاوح بني  م�  القهوة على  الواحد من  الكوب  ويحتوي 
الب�حث  بح�سب  ال��ك���ف��ي��ني،  م��ن  مليغرام  و100   80
كري�ستوفر غ�ردنر، وهو اأك�دميي خمت�س يف علم التغذية 

مبركز �ست�نفورد لبحوث الوق�ية.

اأم� كوب ال�س�ي في�سم كمية من الك�فيني ترتاوح بني 30 
و50 مليغرام�، اأي اأقل من القهوة ب�سكل ملحوظ.

وي��وؤي��د م���ث��ي��و ���س���و ال��ب���ح��ث يف ع��ل��م االأع�����س���ب بج�معة 
القهوة  اإن  ق���ئ��ال  ال��ن�����س��ب،  ه���ذه  م��� ورد يف  ك���ل��ي��ف��ورن��ي���، 
حتتوي على م� يع�دل 3 اأ�سع�ف حجم الك�فيني املوجود 

يف ال�س�ي تقريب�.
االأخرى،  العوامل  الن�سب تعتمد على عدد من  لكن هذه 
مثل نوع ال�س�ي وكمية االأوراق الذي جرى ا�ستخدامه� يف 
حت�سري امل�سروب، ف�سال عن حرارة امل�ء واملدة التي تركت 

فيه� حبوب ال�س�ي منقوعة.
يف  االإف���راط  الأن  الك�فيني،  قي��س  على  الرتكيز  ويجري 
اأن ي�سيب  �س�أنه  االأ���س��ل، من  املفيدة يف  امل���دة  تن�ول ه��ذه 

بعدد من اال�سطراب�ت ال�سحية مثل نوب�ت ال�سرع.
الك�فيني  م����دة  م��ع  اأن جت����وب اجل�سم  ال��ب���ح��ث��ون  وي���رى 

واالإكث�ر منه� يختلف من �سخ�س اإىل اآخر.
ي�سربه�  م��ن  متنح  القهوة  اأن  اخل���رباء،  و�سط  وامل��ع��روف 

يقظة �سريعة،
 يف ح��ني مي��ي��ل ال�����س���ي اإىل م��ن��ح ال��رتك��ي��ز ل��وق��ت اأطول 
تبطئ عملية  "الثي�نني" التي  م���دة  على  احتوائه  ب�سبب 

امت�س��س الك�فيني يف اجل�سم.
الذين  االأ���س��خ������س  اأن  درا���س��ة  وج���دت   ،2008 �سنة  ويف 
ا�ستهلكوا م�سروب� ي�سم م�دتي "الثي�نني" والك�فيني، اأي 
�سربوا  الذين  االأ�سخ��س  من  تركيزا  اأك��رث  ك�نوا  ال�س�ي، 

الك�فيني املوجود يف القهوة فقط.
اأم� االأ�سخ��س الذين يريدون التقليل من املخ�طر التي 
اأن  االأرج���ح  االأف�����س��ل على  الك�فيني، فمن  ع��ن  تنجم  ق��د 

يتجهوا اإىل �سرب ال�س�ي، وفق الدرا�سة.

ال�ضاي والقهوة.. اأيهما اأف�ضل ل�ضحة الإن�ضان؟
يتناف�ص ال�ساي والقهوة على لقب امل�سروب الأكرث �سيوعا عامليا، فهما يق�سمان مئات املاليني من الب�سر يف مباراة حامية بخ�سو�ص الكوب 

املف�سل، ل �سيما مع اأو بعد وجبة الإفطار يف ال�سباح.
لكن م�ساعي العلماء لختبار منافع واأ�سرار امل�سروبني ال�سعبيني ل تتوقف تقريبا، من اأجل الإجابة على ال�سوؤال ال�سائع: اأيهما اأف�سل 

من الناحية ال�سحية؟
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العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1220/2019/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املط�لبة مببلغ )1.370.971.95( درهم ب�ال�س�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ 

ا�ستحق�ق الدفع حتى ت�ريخ ال�سداد الت�م ، الزام املدعي عليهم ب�لر�سوم وامل�سروف�ت ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 
ط�لب االإعالن :  بالك اند وايت اجنينريينغ  - �سفته ب�لق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه : 4- ون ات )مركز دبي امل�يل الع�ملي( للتنمية واالدارة ليميتد - �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2020/8/30 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�س�لح/بالك اند وايت اجنينريينغ اوال:برف�س الدفع املبدى من املدعي عليهم� االوىل والث�لثة بعدم قبول 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي��ن  ب���ن  عليهم  امل��دع��ي  ث�ني�:ب�لزام   - �سفة  ذي  غ��ري  على  لرفعه�  لهم�  ب�لن�سبة  ال��دع��وى 
حتى   2019/7/28 يف  احل��سل  الق�س�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة   )1.370.971.95(
ق�بال  املح�م�ة   حكم� مبث�بة احل�سوري  اتع�ب  دره��م مق�بل  الف  ب�مل�سروف�ت ومببلغ  والزمتهم  ال�سداد  مت�م 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2495/2020/305 ا�شتئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2019/1210 جت�ري كلي والر�سوم 
وامل�س�ريف واالتع�ب  

ب�لق�سية  الفهيم - كفيل �س�من  - �سفته  ا�سم�عيل علي عبدالرحيم  االإع��الن : حممد  ط�لب 
: م�ست�أنف

املطلوب اإعالنهم : 1- جلوب�ل الدارة الفن�دق �س.ذ.م.م - كفيل �س�من 2- رم�دا فندق واجنحة 
�س.ذ.م.م - كفيل �س�من 3- كلوفر كريك لل�سقق الفندقية ذ.م.م )�س�بق�( بريل ب�رك لل�سقق 

 الفندقية ذ.م.م )ح�لي�( كفيل �س�من  - �سفتهم ب�لق�سية : م�ست�أنف �سدهم.
جمهويل حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:1210/2019 جت�ري كلي
وحددت له� جل�سه يوم االثنني املوافق 2020/11/30  ال�س�عة 10.00 �سب�ح� بق�عة التق��سي عن 
بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 1799/2020/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2019/1758 جت�ري كلي 

والر�سوم وامل�س�ريف واالتع�ب  
ط�لب االإعالن : احمد علي ن��سر اجل�س�ري  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف

 املطلوب اإعالنهم : 1- ف�دي احمد ح�سن عري�سي  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف �سده.
جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد ا�ست�أنف/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:1758 ل�سنة 2019 جت�ري 
كلي - وحددت له� جل�سه يوم االحد املوافق 2020/12/13  ال�س�عة 10.00 �سب�ح� بق�عة 
تخلفكم  ح�ل  ويف  ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التق��سي 

�ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5990/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2019/1451 جت�ري كلي ، ب�سداد 
مبلغ التنفيذ، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 

ط�لب االإعالن : عبدو م�لك عمروف -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- على عبداهلل طحنون �سعيد - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن :

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق���م  قد 
، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر  اأو خزينة املحكمة  )6619152.50( درهم اىل ط�لب التنفيذ 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من 

ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7101/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/3087 امر اأداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )168.210( درهم، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 

ط�لب االإعالن : �سركة الغ�ز املتحدة - يونيغ�ز ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 
وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلط�ن - �سفته ب�لق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنهم� : 1- �سركة �سيزان املدينة خلدم�ت التموين ذات م�سوؤولية حمدودة 2- 
اراجنويل ك�نديل عبداهلل - �سفتهم� ب�لق�سية : منفذ �سدهم� -  جمهويل حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )168.210( درهم اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور خالل )15(  ب�لقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم  االج��راءات  �ستب��سر 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2280/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2018/3865 جت�ري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2031650( درهم، �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف 
ط�لب االإعالن : ردي مك�س ب�طون �س.ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- احمد عبداهلل �سيف بن دروي�س ال�سحي - ب�سفته ال�سخ�سية - �سفته 
ب�لق�سية : منفذ �سده -  جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإع��الن : نعلنكم ب�نه مت احلجز على اموالكم اخل��سة وهي عب�رة عن اال�سهم 
املط�لب به  ادن�ه وف�ءا للمبلغ وقدره )2031650( درهم  واملبينة  التنفيذ  املرهونه لط�لب 

�سركة متويل/عدد اال�سهم )1184( �سهم ، وذلك للعلم مب� ج�ء فيه ونف�ذ مفعوله ق�نون�.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3325/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املط�لبة ب��سدار االأمر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )93.775.53( درهم 
واملرت�سد يف ذمة املدعي عليه� مبوجب ال�سيك�ت وكذا الفوائد الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ اال�ستحق�ق 
وحتى ال�سداد الت�م و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل وبال كف�لة عمال ب�حك�م لفقرة )1( من امل�دة 229 من 

ق�نون االجراءات املدنية  
ط�لب االإعالن : الغزال لتج�ره الديزل �س.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي 

وميثله :  �سالح ح�سن حممد مب��سري -  �سفته ب�لق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة غالمي للتج�رة الع�مة ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه  

جمهويل حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2020/8/20 اوال:ب�نف�ذ العقد التج�ري املربم بني 
الطرفني ث�ني�:ب�لزام املدعي عليه�/ �سركة غالمي للتج�رة الع�مة ذ.م.م ب�ن توؤدي للمدعية/ الغزال لتج�ره 
الديزل �س.ذ.م.م مبلغ )93.775.53( درهم  والفوائد الق�نونيه بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ  اال�ستحق�ق يف 

2019/11/15 وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة
ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف االأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 5164/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :مط�لبة ب�سداد مبلغ )184313( درهم والف�ئده الق�نونيه بواقع %9 

والر�سوم وامل�س�ريف  
ط�لب االإعالن : مون �ست�ر ل�سن�عه مف�تيح الت�سغيل والتحكم الكهرب�ئيه �س.ذ.م.م - 

�سفته ب�لق�سية : مدعي 
وميثله:ح�سة �سيف �س�مل �سيف اجل�بري - �سفته ب�لق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنهم� : 1- �سركه ف��سوي� التج�ريه ذات م�سوؤولية حمدودة 2- �سونيت� ب�تيل 
- �سفتهم� ب�لق�سية : مدعي عليهم�  -  جمهويل حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2020/11/18 تكليفكم ب�لوف�ء 
مب� ج�ء اعاله عن طريق االعالن ب�لن�سر ب�للغتني العربية واالجنليزية خالل 5 اي�م 

من ت�ريخ الن�سر وذلك للوف�ء ب�ملط�لبة املذكوره اعاله.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 446/2019/20 جتاري كلي 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- اأبروفد لتج�رة املواد الغذائية  - جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان حمكوم له : ام ات�س كي للتج�رة ومتوين ال�سفن �س.ذ.م.م
وميثله:ح�سن علي مطرالري�مي

نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ  2019/5/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/ 
ام ات�س كي للتج�رة ومتوين ال�سفن �س.ذ.م.م ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ� وقدره 
اليه ف�ئدة ق�نونية ب�سيطة قدره� 9% �سنوي� اعتب�را من ت�ريخ املط�لبة  )478.454( درهم م�س�ف� 
الق�س�ئية احل��سل يف 2018/8/14 وحتى مت�م ال�سداد والزمت املدعي عليه� ب�مل�س�ريف وخم�سم�ئة 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را 
من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4946/2020/60 اأمر اأداء 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر
اىل املدعي عليه / 1- ال�سخر للمق�والت ذ.م.م - جمهول حمل االق�مة 

مب� ان املدعي / �سركة عرب اخلليج للخر�س�نه اجل�هزة �س.ذ.م.م 
وميثله / م�سلم ح�مد م�سلم بخيت املحرمي 

امل���ربم بني  ال��ت��ج���ري  العقد  اوال:ان���ف����ذ  ب��ت���ري��خ 2020/11/15  االب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  ق���ررت حمكمة 
الطرفني - ث�ني�:الزام املدعي عليه� ال�سخر للمق�والت ذ.م.م ب�ن توؤدي للمدعية/ �سركة عرب 
الق�نونية  والف�ئدة  دره��م   )461.557.95( وق��دره  مبلغ  ����س.ذ.م.م  اجل�هزة  للخر�س�نه  اخلليج 
بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�س�ئية احل��سل يف:2020/11/10 وحتى ال�سداد الت�م وب�لر�سوم 
وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة - ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف االأمر خالل 15 يوم 

من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن ن�شر 
 6787/2020  

مر�سل من املنذرة:�سركة نزية التج�رية ذ.م.م
بوك�لة املح�مي/ابراهيم مو�سى علي

مر�سل اىل املنذر اليه االول:ن��سر علي غلوم مو�سى العبيديل
املنذر اليه الث�ين:ح�سن حممد ح�سن ربيع

املنذر اليه الث�لث:�سيدلية االهرام ذ.م.م
وال��ب���ل��غ��ة مبلغ وقدره  امل��ن��ذرة  امل��رت���س��دة بذمتهم ل�س�لح  امل��ب���ل��غ  ب�����س��داد  اليهم  امل��ن��ذر  ت��ن��ذر  امل��ن��ذرة  ف���ن 
)74222.28( درهم اربعه و�سبعون الف وم�ئت�ن واثن�ن وع�سرون درهم وثم�نيه وع�سرون فل�س - ب�ال�س�فة 
اىل مبلغ )10000( درهم كتعوي�س عن ال�سرر امل���دي واالدب��ي يف موعد غ�يته خم�سة اي�م عمل من ت�ريخ 
االعالن امل�ثل واال �ست�سطر املنذرة اىل اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية قبل املنذر اليهم للمط�لبة بحقه� 
املنذرة يف �سبيل ذلك  التي تتكبده�  امل�س�ريف  الزامهم ب�لتعوي�س�ت والت�سمين�ت وك�فة  الث�بت قبلهم مع 
من ترجمه م�ستندات وغري ذلك من م�س�ريف مع حفظ حق املنذرة يف اتخ�ذ ك�فة االج��راءات التحفظية 
للمنذرة  الق�نون  ات�حه�  التي  االج���راءات  من  ذلك  وغري  اليهم  املنذر  قبل  الث�بت  حقه�  حلفظ  والوقتيه 

حلفظ حقه� الث�بت قبل املنذر اليهم وذلك اجمع مع حفظ ك�فة حقوق املنذرة االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ميديفيزا �ص.ذ.م.م  
 - ب��ردب��ي  لال�ستثم�ر  دب��ي  جممع  تطوير  �سركة  ملك   301-302 رق��م  مكتب   : العنوان 
جممع دبي لال�ستثم�ر. ال�سكل الق�نون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 544243  
رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 62403 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي 
ب�أنه قد مت الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
دبي  العدل حم�كم  واملوثق لدى ك�تب  بت�ريخ 2020/8/31   ق��رار حم�كم دبي  مبوجب 
بت�ريخ  2020/8/31 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 137 - ملك علي عبداهلل  طالل الها�سمي لتدقيق احل�سابات 
ال�سعف�ر - القوز ال�سن�عية الرابعه  - ه�تف:..... - ف�ك�س:........... ،م�سطحب�ً معه 

ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/طالل الها�سمي لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 137 - ملك علي عبداهلل ال�سعف�ر - القوز ال�سن�عية الرابعه  - 

ه�تف:..... - ف�ك�س:........... 
امل�سفي  ب�أنه قد مت تعيني  التنمية االقت�س�دية بدبي  دائ��رة  مبوجب هذا تعلن 
املذكور اأعاله لت�سفية : ميديفيزا �ص.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي 
 2020/8/31 بت�ريخ  دب��ي  حم�كم  العدل  ك�تب  ل��دى  واملوثق   2020/8/31 بت�ريخ 
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�ستندات  ك���ف��ة  معه  ، م�سطحب�ً  اأع���اله  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك���ئ��ن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
    يف الدعوى رقم 2020/2408 جتاري جزئي  

املدعي عليه� االوىل:م�رتني النك�سرت - املدعي عليه الث�نية:ك�ندور لالإ�ست�س�رات - املدعي عليه� 
الث�لثة:كونتينت�ل للخدم�ت امل�لية �س.ذ.م.م

الدعوى  يف  ح�س�بي�  خ��ب��ريا  تعييني  دب��ي  حمكمة  ق���رار  على  وعطف�  اع���اله  للمو�سوع  ب���ال���س���رة 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�س�در عن حمكمة دبي بت�ريخ:2020/11/10 يقت�سي 
االت�س�ل  و�س�ئل  عرب  من�سور  احل�س�بي/م�سعب  اخلبري  مراجعة  ق�نون�  ميثلكم  من  او  عليكم 
الت�لية )اأم�نة حم��سبون ق�نونيون( - ه�تف رقم:042868836 - ف�ك�س رقم:042868837 - بريد 
وبخالف  امل��واف��ق:2020/11/25  االربع�ء  يوم  وذلك   Court@amanacac.ae:الكرتوين
ذلك مراجعة اخلبري احل�س�بي يف موعد اأق�س�ه �سبعة اي�م من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن عرب و�س�ئل 

االت�س�ل املذكورة اعاله وذلك ال�ستالمكم لتقدمي ك�فة وجميع امل�ستندات مو�سوع الدعوى
امانةحما�سبون قانونيون          -               اخلبري احل�سابي / م�سعب من�سور       

 اعالن بالن�شر
اعمال اخلربة احل�شابية 

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
 اإعالن حكم بالن�شر    

 رقم الدعوى:2020/75 - جتاري كلي   
بن�ء على طلب/مدعي/جمموعة النعيمي �س.ذ.م.م - اجلن�سية

اىل مدعي عليه/غريب حمدي غريب عبدال�سمد - اجلن�سية م�سر
يرجى االح�طة ب�ن املحكمة بت�ريخ:2020/5/27 ا�سدرت بحقك احلكم الت�يل:حكمت املحكمة 

وقدره  مبلغ  املدعية  لل�سركة  ي��وؤدي���  ب���ن  بينهم�  فيم�  ب�لت�س�من  عليهم�  امل��دع��ي  اوال:ب����ل���زام 
عنه  الق�نونية  والف�ئدة  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة   - دره��م  ال��ف  م�ئة  فقط  دره��م   )100000(
بواقع 9% من ت�ريخ 2020/4/15 وحتى ال�سداد الت�م - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�س�من فيم� 
بينهم� ب�ن يوؤدي� لل�سركة املدعية مبلغ )6000( درهم �ستة االف درهم - تعوي�س� عم� حلق به� من 

ا�سرار والزمتهم� امل�سروف�ت وم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثون يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لالإعالن به ، وب�نق�س�ء هذا 
امليع�د دون الطعن على احلكم امل�س�ر اإليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ االإجراءات الق�نونية لتنفيذه.
 اإداري �شعادة متعاملني

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
 اإعالن حكم بالن�شر    

 رقم الدعوى:2020/75 - جتاري كلي   
بن�ء على طلب/مدعي/جمموعة النعيمي �س.ذ.م.م - اجلن�سية

اىل مدعي عليه/االهرام�ت ملق�والت البن�ء - اجلن�سية
يرجى االح�طة ب�ن املحكمة بت�ريخ:2020/5/27 ا�سدرت بحقك احلكم الت�يل:حكمت املحكمة 

وقدره  مبلغ  املدعية  لل�سركة  ي��وؤدي���  ب���ن  بينهم�  فيم�  ب�لت�س�من  عليهم�  امل��دع��ي  اوال:ب����ل���زام 
عنه  الق�نونية  والف�ئدة  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة   - دره��م  ال��ف  م�ئة  فقط  دره��م   )100000(
بواقع 9% من ت�ريخ 2020/4/15 وحتى ال�سداد الت�م - ث�ني�:ب�لزام املدعي عليهم� ب�لت�س�من فيم� 
بينهم� ب�ن يوؤدي� لل�سركة املدعية مبلغ )6000( درهم �ستة االف درهم - تعوي�س� عم� حلق به� من 

ا�سرار والزمتهم� امل�سروف�ت وم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثون يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لالإعالن به ، وب�نق�س�ء هذا 
امليع�د دون الطعن على احلكم امل�س�ر اإليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ االإجراءات الق�نونية لتنفيذه.
 اإداري �شعادة متعاملني

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:6792/3/2020 
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�سرق �س.م.ع

LARY & THOMAS TRADING املنذر اليهم�:1-الري و توم��س للتج�رة �س.ذ.م.م
2-فيلي برامبيل كوت�سو حممد رحيم ، ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير املنذر اليه� 

VELI PARAMBIL KOCHUMOHAMED RAHIM االوىل - اجلن�سية الهند
ينذر املنذر املذكور اعاله املنذر اليهم� ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم� والب�لغ 
ال�سيك  مبوجب  والث�بت   - دره��م  ال��ف  وخم�سون  خم�سم�ئة  دره��م   )550.000( ق��دره 
رقم )001( وذلك يف مدة اأق�س�ه� خم�سة اي�م من ت�ريخ الن�سر واال �سوف نطر ا�سفني 
وحتميلكم  املذكور  ب�ملبلغ  ومط�لبتكم  والق�س�ئية  الق�نونية  االج��راءات  ك�فة  التخ�ذ 

الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:6791/3/2020 
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�سرق �س.م.ع

املنذر اليهم�:1-اأوبتيم� للمق�والت االلكرتوميك�نيكية �س.ذ.م.م
OPTIMA ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC

2-جورج كون�ست� نتينيد�س ، ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير املنذر اليه� االوىل وكفيل و�س�من 
GORG CONSTANTINIDES للقر�س - اجلن�سية/قرب�س

قدره  والب�لغ  بذمتهم�  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم�  املنذر  اع��اله  املذكور  املنذر  ينذر 
)210.729.68( درهم مئت�ن وع�سرة الف� و�سبعم�ئة وت�سعة وع�سرون درهم وثم�نية و�ستون فل�س� 
- والث�بت مبوجب ك�سف ح�س�ب القر�س التج�ري رقم )019080895202( وذلك يف مدة اأق�س�ه� 
خم�سة اي�م من ت�ريخ الن�سر واال �سوف نطر ا�سفني التخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية والق�س�ئية 

ومط�لبتكم ب�ملبلغ املذكور وحتميلكم الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم املحرر:2020/3/6790 
Mashreqbank psc - املنذر:بنك امل�سرق �س.م.ع

املنذر اليه�:1-�س�ندرا اغو ايجوولوراوتدوه - اجلن�سية نيجريي�
SANDRA IGHO EGUONOR OTEDOH

والب�لغ  بذمته�  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه�  املنذر  اع��اله  املذكور  املنذر  ينذر 
ال�سيك  قدره )133.000( درهم م�ئة وثالثة وثالثون الف درهم - والث�بت مبوجب 
رقم )001( وذلك يف مدة اأق�س�ه� خم�سة اي�م من ت�ريخ الن�سر واال �سوف نطر ا�سفني 
وحتميلكم  املذكور  ب�ملبلغ  ومط�لبتكم  والق�س�ئية  الق�نونية  االج��راءات  ك�فة  التخ�ذ 

الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

  رقم:6788/3/2020 انذارات عدلية 
املنذر:بني�مني حممد علي حممد علي زاده ر�ستك�ر

�سد املنذر اليه:خليل يو�سف خليل يو�سف علي )جمهول العنوان(
 )146000( مببلغ  ب���ل��وف���ء  ويكلفه  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  ع��ل��ى  ينبه  امل��ن��ذر 
دره����م وال���ف����ئ���ده ال��ق���ن��ون��ي��ه امل�����س��ت��ح��ق��ه ب���واق���ع 9% اع���ت���ب����را من 
ت�����ري����خ:2017/12/19 خ��الل خم�سه اي����م م��ن ت���ري��خ االن����ذار واال 
اليه  املنذر  الق�نونية حي�ل  االج��راءات  اتخ�ذ  اىل  املنذر  �سي�سطر 

مع حفظ ك�فه حقوق املنذر االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2020/11/23/55
البيع  يف  ترغب  تركي�  اجلن�سية  جليل  ه�جره  ال�سيدة/  ب�ن  للجميع  معلوم�  ليكن 
اجلليل  عبد  ال�سيد:عبدالغفور  اىل  وذلك   %50 الب�لغة  ح�سته�  ك�مل  عن  والتن�زل 
ب�م�رة  ت�أ�س�ست  والتي  للحلوي�ت(  الكن�فة  )بيت  الرخ�سة  يف  افغ�ن�ست�ن  اجلن�سية 
 - االقت�س�دية  التنميه  دائرة  من  ال�س�درة   )707536( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�س�رقة 

خروج �سريك ودخول اخر
وعمالبن�س امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �س�ن الك�تب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�س�ر اليه بعد ا�سبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكور التب�ع االجراءات الق�نونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

      اعالن مدعى عليه بالن�شر
بوك�لة   - لل�سخور  الدولية  عليه�:الكعبي  املجني  امل��دين:  ب�حلق  املدعي 
املطلوب  امل��دين  ب�حلق  عليه  امل��دع��ي   - الطويل  حممد  املح�مي/�سلم�ن 
االق�مة،   حمل  جمهول   - قدير  ا  ا���س   عبداملجيب  املتهم:�سيد   / اعالنه 
الق�سية  يف  ع�سر(  الث�لثة  اجلنح  )دائ���رة  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
االدع�ء  بالئحة  املذكور  عليه  املدعى  اع��الن   2020/20276 رقم  اجلزائية 
وذلك عن طريق الن�سر، حيث اق�م املدعي ب�حلق املدين دعواه املدنية �سد 
ب�ن  علم�  دره��م   )51.000( وق��دره  موؤقت� مببلغ  بتعوي�س�  يط�لبه  املذكور 

الق�سية موؤجلة جلل�سة 2020/11/26 م لورود االإعالن.
ماجد عي�سى احلب�سي/ رئي�ص ق�سم ق�سايا اجلزاء

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
    يف الدعوى رقم 3911/2020 جتاري جزئي  

�سد املدعي عليهم�:1-اج�ى بيكرام �سينغ 2- فينو ك�نوار زوجه اج�ى بيكرام �سينغ
املق�مة من:بنك ابوظبي التج�ري

مب���� ان ه��ن���ك دع����وى م��ق���م��ة ���س��دك��م مب��ح��ك��م��ة دب���ي االب��ت��دائ��ي��ة حت���ت ال���دع���وى رقم 
املذكورة  ال��دع��وى  يف  م�سرفي�  خبريا  ندبن�  مت  ان��ه  وحيث  جزئي  جت���ري   3911/2020
ام�م  اعم�ل اخلربة  م بخ�سو�س  ل�سنة 1992  االثب�ت  ب�حك�م ق�نون  ف�نن� وعمال  اعاله 
املح�كم ندعوكم حل�سور اجتم�ع اخلربة عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM وذلك 
يوم االثنني املوافق:2020/11/30 يف مت�م ال�س�عة 1:00 ظهرا ويرجى منكم ار�س�ل ك�فة 

امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدف�عكم قبل ح�سوركم لالجتم�ع
اخلبري احل�سابي وامل�سريف

حممد �سعيد �سريف       

اعالن بالن�شر

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  املنتدب  يف الدعوى رقم 2020/640 جتاري كلي  

بن�ء على احلكم التمهيدي ال�س�در يف الدعوى املذكورة اعاله من قبل حمكمة دبي االبتدائية 

واملرفوعة من قبل/ظبية �س�مل حممد ال�سحي ، يتعني على كل من املدعي عليهم:1-�سركة 

فورتر�س انف�ستمن�س ذ.م.م )فرع دبي( 2- ط�رق يحى احمد عو�س اهلل اجل�نيني 3- احمد 

فورتر�س   -5 ذ.م.م  لال�ستثم�ر  ك�بيت�ل  فورتري�س  �سركة   -4 الدي�سي  احمد  حممد  �سربي 

من  ا�سبوع  خ��الل  احل�سور  ق�نون�  ميثلهم  من  او  املذكورين  على  يتعني  ذ.م.م  انف�ستمن�س 

امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى  املعني يف  ل��دى مكتب اخلبري احل�س�بي  االع���الن  ه��ذا  ن�سر  ت���ري��خ 

على العنوان الت�يل مكتب ت�س�رترد دبي الك�ئن ب�م�رة دبي - �س�رع ابوبكر ال�سديق - بن�ية 

ال��دور االول - مكتب رقم 101 - ه���ت��ف:042727123 - 042727112 -  بنك دبي التج�ري - 

ف�ك�س:0427272101 وتقدمي ك�فة الوث�ئق التي توؤيد موقفهم ودف�عهم يف الدعوى

اعالن للح�شور اأمام اخلبري املحا�شبي

الدكتور حممد ا�شماعيل عبداهلل الزرعوين 
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الإمارات لأنظمة التربيد املركزي 
ت�ضارك يف اجتماعات اأممية للطاقة والبيئة

•• دبي - وام:

يف جل�س�ت  “اإمب�ور”  املركزي  التربيد  االإم���رات الأنظمة  ت�س�رك موؤ�س�سة 
ع�سر  الث�ين  االأوزون  طبقة  حلم�ية  فيين�  اتف�قية  يف  االأط��راف  “موؤمتر 
وبروتوكول مونرتي�ل ب�س�أن املواد امل�ستنفدة لطبقة االأوزون” املنعقدة من 
االإجراءات  افرتا�سية على خلفية  2020 عرب من�سة  نوفمرب   27-23
الوق�ئية املفرو�سة ب�سبب ج�ئحة كوفيد19. واأعلنت املوؤ�س�سة اأنه� �س�ركت 
املدن  يف  املن�طق  ت��ربي��د  “تطوير  م��ب���درة  ل�سرك�ء  ال�سنوي  االج��ت��م���ع  يف 
موؤخرا  انعقد  ال��ذي  للبيئة  املتحدة  االأمم  بربن�مج  اخل��سة  احلديثة” 
عرب التقني�ت الرقمية حلم�ية �سحة و�سالمة امل�س�ركني. وتعد “اإمب�ور” 
�سريك� ر�سمي� وف�عال يف مب�درة “تطوير تربيد املن�طق يف املدن احلديثة” 
التي و�سعه� برن�مج االأمم املتحدة للبيئة والتي مت اإطالقه� لتعزيز حلول 
تربيد املن�طق يف املدن الن�مية حول الع�مل وهي من ابرز ال�سرك�ء الداعمني 
اأنح�ء  املن�طق يف جميع  ا�ستخدام نظم تربيد  زي�دة  اإىل  اله�دفة  للمب�درة 
الع�مل بهدف زي�دة كف�ءة ا�ستخدام الط�قة واحلد من االنبع�ث�ت ال�س�رة 
االجتم�عية  ال��ف��وائ��د  وت��ع��زي��ز  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  االق��ت�����س���دات  وت��ع��زي��ز 
والبيئية لنظم تربيد املن�طق. وا�ستعر�س امل�س�ركون اأبرز االإجن�زات التي 
حققته� املب�درة خالل الع�م امل��سي و�سلطت ال�سوء على الدور الفع�ل الذي 
يلعبه ال�سرك�ء يف دعم املب�درة والو�س�ئل املختلفة التي ميكن لل�سرك�ء من 
خالله� تقدمي الدعم ومتكني املب�درة من حتقيق اأهدافه� يف تو�سيع نط�ق 
كف�ءة ا�ستخدام الط�قة يف جميع اأنح�ء الع�مل والبحث يف دور نظم تربيد 
املن�طق  تربيد  يعد  اإذ  واملي�ه  الط�قة  ا�ستهالك  كف�ءة  تر�سيخ  يف  املن�طق 
الط�قة  “مب�درة  اإط���ر  �سمن  ال�ستة  الط�قة  كف�ءة  م�سرع�ت  من  واح���داً 

امل�ستدامة للجميع” الت�بعة لالأمم املتحدة.

الإعالن عن املر�ضحني للفوز بجوائز �ضيرتيد البحرية يف 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضبه القارة الهندية واأفريقيا 2020

•• دبي-وام:

�سيرتيد  جوائز  يف  ب�لفوز  للمر�سحني  النه�ئية  الق�ئمة  عن  اأم�س  اأعلن 
البحرية يف ال�سرق االأو�سط و�سبه الق�رة الهندية واأفريقي� 2020 و�سيتم 
اأول ن�سخة افرتا�سية من  الف�ئزين يف حفل اجلوائز خالل  االإع��الن عن 
احلدث يف 14 من دي�سمرب املقبل. �س�رك يف اختي�ر هذه الرت�سيح�ت نخبة 
من احلك�م من ذوي اخلربة الطويلة يف ال�سن�عة البحرية من ق�دة الراأي 

يف  التنفيذيني  الروؤ�س�ء  وكب�ر  واملتخ�س�سني 
وتركز  القط�ع  القي�دية يف  ال�سرك�ت  عدد من 
التي  النج�ح  ق�س�س  اختي�ر  على  اهتم�مهم 
االأزمة  ت�أثري  مواجهة  على  ال�سرك�ت  �س�عدت 
ال�سريع  ال��ت��ع���يف  نحو  ق��دًم���  للم�سي  ودف��ع��ه��� 
م�  ع���مل  يف  االأع��م���ل  وتطوير  النمو  وحتقيق 
جوائز  و�سعت  وق��د   .«  19  - كوفيد   “ بعد 
اعتب�ره� خالل مراجعة  البحرية يف  �سيرتيد 
امل��ر���س��ح��ني ب���ل��ف��وز ل���ه���ذا ال���ع����م م����دى تبني 
ال�سرك�ت للحلول املبتكرة خالل هذه االأوق�ت 
ب�أف�سل  االل����ت����زام  وم�����س��ت��وى  امل�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
اإىل  وحتويله�  ابتك�راتهم  لتعميم  املم�ر�س�ت 
البحرية.  ال�سن�عة  يف  به�  يحتذى  م��ب���درات 
جميًع�  ال���ن���ه����ئ���ي���ون  امل���ر����س���ح���ون  وي�������س���رتك 
اأعم�لهم  من���وذج  يف  ب���ال���س��ت��دام��ة  ب���ل��ت��زام��ه��م 
وتعزيز دور ال�سن�عة البحرية ك�سريك رئي�س 
التنمية  حتقيق  و�سم�ن  املجتمع�ت  تطوير  يف 
االقت�س�دية مب�سوؤولية من اأجل حتقيق هدف 
ق�ئمة  و�سملت  وال��ذك��ي��ة.  اخل�����س��راء  امل��الح��ة 
التي  ال��ن��ج���ح  وق�س�س  النه�ئيني  املر�سحني 
اأهلتهم للو�سول اإىل هذه املرتبة وج�ءت يف فئة 
اال�ستج�بة للج�ئحة موانئ اأبوظبي وجمموعة 

اآري��س ملب�درة “جمتمع املالحة لال�ستج�بة للج�ئحة” و”اإ�سري” ملب�درة 
“اإ�سري ملواجهة اجل�ئحة” و البحري واأحوا�س دبي اجل�فة الع�ملية ملب�درة 
“املرونة والكف�ءة يف اإدارة االأزم�ت ملواجهة اجل�ئحة” و جمموعة “جي اأي 
اال�ستج�بة   - لل�سحن  �سرف  وك�لة  ل�س�لح  للمالحة  �سرف  وك�لة  و  �سي” 
�سرك�ت  الق�ئمة جمموعة  اال�ستدامة ج�ءت يف  الوب�ئية و عن فئة ج�ئزة 
اآري��س عرب م�سروع “اآري��س للحلول اخل�سراء” و “جي اأم اأ�س” الأ�س�ليبه� 
و  األ”  اأو �سي  “اأو  و  اأعم�له�  املبتكرة يف تطبيق اال�ستدامة خالل م�سرية 
حمطة بوابة البحر االأحمر و�سركة ال�سحن الهندية و عن فئة ج�ئزة مزود 
احللول اللوج�ستية للع�م ج�ءت �سمن الق�ئمة وموانئ دبي الع�ملية - اإقليم 
االإم�رات عن منظومة بيئة حلوله� الرقمية وموانئ اأبوظبي عن برن�جمه� 
لالأمن الغذائي ورابطة املوانئ الهندية - الهيئة العلي� للموانئ الرئي�سة 
بي   - الهندي  املوانئ  جمتمع  “لنظ�م  م�سروعه�  عن  الهند  حكومة  حتت 
�سي اأ�س” و لوجي بوينت و “بي اأند اأو” م�ريت�مي للخدم�ت اللوج�ستية، 

ملن�سته� اللوج�ستية البحرية: �سل�سلة اإمداد ط�قة اأكرث كف�ءة.

�ضهيل املزروعي: الكت�ضافات النفطية اجلديدة
 تر�ضــخ مكانـة الإمــارات مـوردا موثوقـا للطاقـة

•• دبي-وام:

ال��ط���ق��ة والبنية  امل��زروع��ي وزي���ر  ق���ل م��ع���يل �سهيل 
عن  ل��ل��ب��رتول  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اإع����الن  اإن  التحتية 
ت�سمل  وال��ت��ي   - النفط  مل���وارد  اجل��دي��دة  االإكت�س�ف�ت 
و22  التقليدي  اخل����م  النفط  م��ن  برميل  م��ل��ي���ري 
ملي�ر برميل من موارد النفط غري التقليدية الق�بلة 
االإقت�س�دي  النمو  دف��ع  يف  �سي�سهم  لالإ�ستخال�س- 
موثوق�  م���وردا  مك�نته�  وتر�سيخ  االإم�����رات  دول��ة  يف 

للط�قة .
 : ال�س�أن  بهذا  اأم�����س  ل��ه  ت�سريح  يف  مع�ليه  واأ���س���ف 

“تدعم االكت�س�ف�ت خطط دولة االإم�رات للخم�سني 
التنموية يف خمتلف  االإم���رات  وم�سرية  املقبلة  ع�م� 

املج�الت..
اال�ستثم�رات  من  الكثري  ا�ستقط�ب  يف  �ست�س�هم  كم� 
االأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��رى ال��دول��ة م���الذا اآم��ن��� يف ظ��ل م� 
ومن�سة خللق  مت�س�رعة  الع�مل من حتوالت  ي�سهده 
فر�س ا�ستثم�رية جديدة يف جميع مراحل وجم�الت 

قط�ع النفط«.
ال��ن��ف��ط��ي��ة اجلديدة  االإك��ت�����س���ف���ت  اأن  م��ع���ل��ي��ه  واأك����د 
�سوق  رئي�س� يف  االإم����رات العب�  دول��ة  �سرت�سخ مك�نة 
النفط الع�ملي كم� و تعك�س عملي�ت التطوير امل�ستمرة 

هدفه�  لتحقيق  �سعيه�  يف  “اأدنوك”  به�  تقوم  التي 
من  برميل  ماليني   5 اإىل  االإنت�جية  ال�سعة  بزي�دة 

. النفط يومي�ً بحلول ع�م 2030 
ال��ط���ق��ة يف دولة  اأن ق��ط���ع  امل���زروع���ي  وذك����ر م��ع���يل 
االإم�������رات ي��ع��د م��ن ال��ق��ط���ع���ت امل��ه��م��ة ال��ت��ي �سهدت 
تطورات ملحوظة خالل العقود االأخرية مو�سح� اأنه 
مت��سي� مع توجيه�ت القي�دة الر�سيدة واالإ�سرتاتيجية 
الوطنية للط�قة 2050 حتر�س الدولة على تنويع 
م�����س���در ال��ط���ق��ة مل��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د ول�سم�ن 
حتقيق توازن بني االإحتي�ج�ت االإقت�س�دية واالأهداف 

البيئية .

•• اأبوظبي-وام:

احتفت �سركة نواة للط�قة الت�بعة لالئتالف امل�سرتك 
وال�سركة  ال��ن��ووي��ة  للط�قة  االإم������رات  موؤ�س�سة  ب��ني 
وامل�سوؤولة  “كيبكو”  الكهرب�ئية  للط�قة  ال��ك��وري��ة 
النووية  عن ت�سغيل و�سي�نة حمط�ت براكة للط�قة 
ال�سلمية بتخريج املجموعة االأوىل من برن�مج �سه�دة 
�سملت  والتي  النووية  للط�قة  براكة  حمط�ت  اإدارة 

�سبعة من الكف�ءات االإم�راتية املتخ�س�سة.
وطورت �سركة نواة للط�قة هذا الربن�مج بهدف بن�ء 
املتخ�س�سة  االإم�راتية  واخل��ربات  الكف�ءات  وتطوير 
حتديدا يف التكنولوجي� امل�ستخدمة يف حمط�ت براكة 
للط�قة النووية ال�سلمية التي تعد حجر االأ�س��س يف 

الربن�مج النووي ال�سلمي االإم�راتي.
التنفيذي  الرئي�س  احلم�دي  علي  املهند�س  واأ���س��رف 
التنفيذي  املدير  ه���ردن  وب���ول  للط�قة  ن��واة  ل�سركة 
ل��ل��ع��م��ل��ي���ت ال���ن���ووي���ة يف ال�����س��رك��ة ع��ل��ى اإط�����الق هذا 
الربن�مج مطلع الع�م 2020 يف مركز نواة للتدريب 
يف اأبوظبي قبل ا�ستكم�ل التدريب افرتا�سي� عن بعد 
يف اإط�ر االإجراءات التي اتخذته� املوؤ�س�سة وال�سرك�ت 
الت�بعة له� ملواجهة فريو�س كورون� امل�ستجد “كوفيد 
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وا���س��ت��م��ل ال��ربن���م��ج ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي ام��ت��د ل���� 16 
االأ�س��سي�ت  ت�سمنت  م��راح��ل  ث���الث  ع��ل��ى  اأ���س��ب��وع��� 
الع�مة حول الط�قة النووية واأنظمة حمط�ت براكة 
للط�قة النووية ال�سلمية اإىل ج�نب التدريب العملي 

اإدارة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ربن���م��ج  ت�سميم  ومت  ب���مل��ح���ك���ة. 
ليتن��سب  خ�سي�س�  للط�قة  ن��واة  �سركة  يف  التدريب 
مع تنوع اخلربات واملع�رف وامله�رات الفنية ملوظفي 
الط�قة  على مف�عل  ب�سكل خ��س  والرتكيز  ال�سركة 
اأحدث  املتقدمة /APR-1400/ والذي يعد من 
ال��ت��ق��ن��ي���ت ال��ن��ووي��ة امل�����س��ت��خ��دم��ة يف حم��ط���ت براكة 

للط�قة النووية.
وق����ل امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي احل��م���دي ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
تخريج  اأ���س��ه��د  اأن  “ي�سرين  ل��ل��ط���ق��ة:  ن���واة  ل�سركة 
املجموعة االأوىل من الكف�ءات االإم�راتية من برن�مج 
الذي  النووية  للط�قة  ب��راك��ة  حمط�ت  اإدارة  �سه�دة 
طورته �سركة نواة للط�قة والذي يعد االأول من نوعه 
املجموعة  ه��ذه  اأظ��ه��رت  حيث  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
االلتزام  من  كبريا  م�ستوى  اخلريجني  من  املتميزة 
الق�دة  ي�سبحوا  الأن  اجل���د  والعمل  الفنية  واخل��ربة 

امل�ستقبليني للربن�مج النووي ال�سلمي االإم�راتي«.
كر�ست  للط�قة  ن��واة  �سركة  ت�أ�سي�س  “منذ  واأ���س���ف: 
ال�������س���رك���ة ج���ه���وده���� ل��ت��ط��وي��ر ج���ي���ل م����ن اخل�����ربات 
النووية  ال��ط���ق��ة  ق��ط���ع  يف  املتخ�س�سة  االإم����رات���ي���ة 
ل�سم�ن  اخلربات  لهذه  الق�سوى  ب�الأهمية  الإمي�نه� 
وبعد  االإم�راتي  ال�سلمي  النووي  الربن�مج  ا�ستدامة 
االأوىل  املحطة  ملف�عل  االآم���ن  الت�سغيل  ب��داي��ة  جن���ح 
الدولة  يف  الرئي�سية  الكهرب�ء  ب�سبكة  املحطة  ورب��ط 
ط�قته�  م���ن  امل����ئ���ة  يف   50 اإىل  امل��ح��ط��ة  وو�����س����ول 
االإنت�جية ف�إن اأع�س�ء هذه املجموعة من اخلريجني 
�سيت�سنى لهم القي�م بدور حموري يف اإدارة العملي�ت 

اإىل  براكة  يف  االأرب��ع  النووية  املحط�ت  يف  الت�سغيلية 
االقت�س�دي  االزده��������ر  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����س���ه��م��ة  ج���ن��ب 

واالجتم�عي لدولة االإم�رات لعقود ق�دمة«.
وامل���واف���ق���ة عليهم  ال�����س��ب��ع��ة  امل��ر���س��ح��ني  اخ��ت��ي���ر  ومت 
الن�سخة االأوىل من الربن�مج من قبل  للم�س�ركة يف 
“جلنة االكف�ءات االإم�راتية” يف �سركة نواة للط�قة 
ومتكنوا  كبريا  وتف�ني�  متميزة  كف�ءة  اأظهروا  حيث 
من اجتي�ز ك�فة التقييم�ت واالختب�رات على الرغم 
م��ن ال���ظ���روف وال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي ف��ر���س��ه��� “كوفيد 
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وي�سكل هوؤالء اخلريجون ال�سبعة جزءا من الكف�ءات 
االإم�راتية املتن�مية يف قط�ع الط�قة النووية وي�سغلون 
من��سب قي�دية يف جم�الت واإدارات خمتلفة يف “نواه 
ه���وؤالء اخلريجني  ل��دى  امل��ع���رف  تنوع  �س�هم  كم�   “

الربن�مج  اإث���راء  يف  لديهم  املتعددة  النظر  ووج��ه���ت 
التدريبي.

نواة  �سركة  يف  االإم�راتية”  الكف�ءات  “جلنة  وتتوىل 
اخل��سة  املب�درات  وتنفيذ  اإط��الق  م�سوؤولية  للط�قة 
بتطوير الكف�ءات الب�سرية ومب� يتم��سى مع م�س�عي 
ا�ستدامة  اإىل ج�نب �سم�ن  للتميز  امل�ستمرة  ال�سركة 
ع��رب تطوير  االإم����رات���ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن���م��ج 

اجليل الق�دم من الق�دة االإم�راتيني للربن�مج.
براكة  حمط�ت  اإدارة  �سه�دة  “برن�مج  اأن  اإىل  ي�س�ر 
للط�قة النووية” والذي اأطلقته �سركة نواة للط�قة 
واملنطقة م�  االإم�����رات  دول��ة  نوعه يف  م��ن  االأول  ه��و 
ال�سالمة  مع�يري  اأعلى  ب�تب�ع  ال�سركة  التزام  يعك�س 
واجلودة واالأمن يف العملي�ت الت�سغيلية وال�سي�نة يف 

حمط�ت براكة.

حتت �سعار: م�ساركتك اليوم.. ت�سنع وظائف الغد

»اإح�ضاء اأبوظبي« يطلق م�ضح القوى العاملة 2020 يف اإمارة اأبوظبي

يف تقرير اأ�سدرته موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل بالتعاون مع جمل�ص دبي مل�ستقبل املدن:

الكثافة ال�ضكانية والتنقل والت�ضال حمددات رئي�ضية لتوجهات التخطيط احل�ضري امل�ضتقبلية

•• اأبوظبي - الفجر: 

بتنفيذ  اأبوظبي   - االإح�س�ء  مركز  ب��داأ 
االأعم�ل امليدانية مل�سح القوى الع�ملة 
�سع�ر  اجل����ري حت��ت  للع�م  االإم�����رة  يف 
وظ�ئف  ت�سنع  ال���ي���وم..  “م�س�ركتك 
الوطني  امل�سروع  ه��ذا  ويندرج  الغد”، 
لالإم�رة،  االإح�����س���ئ��ي��ة  اخل��ط��ة  �سمن 
لتوفري بي�ن�ت دقيقة و�س�ملة ت�س�هم يف 
و�سع اخلطط والربامج اخل��سة ب�سوق 
العمل والقوى الع�ملة املواطنة وغري 
اال�ستثن�ئية  للظروف  وتبع�ً  املواطنة، 
التي فر�سته� اأزمة كورون�، والأول مرة 
يب��سر الب�حثون مرحلة جمع البي�ن�ت 
من االأ�سر امل�ستهدفة �سمن العينة عن 

طريق التوا�سل عرب اله�تف. 
ال�سويدي،  اأح���م���د  ع���ب���داهلل  واأو�����س����ح 
– اأبوظبي  مدير ع�م مركز االإح�س�ء 
يعد  الع�ملة  القوى  م�سح  اأن  ب�الإن�بة 
من اأهم امل�سوح االإح�س�ئية التي ت�سكل 
دوراً حموري�ً يف حتديث ق�عدة بي�ن�ت 
وتوفري  امل�ستقبل،  ال�ست�سراف  دقيقة 
معدالت  عن  ومتعمقة  وا�سحة  ق��راءة 

والتعرف  الع�ملة،  القوى  يف  امل�س�ركة 
على اخل�س�ئ�س ال�سك�نية واالجتم�عية 
وتقدير  الع�ملة،  للقوى  واالقت�س�دية 
وامل�س�ركة  والعم�لة  البط�لة  معدالت 
اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  االقت�س�دية  واالإع���ل��ة 
العديد من املوؤ�سرات االإح�س�ئية التي 
�سوق  يف  احل������س��ل��ة  امل��ت��غ��ريات  تعك�س 

العمل. 
اأه��م��ي��ة ه����ذا امل�سح  ال�����س��وي��دي  واأك������د 
الواقع  على  للتعرف  اأ�س��سية  كخطوة 
ب�������س���ك���ل دق�����ي�����ق وت�����وف�����ري م����دخ����الت 
م��ع��ل��وم���ت��ي��ة ت�����س���ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
ال��ت��خ��ط��ي��ط مل�����س��ت��ق��ب��ل اأف�����س��ل الأف����راد 
يعمل  ح���ي���ث  اأب����وظ����ب����ي،  يف  امل��ج��ت��م��ع 
– اأبوظبي من خالل  مركز االإح�س�ء 
واالأ�سرية  االإح�س�ئية  امل�����س��وح  تنفيذ 
على متكني عملية �سنع القرار ور�سم 
م���ع تطلع�ت  ب���الن�����س��ج���م  ال�����س��ي������س���ت 
اأبوظبي  وخ���ط���ة  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي����دة 
2030 يف بن�ء م�ستقبل وا�سح املالمح 
ال�ستدامة االإم�رة واالرتق�ء ب�ملجتمع، 
كم� تتيح البي�ن�ت والنت�ئج امل�ستخل�سة 
االأعم�ل  ورواد  وامل��ه��ت��م��ني  للب�حثني 

الو�سول اإىل موؤ�سرات القوى الع�ملة. 
وتع�ون  جت����وب  اإىل  ال�����س��وي��دي  ودع���� 
امل�سح من  التي �سي�سمله�  االأ�سر  اأف��راد 
البي�ن�ت  بتوفري  ومقيمني  مواطنني 
الإجن�ح  ودق���ة  �سف�فية  ب��ك��ل  ال���الزم���ة 
يكت�سب  ال��وط��ن��ي، حيث  امل�����س��روع  ه��ذا 
دور ال��ف��رد واالأ����س���رة اأه��م��ي��ة ب���ل��غ��ة يف 
املحلي من  املجتمع  احتي�ج�ت  حتديد 
به  املرتبطة  والقط�ع�ت  العمل  �سوق 
ك�لتعليم والتوطني وي�س�هم يف توفري 
القرار  �سن�عة  ت��دع��م  دق��ي��ق��ة  ب��ي���ن���ت 

االأف�سل ملجتمعن� االإم�راتي.
اأبوظبي   – االإح�������س����ء  م���رك���ز  واأك������د 
البي�ن�ت  ���س��ري��ة  ع��ل��ى ���س��م���ن  ح��ر���س��ه 
العينة  قبل  م��ن  توفريه�  �سيتم  التي 
املركز  ي��خ��ت���ره���  وال���ت���ي  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
وفق�ُ  م��درو���س��ة  اإح�����س���ئ��ي��ة  مبنهجية 
جمتمع  لتمثل  الع�ملية  املع�يري  الأعلى 
تتم عملية جمع  كم�  اأب��وظ��ب��ي.  اإم����رة 
املخولني  الب�حثني  قبل  من  البي�ن�ت 
م��ن امل��رك��ز ع��ن ط��ري��ق ال��ت��وا���س��ل مع 
االأ�سر واالأف���راد من خالل رقم ه�تف 

املركز 028100000.

•• دبي-الفجر: 

اأكد تقرير اأ�سدرته موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 
املدن،  مل�ستقبل  دب���ي  جمل�س  م��ع  ب���ل��ت��ع���ون 
اال�ست�سرافية  ت��ق���ري��ره���  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��م��ن 
مل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ط����ع����ت احل���ي���وي���ة يف دول����ة 
االإم�رات، اأهمية تركيز التخطيط احل�سري 
على تزايد الكث�فة ال�سك�نية، وتطوير اأنظمة 
االت�����س���ل، من  بفع�لية  واالرت���ق����ء  ال��ت��ن��ق��ل، 
التحدي�ت  ومواجهة  التغريات  مواكبة  اأجل 
املن�طق  �سك�ن  ع��دد  بت�س�عف  التوقع�ت  مع 
احل�سرية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سم�ل 

اأفريقي� بحلول ع�م 2040.
اأبرز  املدن”  “م�ستقبل  تقرير  وا�ستعر�س 
ت�أثريات ج�ئحة كورون� امل�ستجد على طبيعة 
حركة  بكث�فة  تت�سم  التي  احل�سرية  احلي�ة 
ال�����س��ك��ن��ي��ة واملن�طق  امل��ج��م��ع���ت  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل 
وم�  واالج��ت��م���ع��ي��ة،  وال��ت��ج���ري��ة  الرتفيهية 
ت��غ��ي��ريات �سرورية  م���ن  ذل����ك  ع���ن  ���س��ي��ن��ت��ج 
والبنية  احل�����س��ري  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م��ع���ي��ري  يف 
الطبيعي  “الو�سع  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

اجلديد«.

داوود الهاجري: ممار�سات تخطيطية 
ذكية ت�سهم يف �سياغة مفهوم جديد 

ملدن امل�ستقبل 
دبي  بلدية  ع�م  اله�جري مدير  داوود  وق���ل 
“نتخذ  امل���دن:  مل�ستقبل  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
روؤي��ة قي�دتن�  امل��دن  مل�ستقبل  دب��ي  يف جمل�س 
لبن�ء  امل���دن  تن�ف�سية  تعزيز  نحو  الر�سيدة 
واإثراء  الق�دمة،  لالأجي�ل  اأف�سل  م�ستقبل 
التي  االإب��داع��ي��ة  ب���الأف��ك���ر  ال��ق��ط���ع���ت  �ستى 
اأع���ل���ى من  ن��ق��ل��ه��� اإىل م�����س��ت��وي���ت  ت�����س��ه��م يف 
اجلودة واالبتك�ر والتميز، م� يحقق رف�هية 
اأفراد  لك�فة  الكرمية  احلي�ة  ويوفر  العي�س 

املجتمع«.
التي  املب�درات  تفعيل  اأهمية  اله�جري  واأك��د 
تتم من�ق�سته� مب� ي�سهم يف تعزيز موقع دبي 
كمدينة ع�ملية واحلد من الت�أثريات ال�سلبية 
النت�س�ر فريو�س »كورون�« امل�ستجد يف املج�الت 
واملرافق  ال��ب��ي��ئ��ة  واأه��م��ه���  ب����مل���دن،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
العمراين  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ى 
امل�ستقبل،  م���دن  وح��وك��م��ة  اإدارة  واأ���س���ل��ي��ب 
والتحّول  الع�ملية  التوجه�ت  على  واالط��الع 
االقت�س�د  هيكلة  يف  وال��ت��غ��رّي  التكنولوجي 
احل�سري واأمن�ط احلي�ة امل�ستقبلية يف املدن 
ودرا����س���ة ال��و���س��ع احل����يل وحت��دي��د الفر�س 
املالئمة مل�ستقبل دبي والذي �سيكون حموره 
من  اال�ستف�دة  اأهمية  اإىل  م�سريا  االإن�����س���ن، 
موؤ�س�سة  تن�سره�  التي  والدرا�س�ت  التق�رير 
التغريات  ال���س��ت�����س��راف  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل؛  دب����ي 
الرئي�سية التي ي�سهده� الع�مل يف ظل تف�سي 
�سّن�ع  مع  وم�س�ركته�  »كوفيد-19«،  اأزم��ة 
ال���ق���رار وامل��ت��خ�����س�����س��ني؛ ل��ال���س��ت��ف���دة منه� 
تغرياته  وا���س��ت��ب���ق  للم�ستقبل  ب���ال���س��ت��ع��داد 

للحي�ة  الت�أقل����م  وكيفي����ة  املجتمع،  خلدمة 
بعد هذه االأزم�����ة والتي �سيكون على االإن�س�ن 
بعد  م�  احلي�ة  ا�ستقب�ل  يف  كبرية  م�سوؤولية 
كورون�، والتخطيط اال�سرتاتيجي والف�عل؛ 
“طبيعية  جت���رب  ولتقدمي  التكيف  لتعزيز 
جديدة، وت�س�����كيل منظوم����ة متك�ملة توف����ر 
ت�����س��ه��ي��ل مم�ر�سة  خ����ي�����رات  م���ن  جم��م��وع��ة 
لتعزيز  للمدينة  التحتية  البنية  حت�سني 
رف���ه��ي��ة ال�����س��ك���ن، وت��ط��ور امل��ن��ظ��وم��ة مل��� بعد 
كورون� بن�ًء على اأف�سل املم�ر�س�ت والدرا�س�ت 

الع�ملية.

خلفان بلهول: تغريات جذرية يف 
منظومة التخطيط احل�سري 

من جهته، اأكد خلف�ن جمعة بلهول الرئي�س 
اأهمية  للم�ستقبل  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ك���م��ل وال�����س��راك���ت ب���ني خمتلف 
اجل����ه�����ت يف ا����س���ت�������س���راف اأه�������م ال���ت���غ���ريات 
عرب  ل��ت��ح��دي���ت��ه���،  واال���س��ت��ع��داد  امل�ستقبلية 
ت��دع��م ج��ه��ود تعزيز  ت�����س��ورات �س�ملة  و���س��ع 
الوطنية  اخل���ط���ط  وم����واءم����ة  اجل����ه���زي���ة، 
واالق��ت�����س���دي��ة يف ال���دول���ة، واال���س��ت��ف���دة من 
التج�رب الع�ملية الن�جحة يف جم�ل ت�سميم 

امل�ستقبل.
�ست�سهد  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  اإن  ب��ل��ه��ول  وق�����ل 
التخطيط  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ج���ذري���ة  ت���غ���ريات 
التقرير  ويعك�س  امل�ستقبل،  مل��دن  احل�سري 
اإدراك موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل وجمل�س دبي 
التغريات  ا�ست�سراف  الأهمية  امل��دن  مل�ستقبل 
التي �ست�سهده� القط�ع�ت احليوية املرتبطة 

بهذا املج�ل ..
 ويقدم جمموعة من التو�سي�ت واملقرتح�ت 
اأ�س�س  وفق  التحتية  البنية  وتطوير  الإع��داد 
وبن�ء  التحدي�ت  درا�سة  على  ترتكز  را�سخة 

منظومة فر�س امل�ستقبل.

توظيف البيانات 
ال�سخمة والتقنيات املتقدمة

التقني�ت  توظيف  اأه��م��ي��ة  التقرير  وت��ن���ول 
ال�سخمة  ال���ب���ي����ن����ت  جم������ل  يف  احل���دي���ث���ة 
مل�������س����ع���دة اجل����ه�����ت احل���ك���وم���ي���ة يف اإع������داد 
اخلطط امل�ستقبلية وتطوير البنية التحتية 
�سحية  ب�سورة  احل�سرية  للحي�ة  املن��سبة 
اأن  اإىل  املث�ل  وم�ستدامة، م�سريا على �سبيل 
جمع اأكرب قدر من البي�ن�ت املتعلقة بحركة 
املرور وال�سو�س�ء وجودة احلي�ة وا�ستهالك 
ال��ط���ق��ة وت��ن��ق��ل ال�����س��ك���ن وامل��رك��ب���ت، ي�سهم 
اأكرث  امل�ستقبل  مدن  جلعل  احللول  بتطوير 

ات�س�اًل وحيوية وق�بلية للعي�س.
اال���س��ت��ف���دة من  اأن���ه ميكن  التقرير  واأو���س��ح 
من  للتقليل  احلديثة  التكنولوجي�  تطوير 
على  ب�العتم�د  اليدوي،  العمل  اإىل  احل�جة 
االأوتوم�تيكية،  واالأب����واب  االأمت��ت��ة،  تقني�ت 
وامل�س�عد التي تعمل بدون مل�س، والدخول اإىل 
غرف الفندق عن طريق االأجهزة املحمولة، 
التلق�ئي بدرجة احل��رارة، وتعديل  والتحكم 

اإجراءات ال�سفر يف املط�رات.

تعزيز جودة احلياة
 و�سحة �سكان مدن امل�ستقبل

واأ�س�ر التقرير اإىل اأهمية زي�دة عدد وحجم 
قدرة  لتعزيز  اخل�سراء  وامل�س�ح�ت  احلدائق 
واملرافق  املن�طق  ا�ستخدام  على  امل��دن  �سك�ن 
بعيداً  اآم��ن  ب�سكل  الطلق  ال��ه��واء  يف  الع�مة 
ع��ن امل��ن���ط��ق احل�����س��ري��ة امل��ك��ت��ظ��ة، م��� ي�سهم 
الأفراد  الع�مة  ال�سحة  م�ستوي�ت  تعزيز  يف 
امل���ج���ت���م���ع، وت����وف����ري خ�����ي������رات م���ت���ن���وع���ة يف 
اللوائح  بتحديث  واأو�سى  ال��ط��وارئ.  ح���الت 
الت�سريعية يف قط�ع البن�ء بهدف �سم�ن بيئة 
ال�سكنية  واملجمع�ت  االأبنية  ل�سك�ن  �سحية 
املعم�رية، مثل زي�دة  عرب حتديث املتطلب�ت 
الهواء  وتنقية  الطبيعية  االإ�س�ءة  م�ستوي�ت 
واملي�ه، وا�ستخدام اأجهزة اال�ست�سع�ر والر�سد 
داخل  اأو�سع  ب�سكل  الطبي  الفح�س  واأجهزة 

امل�س�ح�ت احل�سرية يف املدن.
واأكد التقرير اأهمية اإع�دة ت�سميم م�س�ح�ت 
وقدرة  فع�لية  اأك��رث  لت�سبح  واملك�تب  العمل 
بعد”  ع���ن  “العمل  م��ت��ط��ل��ب���ت  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
وحتقيق التوازن املطلوب بني العمل الفردي 
املهند�سني  وت�����س��ج��ي��ه  اجل��م���ع��ي،  واالإن����ت�����ج 
املعم�ريني على ت�سميم م�س�ح�ت عمل تخفف 

التوا�سل اجل�سدي املكثف قدر االإمك�ن.
ي�سهده�  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي���ت  اأن  اإىل  واأ�����س�����ر 
كورون�  ج�ئحة  ب�سبب  والنقل  التنقل  قط�ع 
ت�ستوجب اإع�دة التفكري يف كيفية تنقل اأفراد 
الفت�  امل�ستقبل،  م��دن  يف  وحركتهم  املجتمع 
اإيج�د حلول من��سبة، تعمل  اإط�ر  اأنه يف  اإىل 
العديد من مدن الع�مل على اإن�س�ء جممع�ت 
ح�سرية اأقرب ي�ستطيع �سك�نه� الو�سول اإىل 
املت�جر واملن�س�آت للح�سول على احتي�ج�تهم 

االأ�س��سية خالل اأقل من 15 دقيقة.

نواة للطاقة حتتفي بتخريج املجموعة الأوىل من برنامج �ضهادة اإدارة حمطات براكة للطاقة النووية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/6839 
املنذر: م�سرف ال�س�رقة االإ�سالمي

�سد املنذر اليه� االأوىل: اأمني�ت للتكنولوجي� )�سركة منطقة حرة ذ.م.م( املنذر اليه الث�ين: ايهم 
احمد يو�سف �سوري اجلن�سية املنذر اليه� الث�لثة: ن�سرين حممد اأبو زرد - �سورية اجلن�سية

املو�سوع / يوجه املنذر هذا االإنذار اإىل املنذر اإليه اأوال: �سرورة �سداد قيمة االأق�س�ط الغري م�سددة 
 HD1630910086 )عن عقد املرابحه موؤرخ 2015/08/27 ومعنون)عقد بيع مرابحة ب�س�ئع
املبينة ب�سدر هذا االإنذار والب�لغ قدره�  6،364،53 درهم �ستون األف وثالثم�ئة واأربعة و�ستون 
درهم� وثالثه وخم�سون فل�س� وذلك يف مدة اأق�س�ه� خم�سة اأي�م من ت�ريخ ا�ستالمه لهذا االإنذار 
. ث�ني�، ويف ح�ل عدم �سداد املنذر اليهم للمبلغ الغري م�سدد واملرت�سد بذمتهم واملذكور اأعاله 
خالل املهلة املحددة �سوف ي�سطر املنذر اىل اإتخ�ذ ك�فة االإجراءات الق�نونية الالزمة �سد املنذر 

اليهم ث�لث�:- مع حفظ ك�فة حقوق )البنك( املنذر االأخرى جت�ه املنذر اليهم ح�ال وم�ستقبال.
مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االأخرى مع اأي نوع ك�نت.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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مليار درهم ت�ضهيالت ائتمانية   25
لقطاع النقل واللوج�ضتيك خالل 9 اأ�ضهر

•• اأبوظبي-وام:

التي  ال��ق��ط���ع���ت  اأك���رث  ق�ئمة  �سمن  واللوج�ستيك  النقل  ق��ط���ع  ا�ستمر 
بداية  منذ  ال��دول��ة  يف  امل�سريف  اجله�ز  من  م�لية  ت�سهيالت  على  ح�سلت 
بع�س  خ��الل  به�  ق���م  ال��ت��ي  الت�سوية  عملي�ت  رغ��م  وذل���ك   2020 ال��ع���م 
وتظهر  اال�ستحق�ق.  ت�ريخ  يف  عليه  املرتتبة  االلتزام�ت  لت�سديد  االأ�سهر 
اأن قيمة الت�سهيالت  االح�س�ئي�ت ال�س�درة عن م�سرف االإم���رات املركزي 
امل�لية التي ح�سل عليه� القط�ع بلغت نحو 25 ملي�ر درهم خالل االأ�سهر 
2020 مم� جت�وز ب�إجم�يل الر�سيد الرتاكمي  الت�سعة االأوىل من الع�م 
�سبتمرب  �سهر  نه�ية  يف  دره��م  ملي�ر   82 م�ستوى  له  املقدمة  للت�سهيالت 
الرئي�سي  امل��ح��رك  ب��ك��ون��ه  واللوج�ستيك  ال��ن��ق��ل  ق��ط���ع  وُي�����س��ن��ف  امل������س��ي. 
الدولة،  يف  والتج�رية  االقت�س�دية  القط�ع�ت  جميع  يف  الن�س�ط  لق�طرة 
االأمر الذي يجعله دائم� يف �سدارة اهتم�م اجله�ز امل�سريف الذي يحر�س 
على تقدمي التمويل الالزم للقط�ع. ويف خطوة تعك�س هذا االهتم�م فقد 
من  الفرتة  خالل  للقط�ع  قدمت  التي  امل�لية  الت�سهيالت  حجم  ت�س�عف 
اأرب��ع م��رات مق�رنة مع  اأك��رث من  ين�ير وحتى �سبتمرب من الع�م اجل���ري 
. ويت�سح من خالل اح�س�ئي�ت  اجم�يل م� ح�سل عليه طيلة الع�م 2019 
املقدمة  امل�لية  الت�سهيالت  قيمة  يف  االأك���رب  القفزة  اأن  امل��رك��زي  امل�سرف 
الع�م اجل�ري  الث�ين من  الربع  النقل واللوج�ستيك �سجلت خالل  لقط�ع 
اأعقبت  التي  الفرتة  املرتبة عليه يف  االلتزام�ت  بع�س  ت�سوية  تتم  ان  قبل 
التمويل  على  ح�سوال  القط�ع�ت  اأك��رث  �سمن  بقي  ذل��ك  رغ��م  لكنه  ذل��ك 
املرحلة  خالل  القط�ع  ن�س�ط  ا�ستمرار  املتوقع  ومن  امل�سريف.  اجله�ز  من 
الق�دمة خ��سة مع عودة احلركة للقط�ع�ت ك�فة ويف مقدمته� القط�ع�ت 

التج�رية وال�سي�حية وغريه� من القط�ع�ت االأخرى.

مليار درهم اأرباح �ضوق   10.2
الأ�ضهم و�ضط حت�ضن اأحجام ال�ضيولة

•• اأبوظبي- وام:

رفعت اأ�سواق امل�ل االإم�راتية من وترية �سعوده� يف جل�سة منت�سف االأ�سبوع 
مم� �سجع امل�ستثمرين على �سخ املزيد من ال�سيولة التي زادت بن�سبة 60 
ح�سيلة  على  اإيج�بي�  انعك�س  ال�س�بق،مم�  ال��ي��وم  جل�سة  م��ع  مق�رنة   %
ال�سوقية  القيمة  ربحية  وبلغت  التع�مالت.  عنه�  ا�سفرت  التي  املك��سب 
10.2 ملي�ر درهم، علم�  الأ�سهم ال�سرك�ت املتداولة يف خت�م اجلل�سة نحو 
ويظهر  واالت�س�الت.  والعق�ر  البنوك  اأ�سهم  من  بدعم  ج�ء  غ�لبيته�  ب���أن 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  الع�م  املوؤ�سر  ارتف�ع  للتع�مالت  اليومي  الر�سد 
متهد  خ��ط��وة  يف  نقطة   4974 م�ستوى  ب�لغ�   0.80% بن�سبة  امل���ل��ي��ة 
ح�ل  يف  اجل����ري  االأ���س��ب��وع  خ��الل  ب�سهولة  نقطة   5000 ح�جز  لتج�وزه 
دبي  ل�سوق  ال��ع���م  املوؤ�سر  وارت��ف��ع  ال��ت��داوالت.  �سيولة  يف  التح�سن  توا�سل 
%1.27 مق�رنة جل�سة  2354 نقطة بزي�دة ن�سبته�  امل�يل اىل م�ستوى 
 3.10 ب�لغ�  �سعوده  العق�رية  اعم�ر  �سركة  �سهم  ووا�سل  االأ�سبوع.  بداية 
 65 املربمة عليه اىل نحو  ال�سفق�ت  ارت��ف���ع قيمة  ت���داوالت  و�سط  دره��م 
مليون درهم وان�سم �سهم اعم�ر للتطوير اىل ق�ئمة الرابحني مغلق� عند 
2.57 درهم. ويف قط�ع البنوك ع�د الن�س�ط اىل �سهم بنك االإم�رات دبي 
الوطني املرتفع اىل 10.50 درهم يف حني �سعد �سهم بنك دبي االإ�سالمي 
ب�لغ�  املك��سب  املزيد من  دبي لال�ستثم�ر  �سهم  دره��م.. وحقق   4.34 اىل 
1.23 درهم. ويف �سوق الع��سمة فقد اقرتب �سهم �سركة الدار ب�سكل اأكرب 
2.95 درهم و�سط ا�ستمرار  3 دراه��م بعدم� و�سل اىل  من جت�وز ح�جز 
درهم   3.54 اىل  للتوزيع  ادن��وك  �سهم  كم� �سعد  عليه  املكثفة  التداوالت 
ودانة غ�ز اىل 67 فل�س�. ويف قط�ع البنوك برز جنم �سهم م�سرف ابوظبي 
ن�س�ط�  ات�س�الت  �سهم  �سهد  .كذلك  دره��م   4.67 اىل  املرتفع  االإ�سالمي 
جيدا مغلق� عند 17.04 درهم. وبلغت قيمة ال�سفق�ت املربمة يف �سوقي 
 440 املتداولة  االأ�سهم  وع��دد  دره��م  845 مليون  امل�ليني  ودب��ي  اأبوظبي 

مليون �سهم نفذت من خالل 8009 �سفق�ت.

»اإثراء دبي« تنظم مهرجان اإثراء 
ديرة للن�ضاطات العائلية والرتفيهية

•• دبي -وام:

دب��ي لال�ستثم�رات  ملوؤ�س�سة  وامل��م��ل��وك  ال��ع��ق���ري  امل��ط��ور  دب��ي  اإث���راء  تظمت 
الفع�لي�ت  م��ن  جمموعة  ي�سمل  ال���ذي  دي���رة  اإث����راء  م��ه��رج���ن  احلكومية 
الع�ئلية  ال��ن�����س���ط���ت  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سم  اأ���س��ب��وع���   12 ط���وال  وت�ستمر 
االأ����س���ول يف  الإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق����ل الك���الن ج���ي��د  وال��رتف��ي��ه��ي��ة. 
الف�ئدة الق�سوى من  اإىل حتقيق  دي��رة  اإث��راء  “يهدف م�سروع  اإث��راء دبي 
االإمك�ني�ت التي تتمتع به� هذه املنطقة وبث احلي�ة يف املركز االجتم�عي 
الفريد  وتراثه�  على ط�بعه�  يح�فظ  فيم�  االإم���رة  االأ�سيل يف  والتج�ري 
حيث ت�س�هم هذه الفع�لية يف جمع ال�سك�ن لتعزيز مك�نة املنطقة كم�س�حة 

عي�س تتيح فر�س النمو للع�ئالت واالأعم�ل.

تعد الأوىل من نوعها على م�ستوى اإمارة اأبوظبي

تدوير تد�ضن اأول ناقلة نفايات بحرية يف منطقة الظفرة

اأول �سراكة �سعودية اإماراتية لتطوير األعاب اإلكرتونية م�ستوحاة من الثقافة املحلية مبعايري عاملية

نورة الكعبي : تطوير الألعاب �ضناعة م�ضتدامة ذات اإمكانات واعدة تنمو بوترية مت�ضارعة �ضنويًا
�سخبوط بن نهيان: ال�سعودية والإمارات ت�سكالن منوذجًا ا�ستثنائيًا يف بناء ال�سراكات القت�سادية القوية يف خمتلف القطاعات

•• اأبوظبي-الفجر: 

 – النف�ي�ت  الإدارة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
نف�ي�ت  ن�قلة  اأول  اإط���الق  ع��ن  ت��دوي��ر، 
م�ستوى  على  ب��ح��ري��ة(  )ع��ب���رة  بحرية 
اإم�رة ابوظبي يف منطقة الظفرة، وذلك 
لتقدمي  املتوا�سلة  ج��ه��وده  م��ع  مت��سي�ً 
النف�ي�ت  ومع�جلة  ونقل  جمع  خدم�ت 
وفق  ال�سوارع  وتنظيف  وكن�س  ال�سلبة 
اأع���ل���ى م��ع���ي��ري اجل�����ودة ل��ل��ح��ف���ظ على 
ك�فة مظ�هر ال�سحة والنظ�فة والبيئة 

وال�سالمة الع�مة.
ومت ت��د���س��ني ال��ن���ق��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��د االأوىل 
اأبوظبي  اإم���رة  م�ستوى  على  نوعه�  من 
ال��ظ��ف��رة، حيث  يف ج��زي��رة دمل��� مبنطقة 
وترحيل  ن��ق��ل  يف  ال��ع��ب���رة  ���س��ت�����س��ت��خ��دم 
�سيتم جمعه�  التي  النف�ي�ت  اأن��واع  ك�فة 
الروي�س  اإىل مدفنة  يف اجلزيرة ونقله� 

ب�سكل يومي ومنتظم.
كبرية  البحرية جهوداً  الن�قلة  و�ستوفر 
على م�ستوى عملي�ت النقل، من خالل 
اإت�حته� الفر�سة لنقل كمي�ت م�س�عفة 
ب�ملق�رنة ب�آلي�ت وطرق النقل التقليدية، 
احلجم  ك��ب��رية  ح���وي���ت  �ستحمل  ح��ي��ث 
م��ن ال��ن��ف���ي���ت وامل��خ��ل��ف���ت ال��ن���جت��ة عن 
ك���ف��ة من�طق  ال��ي��وم��ي يف  اال���س��ت��خ��دام 

اجلزيرة.
ي�سل  ب��ط��ول  البحرية  ال��ع��ب���رة  وتتميز 
حلمولة  وتت�سع  م����رتاً،   26 ي��ق���رب  م��� 
يتكون  ب��ي��ن��م���  ط����ن�����ً،   79 اإىل  ت�����س��ل 
ط�قمه� امل�سرف من 6 اأ�سخ��س، واثنني 
وكهرب�ئي  وم��ي��ك���ن��ي��ك��ي  ال����رب�����ن،  م���ن 

وم�س�عدين اثنني ب�سكل دائم.
وي����ب����ذل ف���ري���ق ال���ع���م���ل امل�������س���رف على 
ال��ع��ب���رة ج��ه��وداً ك��ب��رية م��ن اأج���ل اإمت�م 
ك�فة العملي�ت املجدولة ب�سكل احرتايف 

ودقيق، حيث تقوم العب�رة بنقل وترحيل 
م� يق�رب 6 رحالت ب�سكل اأ�سبوعي من 
النف�ي�ت  كمية  ُت��ق��در  ح��ي��ث  اجل���زي���رة، 

املنقولة اأ�سبوعي�ً ب200 طن�ً.
���س��ع���دة الدكتور  امل��ن������س��ب��ة، ق����ل  وب��ه��ذه 
مركز  ع���م  مدير  الكعبي،  خلف�ن  �س�مل 
اأب��وظ��ب��ي الإدارة ال��ن��ف���ي���ت- ت��دوي��ر:  “ 
بحرية  ن�قلة  اأول  وت��د���س��ني  اإط���الق  اأن 
اأبوظبي، ج�ء كنت�ج  اإم���رة  على م�ستوى 
به�  يقوم  التي  املكثفة  لالأعم�ل  طبيعي 
املركز على الدوام من اأجل ايج�د حلول 
اأرج���ء االإم���رة لتطوير  جذرية يف ك�فة 
النف�ي�ت،  الإدارة  م��ت��ك���م��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
اأبوظبي  حكومة  توجيه�ت  مع  مت��سي�ً 
اآمنة  بيئة  ع��ل��ى  احل��ف���ظ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وم�����س��ت��دام��ة واب��ق���ئ��ه��� خ���ل��ي��ة م��ن ك�فة 
به�  تت�سبب  ق��د  ال��ت��ي  ال��ت��ل��وث  م��ظ���ه��ر 

النف�ي�ت مبختلف اأنواعه� واأ�سك�له�.

الن�قلة  ت��ل��ك  اط���الق  اأن  ���س��ع���دت��ه  واأك����د 
وترجمة  كتنفيذ  ج�ء  املتميزة  البحرية 
الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  ل��ت��وج��ي��ه���ت  ���س��ري��ع��ة 
تقدمي  موا�سلة  ���س��رورة  اىل  ال��داع��ي��ة 
واحل��ف���ظ على  النظ�فة  خ��دم���ت  ك���ف��ة 
اأعلى  دمل��� وف��ق  ال��ع���م يف ج��زي��رة  املظهر 
والتقني�ت  ال��ع���مل��ي��ة  اجل������ودة  م��ع���ي��ري 
�سي�حية  واج���ه���ة  ب���ع��ت��ب���ره���  احل��دي��ث��ة 
م��ن���ظ��ر طبيعية  ذات  ع��ري��ق��ة  ت���ري��خ��ي��ة 

خالبة وجم�ل �س�حر.«
يذكر اأن مركز اأبوظبي الإدارة النف�ي�ت- 
الرئي�سية  احلكومية  اجلهة  هو  تدوير 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن ك���ف��ة االأن�����س��ط��ة املتعلقة 
من  ال��ن��ف���ي���ت،  اإدارة  خ��دم���ت  بتطوير 
جمع، ونقل، ومع�جلة، والتخل�س االآمن 
م��ن��ه��� ب��ط��ري��ق��ة ف��ع���ل��ة واق��ت�����س���دي��ة يف 
خمتلف اأرج�ء اإم�رة اأبوظبي، ب�الإ�س�فة 
الع�مة. كم�  ال�سحة  اَف���ت  اإىل مك�فحة 
لرفع م�ستوى  ي���أل��و ج��ه��داً  امل��رك��ز ال  اأن 
ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ل����دى ���س��ك���ن االإم�������رة 
ب�أهمية احلف�ظ على البيئة وت�سجيعهم 
ع��ل��ى مم���ر���س��ة وت��ب��ن��ي ال�����س��ل��وك البيئي 
ال�����س��ل��ي��م، ال����ذي م���ن ���س���أن��ه دف���ع عجلة 

التنمية امل�ستدامة.

•• اأبوظبي-وام: 

الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  مع�يل  بح�سور 
ال�سيخ  و���س��ع���دة  وال�سب�ب  الثق�فة  وزي���رة 
�سفري  ن��ه��ي���ن  اآل  ن��ه��ي���ن  ب���ن  ���س��خ��ب��وط 
 ، ال�سعودية  العربية  اململكة  ل��دى  الدولة 
 »Boss Bunny Games« وقعت �سركة
ال�����س��ع��ودي��ة - ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م���ن االإم������رات 
مقراً له� - اأم�س االأول افرتا�سي� اتف�قية 
“ملرتى”  االإم����رات���ي  االإن��ت���ج  ا�ستديو  م��ع 
االألع�ب  م���ن  ون�����س��ر جم��م��وع��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
ملرتى  اأعم�ل  من  امل�ستوح�ة  االإلكرتونية 
ال�سعبية  ذو  ف��ري��ج  م�سل�سل  م���ن  ب���داي���ة 

الوا�سعة.
الفريدة  الثن�ئية  ال�سراكة  هذه  و�ست�سهم 
ال�سعودي  االقت�س�دي  ال��ت��ع���ون  تعزيز  يف 
واال�ستحواذ  الرقمي  املج�ل  يف  االإم���رات��ي 
ككل  املنطقة  حتتله�  ال��ت��ي  احل�����س��ة  ع��ل��ى 
التحديد  وج����ه  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة 
االإلكرتونية،  االأل���ع����ب  �سن�عة  ق��ط���ع  يف 
وحت���وي���ل م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو�����س����ط من 
ق�در  اإب��داع��ي  منتج  اإىل  م�ستهلك  جم��رد 
ب�ألع�ب جديدة خ�سو�س�ً  الع�مل  على رفد 
االإل��ك��رتون��ي��ة ميتلك  االأل��ع���ب  ق��ط���ع  واأن 
التطورات  ت�س�رع  مع  ه�ئلة  منو  اإمك�ن�ت 
ي�سهده�  التي  وال��ت��ح��والت  التكنولوجية 

هذا القط�ع.
 - الكعبي  ن��ورة بنت حممد  وق�لت مع�يل 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  هذه  على  تعليق� 
اإحدى  االأل���ع����ب  �سن�عة  “ اأ���س��ب��ح��ت   :  -
التي  ال��ن������س��ئ��ة  االإب����داع����ي����ة  ال�����س��ن���ع���ت 
اال�ستثم�رات  م���ن  امل���زي���د  ���س��خ  يف  ت�����س��ه��م 
�سن�ع�ت  ب�عتب�ره�  ال��دول  اقت�س�دات  اإىل 
وتنمو  واع�����دة،  اإم��ك���ن���ت  ذات  م�����س��ت��دام��ة 
اآخر. ومتتلك  بعد  بوترية مت�س�رعة ع�م�ً 
دولة االإم�رات واململكة العربية ال�سعودية 
ث����روًة م��ن امل��واه��ب ال�����س���ب��ة امل��ب��دع��ة التي 
�ست�سيف الكثري اإىل جم�ل �سن�عة االألع�ب 
اأم�م  ال�سراكة  هذه  و�ستفتح  االإلكرتونية، 
�سن�عة  اإىل  بيدهم  ت�أخذ  اآف��ق�ً  املوهوبني 
فن االبتك�ر واالإنت�ج والت�سميم، ومُتكنهم 
اخل��سة  اأعم�لهم  ت�أ�سي�س  من  م�ستقباًل 
و����س���ط ب��ي��ئ��ة اأع����م�����ل ج����ذاب����ة “ واأك������دت 

م��ع���يل ن����ورة ال��ك��ع��ب��ي اأن دول����ة االإم������رات 
ت�سريعية  وبيئة  متك�ملة  منظومة  لديه� 
املوهوبني  ال�ستقط�ب  من��سبة  وحمفزات 
ال��الع��ب��ني يف �سن�عة  وك��ب���ر  وال�����س��رك���ت 
االألع�ب الإطالق م�س�ريعهم االإبداعية من 

االإم�رات.
ال�سيخ �سخبوط بن  �سع�دة  اأكد  من جهته 
واالإم�رات  ال�سعودية  اأن  نهي�ن  اآل  نهي�ن 
بن�ء  يف  ا���س��ت��ث��ن���ئ��ي���ً  من����وذج�����ً  ت�����س��ك��الن 
خمتلف  يف  القوية  االقت�س�دية  ال�سراك�ت 
املبذولة  ب���جل��ه��ود  م�����س��ي��داً  ال��ق��ط���ع���ت.. 
تتويج�ً  اأت��ت  والتي  ال�سراكة  هذه  لتوقيع 
لالهتم�م امل�سرتك يف ال�سن�ع�ت االإبداعية 
واعتربه�  االأل����ع�����ب،  ���س��ن���ع��ة  جم����ل  ويف 
خ���ط���وة م��ل��ه��م��ة وحم���ف���زة ل��ل��م��ب��دع��ني يف 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة ودولة 
املتحدة واملنطقة، حيث  العربية  االإم���رات 
حتمل هذه ال�سراكة ميزة تن�ف�سية فريدة 
ب�ل�سن�ع�ت  امل���ت���زاي���د  االه���ت���م����م  حت����ك���ي 

للع�ملية  املحلية  الثق�فة  ونقل  االإب��داع��ي��ة 
ب�سواعد وطنية وبطرق مبتكرة.

واأكد �سع�دته اأن م�سرية ال�سراكة والتنمية 
اللذين  ال�سقيقني  البلدين  بني  م�ستمرة 
ميثالن النموذج االأبرز لالأخوة وال�سراكة 

اال�سرتاتيجية.
من ن�حيته� ق�لت عزيزة االأحمدي رئي�سة 
 Boss ال�ستديو  واملوؤ�س�سة  االإدارة  جمل�س 
ال�سراكة  ه���ذه  ع���رب  اأردن������   «  :  Bunny
اأن ن��ك��ون ج����زءاً م��ن ج��ه��ود ت��رج��م��ة روؤية 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال���ق���ي����دة 
ودولة االإم���رات العربية املتحدة ب�لتحّول 
ال�سب�ب  جيل  فيه  ي��ك��ون  رق��م��ي  القت�س�د 
هو القوة الدافعة لرفد االقت�س�د الوطني 
ذاته  الوقت  ع�ملي�ً، ويف  واملن�ف�سة  للبلدين 
الع�سري  احلي�ة  اأ�سلوب  احتي�ج�ت  تلبية 
االإل��ك��رتون��ي��ة جزءاً  االأل��ع���ب  ُت�سّكل  ال��ذي 

ه�م�ً منه«.
ال��ت��ع���ون نقطة  ه���ذا  “ يعترب  واأ���س���ف��ت: 

حتول رئي�سية ل�سن�عة االألع�ب يف املنطقة 
وم��ن�����س��ة الن��ط��الق��ه��� ن��ح��و ال��ع���مل��ي��ة من 
خ���الل ال��دم��ج ب��ني اإب�����داع مل���رتى يف خلق 
 Boss ال���ع���وامل وال�����س��خ�����س��ي���ت وق�����درات
Bunny الع�ملية يف تطوير ون�سر االألع�ب 
االإلكرتونية. ونعتزم خالل ال�سهور املقبلة 
تدريبي  مركز  لت�أ�سي�س  الدرا�س�ت  اإع��داد 
متك�مل ل�سن�عة االألع�ب، بحيث ي�ستقطب 
امل��ن��ط��ق��ة ل�سقل  امل����واه����ب م���ن ج����م���ع����ت 
مه�راتهم ومواهبهم وتزويدهم ب�لتدريب 
يف  االن��خ��راط  على  مل�س�عدتهم  والتطوير 
و�ستوفر  االأل��ع���ب،  �سن�عة  يف  العمل  �سوق 
ه��ذه ال�سن�عة اجل��دي��دة ع���دداً ك��ب��رياً من 
�سل�سلة  ب���ع��ت��ب���ره���  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال��ف��ر���س 

متك�ملة مرتبطة ببع�سه�«.
م����ن ج����ن���ب���ه ق������ل حم���م���د ���س��ع��ي��د ح�����رب 
 ”: التنفيذي  رئي�سه�  و  مل���رتى  م��وؤ���س�����س 
تتمثل مهمة ملرتى يف خلق و رواية ق�س�س 
وت�س�ميم  مبتكر  ب�إنت�ج  ملهمة،  �سحرية 

بهذه  �سعيدون  نحن  و  للم�ألوف،  مغ�يرة 
ال�����س��راك��ة م��ع م��ط��ور ع���مل��ي م��ن املنطقة، 
اإىل  وتراثن�  املحلية  �سخ�سي�تن�  الإي�س�ل 
اأك��رب من خالل  وب�لت�يل جمهور  الع�ملية 
اإنني على يقني  و  الذكية،  االأجهزة  األع�ب 
لع�مل  الكثري  �ست�سيف  ال�سراكة  هذه  ب�أن 
والع�مل  خ��س  ب�سكل  املنطقة  يف  الرتفيه 

ب�سكل ع�م ».
�سهد  امل��سية  ال�سنوات  “طوال  واأ���س���ف: 
التع�ون االإم�راتي ال�سعودي قفزات نوعية 
وب�لت�يل  االقت�س�د  على  اإيج�ب�ً  انعك�ست 
اخلليج  ودول  البلدين  يف  املواطنني  حي�ة 
امل��ن��ط��ق��ة كوجهة  ج����ذب���ي���ة  وع������زز  ك���ك���ل، 
وخ��سة  امل��ج���الت  خمتلف  يف  ا�ستثم�رية 
املج�ل الرقمي والتقني�ت احلديثة، ون�أمل 
اإ���س���ف��ة نوعية  ت��ك��ون ه���ذه االت��ف���ق��ي��ة  اأن 

لهذه ال�سل�سلة من االإجن�زات«.
جمموعة   Boss Bunny فريق  وي�سم 
�سن�عة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  اخل������رباء  م���ن 
والع�مل،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  م���ن  االأل����ع�����ب 
األع�ب  �سن�عة  تطوير  على  م��ع���ً  يعملون 

الهواتف الذكية يف الوطن العربي.
م�سل�سل  االأخ��رى  مل��رتى  اأعم�ل  وتت�سمن 
التعليمي  “�سراج”  وم�����س��ل�����س��ل  ف���ري���ج 
ثالثي االأبع�د، وم�سل�سل “مندو�س” وهو 
االإم������رات  يف  ال��وح��ي��د  االأط���ف����ل  م�سل�سل 
وبرن�مج  االإم���������رات،  ل����رتاث  املُ��خ�����س�����س 
االألغ�ز”،  “كت�ب  ال��ك��رت��وين  امل�����س���ب��ق���ت 

والعديد الربامج االأخرى.
وب��ح�����س��ب درا����س����ت ح��دي��ث��ه، ت��ع��د منطقة 
موطًن�  اأفريقي�  و�سم�ل  االأو���س��ط  ال�سرق 
الع�مل  ن�س�ًط� يف  االأك��رث  االأل��ع���ب  ملجتمع 
اأ�س��س  امل�ئة على  25 يف  تبلغ  بن�سبة منو 
�سنوي، مق�رنة ب� 13.9 يف امل�ئة يف اأمريك� 
الالتينية، و 9.2 يف امل�ئة يف اآ�سي� واملحيط 
اله�دئ، و 4 يف امل�ئة يف اأمريك� ال�سم�لية و 
4.8 يف امل�ئة اأوروب��� الغربية. ومن املقرر 
اأن يت�س�عف حجم �سوق االألع�ب يف ال�سرق 
االأو����س���ط و���س��م���ل اأف��ري��ق��ي��� ث���الث مرات 
ع�م  بحلول  دوالر  ملي�ر   4.4 اإىل  لي�سل 
االأل��ع���ب يف  اإي����رادات  بلغت  2022، حيث 
دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية 

1.5 ملي�ر دوالر يف ع�م 2018.

بنك دبي التجاري يدخل يف �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع قوة الربق خلدمات رجال الأعمال لإ�ضدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكرتوين اجلديدة
 •• دبي-د.حممود علياء: 

اأعلن بنك دبي التج�ري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة 
يف دولة االإم�رات العربية املتحدة، عن دخوله يف �سراكة 
االأعم�ل،  رج���ل  ال��ربق خلدم�ت  قوة  ا�سرتاتيجية مع 
لتكون �سريك�ً للبنك يف اإ�سدار وتعبئة بط�ق�ت الدرهم 
االإلكرتوين اجلديدة، والتي تعد اإحدى مب�درات وزارة 
دفع  و�سيلة  االإل��ك��رتوين  الدرهم  بط�قة  وتعد  امل�لية. 
جمموعة  ر�سوم  ت�سديد  من  امل�ستخدمني  متكن  ذكية 
وا�سعة من اخلدم�ت يف العديد من الوزارات واملوؤ�س�س�ت 

احلكومية. 
اجلديدة  االل��ك��رتوين  ال��دره��م  ب��ط���ق���ت  �ستوفر  كم� 
ال��راح��ة واالأم������ن وامل���رون���ة جلميع  م�ستوى ع����ٍل م��ن 
املدفوع�ت يف ال��وزارات.  وقد اأعلن بنك دبي التج�ري 
اأول بنك يف دول��ة االإم����رات العربية  م��وؤخ��راً عن كونه 
املتحدة يتع�ون مع وزارة امل�لية الإ�سدار اجليل الث�لث 
واحل�سول  اجل��دي��دة  االإل��ك��رتوين  بط�ق�ت�لدرهم  من 

على املدفوع�ت التي تتم من خالل البط�قة اجلديدة. 
وم���ن خ���الل ه���ذه ال�����س��راك��ة م��ع ق���وة ال���ربق خلدم�ت 
رج����ل االأع���م����ل، ي��ع��د ال��ب��ن��ك م��ن اأوائ����ل امل��ب���دري��ن يف 
اإ�سدار بط�قة الدرهم االإلكرتوين اجلديدة للعمالء. 
و�ستمكن هذه ال�سراكة العمالء من زي�رة اأي من مراكز 
 41 قوة الربق خلدم�ت رج�ل االأعم�ل الب�لغ عدده� 
العربية  االإم������رات  اأن��ح���ء  وامل��ن��ت�����س��رة يف جميع  ف��رًع��� 
االإلكرتوين  ال��دره��م  بط�قة  على  للح�سول  امل��ت��ح��دة 
احل�لية  بط�ق�تهم  تعبئة  اأو  ه��ال  فئة  م��ن  اجل��دي��دة 
الوكيل  اليتيم،  را���س��د  �سعيد  ���س��ع���دة  وق����ل  ب�سهولة. 
امل�س�عد لقط�ع املوارد وامليزانية، ومدير اإدارة االإيرادات 
على  امل���ل��ي��ة  وزارة  امل���ل��ي��ة:«حت��ر���س  وزارة  يف  ال��ع���م��ة 
توطيد اأوا�سر ال�سراكة بني القط�عني الع�م واخل��س 
واالرتق�ء  الرقمي  لالقت�س�د  التحول  عملية  ل��دع��م 
وت�سكل  وال�سرك�ت.  لالأفراد  املقدمة  اخلدم�ت  بجودة 
اأحدث  اإىل  ت�ستند  التي  االإلكرتوين  الدرهم  منظومة 
النقدي واحدة  الدفع غري  الع�ملية خلدم�ت  التقني�ت 

ل��ل��وزارة التي قدمت من خالله�  اأب��رز االجن����زات  من 
و���س��ي��ل��ة ذك��ي��ة و���س��ه��ل��ة واآم���ن���ة ل��دف��ع ر���س��وم اخلدم�ت 

احلكومية وغري احلكومية عن ُبعد.«
على  العمل  امل���ل��ي��ة  وزارة  »ت��وا���س��ل  �سع�دته:  واأ���س���ف 
الدولة  يف  املتك�ملة  الرقمية  الدفع  منظومة  تطوير 
�سواء جلهة تبني اأحدث تقني�ت وتطبيق�ت التكنولوجي� 
لت�سجيع  التحفيزية  املب�درات  اإط��الق  اأو جلهة  امل�لية، 
الرقمية  ل��ت��ب��ن��ي اخل����ي�����رات  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ���ت  خم��ت��ل��ف 
 2021 االإم�����رات  روؤي���ة  م��ع  يتم��سى  ومب���  املتقدمة، 

ومب�درة حكومة االإم�رات الذكية.«
الدكتور بريند  ق�ل  ال�سراكة،  اأهمية هذه  على  تعليق�ً 
التج�ري:  دب��ي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر،  ف���ن 
»مت������س��ي���ً م���ع روؤي������ة ح��ك��وم��ة دول�����ة االإم���������رات بدفع 
التحول الرقمي يف جم�ل اخلدم�ت احلكومية ونظ�م 
امل���دف���وع����ت، وك��ج��زء م��ن ال���ت���زام ب��ن��ك دب���ي التج�ري 
اإب�����رام هذه  م��ب��ت��ك��رة، ي�سعدن�  م���ل��ي��ة  ب��ت��ط��وي��ر ح��ل��ول 
ال�سراكة مع قوة الربق خلدم�ت رج�ل االأعم�ل لتوفري 

بط�قة  للح�سول على  للعمالء  و�سهلة  و�سيلة مريحة 
اأميت  وق���ل  وتعبئته�.«  اجلديدة  االإلكرتوين  الدرهم 
امل�سرفية  اخل��دم���ت  ملجموعة  الع�م  املدير  م�لهوترا، 
للغ�ية  �سعداء  »نحن  التج�ري:  دب��ي  بنك  يف  ل��الأف��راد 
امل�سرفية  التجربة  واإث���راء  ال��ربق  ق��وة  م��ع  ب�ل�سراكة 
ل��ع��م��الئ��ن���. ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب������س��ت��م��رار ل��دع��م امل���ب����درات 
ال��راح��ة لعمالئن�،  م��ن  ق��در  اأك���رب  وت��وف��ري  احلكومية 
من خالل تو�سيع ق�عدة �سرك�ئن� الذين ي�س�عدونن� يف 

تلبية االحتي�ج�ت املتزايدة لعمالئن�.«
من جهته، ق�ل ف�روق ح�سني ال�سهالوي، ع�سو جمل�س 
االأعم�ل:  املنتدب - قوة الربق خلدم�ت رج�ل  االإدارة 
»ي�سعدن� التع�ون مع بنك دبي التج�ري لنكون جزًءا من 
التحول الرقمي يف دولة االإم�رات العربية املتحدة من 
خالل كونن� �سريك قن�ة الإ�سدار وتعبئة بط�قة الدرهم 
االإلكرتوين اجلديدة التي اأطلقته� وزارة امل�لية. نحن 
يف قوة الربق نبحث دائًم� عن طرق جديدة لتح�سني 

خدم�تن� وتقدمي اأف�سل جتربة لعمالئن�.« 
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بتكلفة 100 مليون درهم والفتتاح نهاية العام اجلاري

دبي لل�ضيليكون و هب جلوبال ت�ضعان حجر الأ�ضا�س ملجمع تن�س عامليا يف الواحة 

مورو تطلق خدمة �ضحابية لأول مرة يف دبي بالتعاون مع �ضركة اأي بي اأم الدولية

يف اإطار �سعيها خلدمة جمتمع الأعمال يف املنطقة ال�سرقية

غرفة ال�ضارقة تفتتح مركز اإجناز اخلور خلدمات رجال الأعمال يف خورفكان

•• دبي-الفجر:  

لل�سيليكون،  دب��ي  واح���ة  �سلطة  اأع��ل��ن��ت 
ع���ن و���س��ع ح��ج��ر اأ���س������س مل��ج��م��ع تن�س 
مب����وا�����س����ف�����ت ع����مل���ي���ة يف واح��������ة دب���ي 
بتطويره  ت���ق���وم  ال������ذي  ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون 
من�سة  جلوب�ل”؛  “هب  جم��م��وع��ة 
حمرك البحث ال�س�ملة على االإنرتنت، 
ب������س��ت��ث��م���رات ت��ق��در ب���أك��رث م��ن 100 

مليون درهم. 
الذي  للم�سروع  االأ�س��س  حجر  وو�سع 
ميتد على م�س�حة 100 األف قدم مربع، 
كل من الدكتور جمعة املطرو�سي، ن�ئب 
دبي  واح��ة  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
املوؤ�س�س  احل�ج،  واأن��ست�زي�  لل�سيليكون، 
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة “هب 
ع�م  م���دي���ر  ال���ع����ين  ول���ي���ث  جلوب�ل” 
كٍل  بح�سور  وذل���ك  ال��ري������س��ي،  املجمع 
من �س�رة اأحمد ب�قر ع�سو جمل�س اإدارة 
احت�د االإم�رات للتن�س، وعمر بهروزي�ن 
اإىل  ل��ل��ت��ن�����س،  االم�������رات  منتخب  ق���ئ��د 

ج�نب م�سوؤولني من الطرفني. 
وق�ل الدكتور جمعة املطرو�سي: “تلتزم 
بتوفري  لل�سيليكون  دب��ي  واح���ة  �سلطة 
ل�سرك�ئه� ملوا�سلة تطوير  بيئة مث�لية 
و�سع  وي��وؤك��د  وع�ملًي�.  حملًي�  اأعم�لهم 
الع�ملي يف  التن�س  االأ�س��س ملجمع  حجر 
الدائم  حر�سن�  لل�سيليكون،  دبي  واحة 
ملوا�سلة  االأع����م�����ل  ���س��رك���ء  دع����م  ع��ل��ى 
ت��ق��دمي م��راف��ق ع�سرية وت��وف��ري منط 
الواحة  ملجتمع  امل�����س��ت��وى  ع���مل��ي  ح��ي���ة 

وملدينة دبي ب�سكل ع�م«. 
مع  “مت��سي�ً  امل���ط���رو����س���ي:  واأ�����س�����ف 
اأهداف االأجندة الوطنية للع�م 2021، 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�س�رقة،  و���س��ن���ع��ة  غ��رف��ة جت����رة  اأع��ل��ن��ت 
اإجن���ز اخلور خلدم�ت  افتت�حه� ملركز  عن 
رج���ل االأع��م���ل مبدينة خ��ورف��ك���ن، وذلك 
م��ع م��راع���ة ا���س��رتاط���ت ال��وق���ي��ة وقواعد 
قبل  من  به�  املو�سى  االجتم�عي  التب�عد 
امل��خ��ت�����س��ة ح��ف���ظ��� ع��ل��ى ال�سحة  اجل���ه����ت 
وال�����س��الم��ة ال��ع���م��ة، وت���أت��ي ه���ذا اخلطوة 
لك�فة  الو�سول  اإىل  الغرفة  �سعي  اإط���ر  يف 
امل�ستثمرين يف خمتلف مدن االإم�رة وتلبية 
التنقل  ع��ن���ء  ت��ك��ب��ده��م  دون  م�����س���حل��ه��م، 

للو�سول اإىل املدن االأخرى املج�ورة.
وافتتح املركز موؤخرا �سع�دة خليل املن�سوري 
مدير اإدارة الفروع يف غرفة جت�رة و�سن�عة 
املدير  النقبي  حممد  بح�سور  ال�����س���رق��ة، 
الع�م ملركز خدمة تدبري خورفك�ن واإجن�ز 

اخلور خلدم�ت رج�ل االأعم�ل، حيث يقدم 
التج�رية  الرخ�س  جتديد  خدم�ت  املركز 
االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�����س���درة 
وخدم�ت جتديد ع�سوية الغرفة وخدم�ت 
املح�كم ومك�تب العدل، ف�سال عن خدم�ت 
حت�����س��ي��ل ال�����دي�����ون ودرا�������س�������ت اجل�����دوي 
والتدقيق املح��سبي وال�سريبي، ب�الإ�س�فة 
اإىل توفري اأجهزة لل�سراف االآيل والعديد 

من اخلدم�ت التج�رية االأخرى.

ت�سجيع حركة ال�ستثمار
املركز  اأن  امل��ن�����س��وري  ���س��ع���دة خ��ل��ي��ل  واأك����د 
اجل����دي����د، ي��ع��د خ���ط���وة ل��ت�����س��ج��ي��ع حركة 
اال�ستثم�ر يف املنطقة ال�سرقية من االإم�رة، 
�سل�سلة  اإىل  ي�����س���ف  اآخ�����ر  ه�����م  واإجن��������ز 
اإجن�زات غرفة ال�س�رقة امل�ستمرة بجهوده� 
خلدمة جمتمع االأعم�ل، مب� يتم��سى مع 

ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  قي�دتن�  توجيه�ت 
اأم�م امل�ستثمرين،  اآف�ق جديدة  دائم� لفتح 
القط�ع  ع��ل��ى  ل��ل��ت�����س��ه��ي��ل  وت��ع��م��ل ج����ه���دة 
اخل��������س، وت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د وامل�ل 
ك���ف��ة اخلدم�ت  ت��وف��ري  عليهم م��ن خ��الل 
ولفت  من�طقهم.  يف  الغرفة  تقدمه�  التي 
نحو  الدائم  الغرفة  اإىل حر�س  املن�سوري 
م�سرية  لدعم  ومب�دراته�  براجمه�  تعزيز 
والو�سطى  ال�سرقية  املنطقتني  يف  التنمية 
فع�لي�ت  تطوير  عرب  ال�س�رقة،  اإم���رة  من 
ع��ل��ى تن�سيط  ت��رك��ز  م��ب��ت��ك��رة  اق��ت�����س���دي��ة 
احلركة التج�رية وال�سن�عية يف املنطقتني 
فيهم�  اال�ستثم�رية  ال��ف��ر���س  وم�س�عفة 
عن  ف�سال  التن�ف�سية،  بيئتهم�  وحت�سني 
وال�سن�عي،  ال��ت��ج���ري  بواقعهم�  االرت��ق���ء 
و�سوال اإىل امل�س�همة الف�علة يف دفع عجلة 

التنمية امل�ستدامة يف ال�س�رقة.

الب�سرية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
واال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلي�ة 
2031، ي�سهم امل�سروع يف تعزيز جودة 
احلي�ة من خالل ت�سجيع ال�سك�ن على 
و�سيوفر  اإي��ج���ب��ي.  �سحي  عي�س  من��ط 
للمتن�ف�سني  احلديثة  امل��راف��ق  املجمع 
ميكنهم  م����  ال���دول���ي���ة،  ال���ب���ط���والت  يف 
مك�نة  وتعزيز  االح���رتايف،  التدرب  من 
امل��ج���الت مب��� يف ذلك  دب���ي يف خمتلف 

الري��سة«. 
احل�ج:”  اأن��������س���ت����زي����  ق����ل���ت  ب����دوره����� 
امل��ج��م��ع اجلديد  ���س��ن��ع��م��ل م���ن خ����الل 
بطولة   81 م��ن  اأك���رث  ا�ست�س�فة  على 
ع���مل��ي��ة وحم��ل��ي��ة ���س��ن��وي���ً، اإ����س����ف���ة اإىل 
االأعم�ر  جميع  م��ن  ال��ري������س��ي��ني  دع���م 
وامل�����س��ت��وي���ت وم�����س���ع��دت��ه��م ع��ل��ى بن�ء 

�سنقوم  كم�  اأدائهم.  وتطوير  مه�راتهم 
من  املزيد  بت�سجيع  املجمع  خ��الل  من 
ع��ل��ى مم�ر�سة  ال���دول���ة  االأ���س��خ������س يف 
�سحي  حي�ة  اأ�سلوب  واعتم�د  الري��سة 
لهم  من خالل توفري م�س�حة متميزة 
االأمثل،  ب�ل�سكل  وتدريبهم  مل�س�عدتهم 
للمواهب  امل��ن������س��ب��ة  ال��رع���ي��ة  وت��وف��ري 
ع�ملية  الري��سية  من�س�آتن�  يف  الن��سئة 
امل�ستوى، ليكون مبث�بة وجهة متك�ملة 
على  وال���ه���واة  امل��ح��رتف��ني  للري��سيني 

حد �سواء«.
ومن املقرر افتت�ح “جممع هب للتن�س 
Hubb Tennis Club« ر�سمًي� بداية 
ب��ست�س�فة  �سيبداأ  حيث   ،2021 ع���م 
البطوالت الع�ملية واملحلية مثل بطولة 
 ITF للن��سئني  للتن�س  الع�ملي  االحت���د 

 World Tennis Tour Juniors
للتن�س  الع�ملي  االحت���د  وجولة   ،  U18
 ITF Seniors Tennis ل��ل��ك��ب���ر  
Tour ، وبطولة االحت�د الع�ملي للتن�س 
وب���ط���والت   ،ITF 15K امل��خ��ت��ل��ط��ة 
اآ�سي�،  غ��رب  يف  للتن�س  الع�ملي  االحت����د 
وبطوالت  ل��ل�����س��ب���ب،  دي��ف��ي�����س  وك�����أ�����س 
وك�أ�س  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال���ت���ع����ون  جم��ل�����س 
العربية  للن��سئني، والبطوالت  االحت�د 

حتت مظلة احت�د االإم�رات للتن�س.
ول����دى اك��ت��م���ل امل�����س��روع مي��ك��ن ملحبي 
له�،  مثيل  ال  م��راف��ق  اختب�ر  الري��سة 
ذات  تن�س  م��الع��ب  ت�سعة  ذل���ك  يف  مب��� 
وم�����س��م���ر خم�س�س  ���س��ل��ب��ة،  اأر����س���ي���ة 
للجري ب�أر�سية �سن�عية ع�لية اجلودة 
بطول 385 مرتاً وعر�س 1.5 مرت . 

ع�لية  احرتافية  اإ�س�ءة  اإىل  ب�الإ�س�فة 
اجل�������ودة مم����ث���ل���ة ل���ل���م���راف���ق ال����رائ����دة 
ع���مل��ي���ً م��ث��ل م��الع��ب ف��ال���س��ن��ج ميدوز 
تق�م  حيث  Flushing Meadows؛ 
املفتوحة  امل���ت���ح���دة  ال����والي�����ت  ب��ط��ول��ة 
ل��ل��ت��ن�����س، وومي����ب����ل����دون، وا����س���ت����د دبي 
الري��سية  زايد  مدينة  وا�ست�د  للتن�س، 

يف الع��سمة اأبوظبي. 
خلق  ع��ل��ى  امل��ج��م��ع  اه��ت��م���م  و�سين�سب 
على  والكب�ر  لالأطف�ل  تدريبية  فر�س 
االأولوية،  ه��ذه  من  وكجزء  ���س��واء.  حد 
���س��ي��ت���أل��ف امل��ج��م��ع م���ن م���دار����س تن�س 
البطولة،  ملتن�ف�سي   � خ�سي�سً م�سممة 
واأخ��������رى مل����درب����ي ال���ت���ن�������س، وم����دار�����س 
الكرات،  ج�معي  ل��الأط��ف���ل  خم�س�سة 
ل���ت���ك���ون ج��م��ي��ع��ه��� م��ع��ت��م��دة م����ن قبل 

االحت�د الدويل للتن�س. 
و�سيتم بن�ء املجمع على ثالث مراحل، 
حيث �ست�سمل املرحلة االأوىل بن�ء ت�سعة 
 12 مالعب تن�س. كم� �سي�سم املجمع 
مدرب تن�س رفيع امل�ستوى معتمدين من 
ب�الإ�س�فة  للعبة،  ال��دويل  االحت���د  قبل 
ومدرب  الطبيعي  العالج  اأخ�س�ئي  اإىل 
املرحلت�ن  و�ست�سهد  ال��ب��دن��ي��ة.   ل��ي���ق��ة 
اإ�س�فية  افتت�ح مرافق  الث�نية والث�لثة 
و�س�لة  وم��ك���ت��ب،  م��ب���ٍن،  ث��الث��ة  ت�سم 
خم�����س�����س��ة ل��الع��ب��ني، و���س���ل��ة اأخ���رى 
للعالج،  خم�س�سة  وغرفة  للمدربني، 
وم����ق����ه����ى، وحم��������الت ل���ب���ي���ع امل����ع����دات 
وحمل  للمالب�س،  ومغ��سل  الري��سية، 
لل�سي�رات،  جم�نية  وم��واق��ف  للبق�لة، 
ومرافق للري��س�ت االأخرى مثل اجليو 
وفنون  وامل���الك���م���ة  واجل������ودو  ج��ي��ت�����س��و 

القت�ل املختلطة واجلمب�ز.

•• دبي -وام: 

املتك�ملة  للحلول  البي�ن�ت  مركز  اأعلن 
م���ورو امل��م��ل��وك ب���ل��ك���م��ل م��ن ق��ب��ل هيئة 
كهرب�ء ومي�ه دبي عن تع�ونه مع �سركة 
خدمة  الإط����الق  ال��دول��ي��ة  اأم”  ب��ي  “اأي 
كخدمة   IBM Power Systems
�سح�بية الأول مرة يف دبي والتي �ستمكن 
االأداء  امل��وؤ���س�����س���ت م���ن اال���س��ت��ف���دة م���ن 

مع�جلة  يف  الع�لية  وال�سرع�ت  املتطور 
الت�سغيل  تك�ليف  تقليل  م��ع  ال��ب��ي���ن���ت 

وا�ستهالك الط�قة.
اخلدمة  بت�سغيل  م����ورو  ت��ق��وم  و����س���وف 
اجل���دي���دة يف م��رك��ز ب��ي���ن���ت ال�����س��رك��ة يف 
ميكن  �سح�بية  كخدمة  وتقدميه�  دب��ي 
اال�سرتاك به� من قبل خمتلف املتع�ملني 
و�ستتمتع املوؤ�س�س�ت احلكومية واخل��سة 
ب�لقيمة امل�س�فة املتمثلة يف قدرته� على 
اخل��سة  ال��ب��ي���ن���ت  مبتطلب�ت  االل��ت��زام 
الدرا�س�ت  ملوؤ�س�سة  به� وحم�يته�. ووفق� 
ف�إن النمو  “غ�رترن”  واالأبح�ث الع�ملية 
تكنولوجي�  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س���ت  اإن���ف����ق  يف 
اال�سرتاك  منوذج  على  الق�ئم  املعلوم�ت 
����س���وف يفوق  ال�����س��ح���ب��ي��ة  يف اخل���دم����ت 
املعلوم�ت  تكنولوجي�  عرو�س  يف  النمو 
التقليدية غري ال�سح�بية يف ع�م 2022 
وب�الإ�س�فة اإىل ذلك، ف�إن املوؤ�س�س�ت التي 
املعلوم�ت  تكنولوجي�  على  االإنف�ق  تعزز 
اعتم�دا على اخلدم�ت ال�سح�بية �ستكون 
الق�دم من  فوائد اجليل  اأول من يجني 

اخلدم�ت املتطورة.

وق�ل مع�يل �سعيد حممد الط�ير الع�سو 
املنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرب�ء 
ومي�ه دبي: نلتزم يف مورو بتحقيق روؤية 
وتوجيه�ت �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأف�����س��ل دولة  اهلل جلعل دول���ة االإم������رات 
التي   »10X “دبي  وم���ب����درة  ال��ع���مل  يف 
ت�سكل منهج عمل حلكومة دبي لالنتق�ل 
وجعله�  امل�ستقبل  ري����دة  نحو  ب����الإم����رة 

ت�سبق مدن الع�مل بع�سرة �سنوات.
واع����رب ع��ن ���س��ع���دت��ه ب��ت��و���س��ي��ع عرو�س 
خدم�تن� ال�سح�بية وتعزيزه� مع �سركة 
ع�ملية رائدة يف جم�ل التكنولوجي� مثل 
الرائدة  خدم�ته�  لتقدمي  اأم/  ب��ي  /اأي 
ويعزز  واخل��سة  احلكومية  للموؤ�س�س�ت 
هذا التع�ون ري�دة مورو يف جم�ل توفري 
اخلدم�ت ال�سح�بية يف املنطقة و�سيتمتع 
فريدة  بفر�سة  االآن  ال�سركة  متع�ملو 
ع�لية  �سح�بية  خ��دم��ة  م��ن  لال�ستف�دة 
اأي بي  اأح��دث تقني�ت  االأداء تعتمد على 
اأم وي�سعى كثري من متع�ملين� يف املنطقة 

جم�ل  يف  للتميز  حقيقية  ابتك�رات  اإىل 
نكون  اأن  الرقمي ويبقى هدفن�  التحول 

ال�سريك الرقمي املف�سل ملتع�ملين�.
ومن خالل اخلدمة ال�سح�بية اجلديدة، 
البنى  تطوير  م��ن  املتع�ملون  �سيتمكن 
اخل��سة  املعلوم�ت  لتكنولوجي�  التحتية 
 Power خ�����دم�����ة  ب����������س����ت����خ����دام  ب����ه����م 
Systems IBM مب� ميكنهم من بن�ء 
االآيل  وال��ت��ع��ل��م  للتحليل  را���س��خ  اأ���س������س 
يقرب  م���  وال��ي��وم  اال�سطن�عي  وال��ذك���ء 
م��ن %80 م��ن ال�����س��رك���ت امل���درج���ة يف 
ب�لفعل  لديه�   »100 »فورت�سن  ق�ئمة 
تقوم  التي   IBM Power Systems

ب�أداء اأهم اأعم�لهم واأكرثه� تعقيدا.
ال��دي��ن مدير  ق����ل ح�����س���م �سيف  ب����دوره 
ال�سرق  يف  اأم”  ب���ي  “اأي  ���س��رك��ة  ع�����م 
 IBM نظ�م  يتمتع  وب�ك�ست�ن:  االأو�سط 
فريدة  مب���زاي����   Power Systems
االرتق�ء  وال�����س��رك���ت  ل��ل��ح��ك��وم���ت  ت��ت��ي��ح 
املعلوم�ت  لتكنولوجي�  احل�لية  ب�لبيئة 
لديه� وحتويله� اإىل بنية حتتية حديثة 
توفري  ف��وائ��د  تقت�سر  ول���ن  وم��ت��ق��دم��ة 

ه�����ذا ال���ن���ظ����م ك���خ���دم���ة ���س��ح���ب��ي��ة على 
مت��ك��ني امل��ت��ع���م��ل��ني م���ن اال���س��ت��ف���دة من 
مرونته� عند الطلب فح�سب بل �ستتيح 
عند  مق�بله�  وال��دف��ع  ا�ستخدامه�  لهم 
م��ورو مع  �سركة  وتتوافق  احل�جة فقط 
جميع متطلب�ت ال�سوق ونحن على ثقة 
من اأن هذه اخلدمة ال�سح�بية �ست�س�هم 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  رح�����الت  ت�����س��ري��ع  يف 

للمتع�ملني.

دولة عربية من�سوية حتت مظلته   15
الحتاد العربي للمعار�س واملوؤمترات يعلن عن 

ان�ضمام تون�س وال�ضودان وموريتانيا اإىل ع�ضويته
•• دبي-الفجر:

للمع�ر�س  ال��ع��رب��ي  االحت������د  اأع���ل���ن 
�سمن  الع�مل  ال��دول��ي��ة  وامل���وؤمت���رات 
االقت�س�دية  الوح���دة  جمل�س  نط�ق 
العربية،  ال����دول  جل���م��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجلمهورية  م���ن  ك���ل  ان�����س��م���م  ع���ن 
ال�سودان،  وج��م��ه��وري��ة  ال��ت��ون�����س��ي��ة، 
املوريت�نية  االإ�سالمية  واجلمهورية 
عدد  لي�سل  االحت������د،  ع�����س��وي��ة  اإىل 
اإىل  امل��ن�����س��وي��ة حت��ت مظلته  ال����دول 
15 دولة، يف خطوة توؤكد على اأهمية 
الدور الذي ت�سطلع به هذه املنظمة 
املع�ر�س  ل�سن�عة  وح��سنة  كمظلة 
واملوؤمترات يف جميع الدول العربية.

تعزز مكانة الحتاد
العربي  االحت����د  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��دف��ع  حممد  �سيف  �سع�دة  ورح���ب 
ال�س�رقة  املجل�س اال�ست�س�ري الإم�رة  الدولية، ع�سو  للمع�ر�س واملوؤمترات 
هذه  اأن  موؤكدا  الدول  ب�ن�سم�م  ال�س�رقة،  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
االحت�د  مك�نة  تعزيز  اإىل  جميع�  العربية  ال���دول  �سعي  تعك�س  اخل��ط��وة 
كمن�سة اقت�س�دية تك�ملية م�سرتكة، م�سريا اإىل اأن تو�سع عدد الع�سوي�ت 
يف االحت�د العربي للمع�ر�س واملوؤمترات يعزز اإمك�ني�ته يف حتقيق اأهدافه 
املتمثلة يف تنمية التع�ون االقت�س�دي وزي�دة التب�دل التج�ري بني االأقط�ر 
العربية من خالل تطوير �سن�عة تنظيم املع�ر�س واملوؤمترات الدولية يف 
يف  املج�ل  هذا  يف  الع�ملني  بني  التع�ون  ودع��م  وت�سجيع  العربية،  البلدان 

�ستى �سوره، وت�سهيل تب�دل االآراء واملعلوم�ت التي تهمهم.
واخل��سة  احلكومية  واملوؤ�س�س�ت  والهيئ�ت  ال�سرك�ت  ك���ف��ة  امل��دف��ع  ودع���� 
الع�ملة يف هذا املج�ل اإىل االن�سم�م لالحت�د لتعزيز اخلربات االحرتافية 
وفتح اآف�ق وفر�س تع�ون عربية بني ال�سرك�ت لتحقيق التطلع�ت التج�رية 
اأعلى  لتحقيق  ه���دف��ة  تخ�س�سية  ك��ي���ن���ت  وت��ك��وي��ن  ل��دول��ه��م  االقت�س�دية 

م�ستوي�ت االأداء االحرتايف.

دعم �سناعة املعار�ص
من جهته اأع��رب �سع�دة حممود يو�سف اجل��راح اأم��ني ع�م االحت���د العربي 
للمع�ر�س واملوؤمترات الدولية، عن �سع�دته ب�ن�سم�م هذه الدول، مو�سح� 
القط�عني  بني  امل��زج  اإىل  تهدف  عربية  منظومة  �سمن  يعمل  االحت���د  اأن 

ال���ع����م واخل��������س ال��ع���م��ل��ني يف هذه 
ال����دول  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال�����س��ن���ع��ة، 
التي ان�سمت لالحت�د متثله� جه�ت 
�سن�عة  دع��م  يف  ي�سهم  م���  حكومية 
امل��ع���ر���س وامل���وؤمت���رات ع��ل��ى م�ستوى 
دولهم، من خالل ا�ستقط�ب �سرك�ت 
الدعم  وت���وف���ري  اخل��������س  ال���ق���ط����ع 
املج�ل،  ه��ذا  يف  للع�ملني  احلكومي 
اأهمية  ذات����ه  ال���وق���ت  ي��ع��ك�����س يف  ك��م��� 
الذي  احليوي  االإ�سرتاتيجي  ال��دور 
الدولية  امل���وؤمت���رات  ���س��ن���ع��ة  تلعبه 
الدول  �سي��س�ت  واملع�ر�س يف تطبيق 
متطلب�ت  وت���ن���ف���ي���ذ  االن���ف���ت����ح���ي���ة، 
اخلطط  وف��ق  االقت�س�دية،  التنمية 

املدرو�سة الن�بعة من برن�مج عمل احلكومة يف الدول املعنية، االأمر الذي 
يعطي دفعة قوية تعزز م�سرية واأهداف عمل االحت�د للفرتة الق�دمة.

وت�أ�س�س االحت�د العربي للمع�ر�س واملوؤمترات الدولية ع�م 1995 برع�ية 
اأحد االحت���دات العربية النوعية املتخ�س�سة،  ج�معة الدول العربية، وهو 
الدول  ج�معة  نط�ق  يف  تعقد  التي  وامل��وؤمت��رات  االجتم�ع�ت  يف  وي�س�رك 

العربية واملنظم�ت واالحت�دات العربية.

مركز احلالل للتجارة والت�ضويق يعزز 
من نطاق خدماته ب�ضراكات جديدة عامليًا 

•• دبي-الفجر: 

املتك�مل  اخلدم�ت  مركز  والت�سويق”،  للتج�رة  احل��الل  “مركز  ي�ستكمل 
ال�سرك�ء  م��ن  �سبكته  ن��ط���ق  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده  احل����الل،  ل��ق��ط���ع 
اال�سرتاتيجيني وح�سوره يف جميع املن�طق حول الع�مل ومنظومته املتك�ملة 
من خدم�ت الت�سويق واملبيع�ت لدعم ال�سرك�ت الع�ملية ورج�ل االأعم�ل يف 
املركز عرب  نط�ق خدم�ت  تو�سيع  املركز عن  اإع��الن  مع  وذل��ك  عملي�تهم، 
الدعم من  املركز  ويقدم  ق����رات.   رئي�سيني يف خم�س  “مزودي خدم�ت” 
خالل اعتم�د جه�ت تقييم املط�بقة التي تقوم بدوره� مبنح �سه�دات احلالل 
احلالل،  للمنتج�ت  الذكي  والتفتي�س  التتبع  خلدم�ت  اإ�س�فة  للمنتج�ت، 
وموؤ�س�س�ت  ومنظم�ت  هيئ�ت  �ستة  مع  اتف�قي�ت  اإىل  املركز  تو�سل  حيث 
لت�سبح  وم�لية  وجت���ري��ة  اقت�س�دية 
رئي�سي  خ���دم����ت  م�����زود  مب��وج��ب��ه��� 
خدم�ته  اإي�س�ل  يف  وُت�س�هم  للمركز 
اإىل اأ�سواق اأوروب� واأ�سرتالي� واأمريك� 

الالتينية واأفريقي� ودول املتو�سط. 
اإىل دعم  وت��ه��دف ه���ذه االت��ف���ق��ي���ت 
من  وامل��وؤ���س�����س���ت  ال�����س��رك���ت  عملي�ت 
�سواًء  الع�مل  االأ���س��واق حول  خمتلف 
وت�س�عدهم  ال��ن���م��ي��ة  اأو  امل��ت��ق��دم��ة 
وتقييم  احل�������الل  اأ�������س������واق  دخ�������ول 
يف  والت�سريع�ت  والفر�س  التوجه�ت 
التخ�ذ  اأف�سل  ب�سكل  االأ���س��واق  ه��ذه 
قرارات �س�ئبة فيم� يتعلق بعملي�ته� 

التج�رية.

•• اأبوظبي-وام:

االقت�س�دية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  اأع���ل���ن���ت 
“حتقق”  ت��وف��ري خ��سية  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
االلكرتوين اخل��س مبركز  املوقع  عرب 

للدائرة  ال���ت����ب���ع  ل���الأع���م����ل  اأب���وظ���ب���ي 
www.adbc.gov.ae والتي تتيح 
لك�فة املتع�ملني من �سرك�ت وموؤ�س�س�ت 
امك�نية  “امل�ستهلكني”  واجل���م���ه���ور 
االقت�س�دية  ال��رخ�����س  ع��ن  اال���س��ت��ع��الم 

ومب�درات  وب��رام��ج  م�س�ريع  على  ت��رك��ز 
اأ�س��سية للتنمية االقت�س�دية تعزز الثقة 
يف  االأع���م����ل  وجم��ت��م��ع  امل�ستهلكني  ب��ني 

االإم�رة«.
وحفظ  امل�ستهلك  ح��م���ي��ة  اأن  واأ����س����ف 
حقوقه يعد اأحد االأهداف اال�سرتاتيجية 
ومن  حتقيقه�  على  الدائرة  تعمل  التي 
التوعية  اجل ذلك نحر�س على تكثيف 
املتع�ملني  وك���ف��ة  امل�ستهلكني  وت��زوي��د 
م�سدره�  م���ن  وال��ب��ي���ن���ت  ب���مل��ع��ل��وم���ت 
امل���وث���وق مب���� ي�����س��ه��م يف ح��م���ي��ت��ه��م من 
التع�مل مع ا�سخ��س اأو جه�ت اأو من�س�آت 

غري مرخ�سة.
واأو�سح �سع�دة را�سد البلو�سي اأن خ��سية 
على  ال��دائ��رة  ح��ر���س  تعك�س  “حتقق” 
حم�ية امل�ستهلك و�سم�ن حفظ حقوقه 
من اأن اأية مع�مالت اأو اأي ن�س�ط جت�ري 
االإم�رة  يف  الق�ئمة  املن�س�آت  خمتلف  مع 
وال�سروط  ل��ل��ق��وان��ني  ت��خ�����س��ع  وال���ت���ي 
يف  به�  املعمول  االقت�س�دية  وال�سوابط 
تعزيز  على  ينعك�س  مب�  اأبوظبي،  اإم���رة 

هذه  وت���أت��ي  اأبوظبي.  اإم����رة  يف  امل�سجلة 
املتع�ملني  ح��م���ي��ة  اإط�����ر  يف  اخل������س��ي��ة 
وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وح���ف���ظ ح��ق��وق��ه��م من 
االأ�س��سية  ب�ملعلوم�ت  تزويدهم  خ��الل 
من  للت�أكد  االقت�س�دية  املن�س�آت  ب�س�أن 
الر�سمي  ال��رتخ��ي�����س  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��� 
م���ن ال����دائ����رة، وذل����ك ق��ب��ل ال�������س���روع يف 
البيع  تع�قدات  او  مع�مالت  اأي��ة  اإج���راء 
اأو ال�����س��راء اأو غ��ريه��� وذل���ك م��ن خالل 
الرقم  ادخ�����ل  م��ن  امل�ستهلكني  مت��ك��ني 
الت�سل�سلي لن�س�ط املت�جرة االلكرتونية 
التج�رية  للمن�س�آت  الرتخي�س  رق��م  اأو 
التنمية  دائ������رة  ق��ب��ل  م���ن  وامل���رخ�������س���ة 
االقت�س�دية الم�رة ابوظبي للتحقق من 
ال��رتخ��ي�����س واالن�����س��ط��ة اخل��سة  ح���ل��ة 
وكيل  البلو�سي  را�سد  �سع�دة  وق���ل  به�. 
 “ اأب��وظ��ب��ي  االقت�س�دية  التنمية  دائ���رة 
ا�ستحداث  ع��ل��ى  م�ستمر  ب�سكل  ن��ع��م��ل 
خ���دم����ت وت���وف���ري امل��ع��ل��وم���ت م���ن اأجل 
حم�ية امل�ستهلك يف اإم�رة ابوظبي حيث 
مت و�سع اخلطط واال�سرتاتيجي�ت، التي 

التج�رية  وامل���م����ر����س����ت  االع���م����ل  ب��ي��ئ��ة 
ال�سليمة واالمنة يف االإم�رة.

املرحلة  تعكف خ��الل  ال��دائ��رة  اأن  واأك���د 
ال�����ق������دم�����ة ع����ل����ى ت���ف���ع���ي���ل امل�����زي�����د من 
للت�أكد  وال��ق��وان��ني  وال��و���س���ئ��ل  االأدوات 
وحم�ية  امل��ن�����س���آت  ع��م��ل  م�سروعية  م��ن 
امل�����س��ت��ه��ل��ك م���ن امل��خ���ل��ف��ني واالرت����ق�����ء 
اأبوظبي  اإم���رة  يف  املحلي  ال�سوق  ب�آلي�ت 

يف كل القط�ع�ت االقت�س�دية.
تهدف  “حتقق”  خ��سية  اأن  اىل  واأ�س�ر 
املرخ�سة  وامل��ن�����س���آت  امل�ستثمر  دع��م  اإىل 
التع�مالت  وت�������س���ج���ي���ع  االم�������������رة،  يف 
عملي�ت  من  احلد  وكذلك  االإلكرتونية 
ال���ت���ع����ق���د م����ع امل���ن�������س����آت ال���وه���م���ي���ة من 
خالل تعزيز الثقة بني اأ�سح�ب املت�جر 
االل���ك���رتون���ي���ة وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف اإم������رة 
املت�جر  اأ�سح�ب  ت�س�عد  حيث  اأبوظبي، 
االإلكرتونية على الت�سويق ب�سكل فع�ل، 
امل�سداقية  ن�سبة  رف��ع  اآخ��ر  اجل�نب  من 
خمتلف  ع��رب  امل�ستهكني  ل��دى  واالأم�����ن 

املت�جر االإلكرتونية.

اقت�ضادية اأبوظبي توفر خا�ضية »حتقق« لال�ضتعالم عن الرخ�س التجارية يف الإمارة
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العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 املحكمة التنفيذ املدنية 
التجارية العقود   - )جزئي(  جتاري   FUCEXCIPOR2020 /0000829:يف الدعوى رقم 

اىل املنفذ �سده:احمد حممد احمد حممد م�سرف

جمهول حمل االق�مة

نعلمكم ب�ن ط�لب التنفيذ:بنك م�سر

وامل�س�ريف  والر�سوم  درهم   )146827.49( مببلغ  للمط�لبة  اعاله  املذكورة  الدعوى  اق�م  قد 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة فبموجب هذا انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء اعاله 15 يوم�

الت�يل لتبليغكم ويف ح�لة تخلفك عن ذلك املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات  اليوم  من ت�ريخ 

التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون� ، املحكمة �ستب��سر االجراءات الق�نونية يف غي�بكم
القا�شي/�شرحان ال�شيد عبدالعاطي
حمكمة الفجرية

حمكمة التنفيذ املدنيه 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002981:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:مه� بيومي حممد �سي�ء الدين بيومي
رقم   408 �سقة   - املثنى  بن�ية   - اجلرف   - االق�مة:عجم�ن  حمل  جمهول 

مك�ين:8045226981
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/11/29 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
او  �سخ�سي�   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002983:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:ليني داكواج اوم�يل
جمهول حمل االق�مة:عجم�ن - منطقة الرميله - �س�رع �سالح الدين - بن�يه رقم 

5140 - �سقه 311 - رقم مك�ين:2158743201
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/11/29 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
او  �سخ�سي�   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002979:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:غالم مقبول يو�سف مون�سي
جمهول حمل االق�مة:عجم�ن - منطقة الب�ست�ن - بن�ية الرح�ب - الط�بق 9  - �سقة 

904  - رقم مك�ين:5680140934
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/11/29 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
او  �سخ�سي�   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002985:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:ع�س�م �سيد احمد قطب �سيد احمد
جمهول حمل االق�مة:عجم�ن - �س�رع خليفة - خلف حمطة ادنوك القدمية - بن�ية 

النور - الط�بق 4 - �سقه 401
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/11/29 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
او  �سخ�سي�   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   AJCFICIREA2020 /0002976:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:حممد �س�دق الرحمن جميب الرحمن
جمهول حمل االق�مة:عجم�ن - منطقة ال�سوان - برج عجم�ن 2 - الط�بق 2 - �سقة 

202 - الرقم املك�ين:4837711925
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/11/29 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
او  �سخ�سي�   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنيه  االبتدائية  املحكمة 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( عمايل   AJCFICILABMIN2020 /0003033:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:و�سن ايفينت�س خلدم�ت جتهيز املن��سب�ت
جمهول حمل االق�مة:عجم�ن م�سريف رقم مك�ين:2501491537

 رقم تليفون:0506344707
ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن  انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/12/8 ام�م مكتب 
او  الدعوى رقم 10( �سخ�سي�  املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير  املحكمة االبتدائية 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية 
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2020 /0004450:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:عبدالرحمن حممد احلبيب البدوي
جمهول حمل االق�مة:دبي - ديره ابوهيل

بن�ء على طلب املدعي:ج��سم ب�تواري ه�رون
قد رفعت هذه الدعوى ملط�لبتكم:1-الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )111762( درهم 

2- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروف�ت واتع�ب املح�م�ة
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/9/28 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�س�رقة 
او  الدعوى رقم 13( �سخ�سي�  املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير  املحكمة االبتدائية 
بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/9/20
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6855/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم:4856/2019 جت�ري جزئي، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )489.478.89( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف
ط�لب االإعالن : فيت فر�س �س.ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- �سركة غالمي للتج�رة الع�مة ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل االإق�مة 

املبلغ  وال��زام��ك��م بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����م عليكم  ق��د   : االإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )489.478.89( درهم اىل ط�لب التنفيذ املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3325/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املط�لبة ب��سدار االمر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )93.775.53( درهم واملرت�سد يف 
ذمة املدعي عليه� مبوجب ال�سيك�ت وكذا الفوائد الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ اال�ستحق�ق وحتى ال�سداد الت�م 
و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة عمال ب�حك�م الفقرة )1( من امل�دة 229 من ق�نون االجراءات املدنية  

ط�لب االإعالن : الغزال لتج�رة الديزل �س.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي 
وميثله :  �سالح ح�سن حممد مب��سري -  �سفته ب�لق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة غالمي للتج�رة الع�مة ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2020/8/20 اوال:ب�نف�ذ العقد التج�ري املربم بني الطرفني 
الديزل  لتج�رة  الغزال  للمدعية/  ت��وؤدي  ب�ن  ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  غالمي  �سركة  عليه�/  املدعي  ث�ني�:ب�لزام   -
 2019/11/15 يف  اال�ستحق�ق  ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بواقع  الق�نونية  والفوائد  درهم   )93.775.53( مبلغ  ���س.ذ.م.م 

وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة
ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف االأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2951/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املط�لبة ب��سدار االمر ب�لزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )30035( درهم والر�سوم وامل�س�ريف 
والف�ئدة الق�نونية 12% من ت�ريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد الت�م  

ط�لب االإع��الن : فخري واخوانه لتج�رة املكييف�ت ذ.م.م وميثله� ال�سيد/فخر الدين ديوان ا�سغر علي - �سفته 
ب�لق�سية : مدعي 

وميثله :  ع�دل عبداهلل خمي�س املعمري -  �سفته ب�لق�سية : وكيل
اإعالنهم� : 1- كالي م�ك�س الجهزة التربيد والتكييف ذ.م.م 2- حممد رفيق حممد لطيف - �سفتهم�  املطلوب 

ب�لق�سية : مدعي عليهم�   - جمهويل حمل االإق�مة 
مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ 2020/9/30 ب�لزام املدعي عليهم�/ كالي م�ك�س الجهزة 
لتج�رة  واخوانه  فخري  للمدعية/  ب�لت�س�من  يوؤدي�  ب�ن  لطيف  حممد  رفيق  حممد  و  ذ.م.م  والتكييف  التربيد 
الق�س�ئية يف 2020/7/26  املط�لبة  ت�ريخ  9% من  بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  درهم  ذ.م.م مبلغ )30035(  املكييف�ت 

وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة
ولكم احلق يف اإ�ستئن�ف االأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا االعالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

انذار عديل بالن�شر 
           لالخطار العديل برقم املحرر:2020/1/6733 

املنذرة:ق�هرة لتج�رة مواد البن�ء �س.ذ.م.م
املنذر اليهم�/1- قط�ر امل�ستقبل للمق�والت الفنية ذ.م.م - فرع دبي

2- فيكتور�سيفت �سوفت بيالرو�سي� اجلن�سية
ف�ن املنذرة تنذر املنذر اليهم� ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمتهم� والب�لغ قدره )25792.74( 
درهم خم�سة وع�سرون الف و�سبعم�ئه واثن�ن وت�سعون درهم واربعه و�سبعون فل�س - وذلك يف 
خالل خم�سة اي�م من ت�ريخ اعالن هذا االنذار واال �سوف ن�سطر ا�سفني التخ�ذ ك�فة االجراءات 
الق�نونية الالزمة قبل املنذر اليهم� وذلك ب��ست�سدار االمر ب�لزامهم� ب�داء ذلك املبلغ ب�ال�س�فة 
اىل الف�ئدة الق�نونية 12% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م مع الر�سوم وامل�س�ريف 

واالتع�ب و�سمول االمر ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

           لالخطار العديل برقم املحرر:2020/1/6732 
املنذرة:ليربتي لل�سي�رات ذ.م.م

املنذر اليه:جيلبريت جورج ن�س�ر - ا�سرتايل اجلن�سية
ف�ن املنذرة تنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )194865( درهم م�ئة واربعة وت�سعون 
الف وثم�من�ئة وخم�سة و�ستون درهم قيمة ال�سيك رقم )000059( امل�سحوب على بنك االم�رات 
دبي الوطني وذلك يف خالل �سبعة اي�م من ت�ريخ اعالن هذا االنذار واال �سوف ن�سطر ا�سفني 
الر�سوم  حتميله  مع  اليه  املنذر  �سد  والتحفظية  الع�دية  الق�نونية  االج���راءات  ك�فة  التخ�ذ 
مع  املح�م�ه  واتع�ب  التعوي�س�ت  وذل��ك   %12 بواقع  الق�نونية  والفوائد  الق�س�ئية  وامل�س�ريف 

حفظ ك�فة حقوق املنذرة االخرى - هذا مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر        

 440/2020/379 طعن مدين 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املطعون �سده : 1- حممد احمد ال�سربيني م�سطفى 
 جمهول حمل االإق�مة 

مب� ان املدعي :عمر عبدالعزيز �سعيد حممد ال�سيبة ال علي 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

نعلنكم ب�ن الط�عن اق�م عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4181/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )52053( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية 9% من 2019/12/31 وحتى ال�سداد الت�م و�سم ملف النزاع رقم:1939/2020 

نزاع جت�ري
ط�لب االإعالن :  ميتلكو انرتبراي�س�س منطقة حرة ذ.م.م  - �سفته ب�لق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سوليو�سن�س ميدل اي�ست �س.ذ.م.م - �سفته ب�لق�سية : املدعي عليه  
 جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )52053( 
درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية 9% من 2019/12/31 وحتى ال�سداد الت�م و�سم 
ملف النزاع رقم:1939/2020 نزاع جت�ري. وحددت له� جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/12/6  ال�س�عة 09.30 
�س يف ق�عة التق��سي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على االأقل . 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

مذكرة اعالن حكم بالن�شر 
 �شادرة من حمكمة حمكمة عجمان - املحكمة االبتدائية املدنيه 

اأداء اأمر   AJCFICICPL2020 /0002754:يف الدعوى رقم 
اىل املحكوم عليه:�سركة حممد مكول للعق�رات ذ.م.م 2- حممد مكول مي�ه حممد علي اظ�هر

9169440  9169439
املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  بت�ريخ:2020/10/19  ب�نه  علم�  نحيطكم 

ب�لرقم اعاله ل�س�لج:ه�ين عي�د حممد احمد ح�مد  ب�لت�يل :
ن�أمر ب�لزام الطرف املطلوب �سدهم�:1-�سركة حممد مكول للعق�رات ذ.م.م 2- حممد مكول 
مبلغ�  ح�مد(  احمد  حممد  عي�د  )ه�ين  الط�لب  للطرف  يوؤدي�  ب�ن  اظ�هر  علي  حممد  مي�ه 
وقدره )12.300( درهم� والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ اال�ستحق�ق املوافق:2020/3/1 
وحتى مت�م ال�سداد مع االلزام ب�مل�سروف�ت ومبلغ خم�سم�ئة درهم� مق�بل اتع�ب املح�م�ة ، حكم� 

ق�بال لال�ستئن�ف خالل املده الق�نونية
القا�شي/وجدي ال�شاذيل بن احمد
حمكمة عجمان

املحكمة االبتدائية املدنيه 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 4579/2020/60 اأمر اأداء 

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر
اىل املدعي عليه / 1- �س�دية للتج�رة 

مب� ان املدعي / ا�س اي فودز اند �سيب�س�ندلرز �س.ذ.م.م 
وميثله / علي ابراهيم حممد احلم�دي 

توؤدي  ب���ن  عليه�  املدعي  ب���ل��زام   2020/10/27 بت�ريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
ت�ريخ  من  �سنوي�   %9 بواقع  الق�نونية  والفوائد  دره��م   )51.415.00( مبلغ  للمدعية 
الت�م وب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ خم�سم�ئة درهم  ال�سداد  ا�ستحق�ق كل �سيك وحتى 
اليوم الت�يل  اإ�ستئن�ف االأم��ر خالل 15 يوم من  مق�بل اتع�ب املح�م�ة  ولكم احلق يف 

لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
ت��وف��ي�����س��ت م��ن��ط��ق��ة ح���رة ذ.م.م رخ�����س��ة رق���م 94997 وال��ك���ئ��ن��ة دبي  ت����ل  ���س��رك��ة  
دبى  �سلطة  ل��دى  املتحدة،  واملرخ�سة  العربية  االم����رات  دول��ة  ����س.ب:126355دب���ي 
للتطوير ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قراره� للك�فة وال��ذى مت اتخ�ذه 
ب�س�أن اغالق  بت�ريخ 2020/11/18  الذى عقد  بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتم�عة 
وح���ل ال�����س��رك��ة.وف��ق��� ل��ذل��ك تهيب ال�����س��رك��ة ب�����أى  ط���رف معنى ب���الم��ر ول��دي��ه اى 
مط�لب�ت فى مواجهته� عليه تقدمي هذه املط�لب�ت خالل  45 يوم� من ت�ريخ هذا 

االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�س�ل ب: 
ال�س�دة: ان� كولوميوف� 

ا�سم ال�سركة : ت�ل توفي�ست منطقة حرة - ���س.ب:126355 - دبي - دولة االم�رات 
العربية املتحدة 

ysgusev@gmail.com : ه�تف رقم 5563707-04 الربيد االلكرتوين
 لن يتم النظر يف املط�لب�ت التى ترد بعد انته�ء فرتة اال�سع�ر واملحددة ب 45 يوم�.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 712/2020/322 ا�شتئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئن�ف احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم 2020/739 عق�ري جزئي والر�سوم 

وامل�س�ريف واالتع�ب  

ط�لب االإعالن : املوؤ�س�سة الع�مة للعق�رات اال�ستثم�رية يف عجم�ن  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف

 املطلوب اإعالنهم : 1- فيدزه�ي كوم�ر  - �سفته ب�لق�سية : م�ست�أنف �سده.

جمهول حمل االإق�مة 

مو�سوع االإعالن :قد اأ�ست�أنف القرار/احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم:739/2020 عق�ري جزئي 

وحددت له� جل�سه يوم االربع�ء املوافق 2020/11/25  ال�س�عة 10.00 �سب�ح� بق�عة التق��سي عن 

بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

انذار عديل بالن�شر 
  رقم:2020/6825 

املخطر:روزبه مرادي
بوك�لة املح�مي/عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز

املخطر اليه:المي اليت للتطوير العق�ري �س.ذ.م.م - جمهول حمل االق�مة
)املخطر(  موكلن�  وب��ني  بينكم  املربمة  البيع  ب�تف�قية  يتعلق  فيم�  االع��الن  ه��ذا  اليكم  نوجه 
درهم   )980.685.00( وق��دره  مبلغ  ب�جم�يل   1911 رقم  الوحدة  ب�س�ن   2011/2/2 يف  وامل��وؤرخ��ه 
ام�راتي ونظرا الخاللكم ب�لتزامكم وعدم اكتم�ل امل�سروع حمل الوحدة ف�ن موكلن� يخطركم 
ب�ع�دة االق�س�ط املدفوعة وف�سخ العقد املذكور ويف ح�ل عدم امتث�لكم مل� �سبق ذكره اعاله خالل 
ثالثون يوم من ت�ريخ هذا االعالن ف�نن� �سوف نكون م�سطرين التخ�ذ االج��راءات الق�نونية 

املن��سبة �سدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6826 
املخطر:بنك االم�رات دبي الوطني �س.م.ع

بوك�لة املح�مي/عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز
املخطر اليه:طالل عبدالرحمن علي - جمهول حمل االق�مة

نخطركم ب�سداد مبلغ قدره )144.933.95( درهم م�ئة واربعة واربعون الف وت�سعم�ئة وثالثة 
املديونية املرت�سدة يف ذمتكم  وثالثون درهم وخم�سة وت�سعون فل�س فقط الغري - وذلك عن 
مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة لكم من موكلن� ونظرا الخاللكم ب�سروط واحك�م التع�قد 
املن�سو�س عليه� بهذه االتف�قية ونتيجة لف�سلكم يف �سداد االق�س�ط يف تواريخ ا�ستحق�قه� ترتبت 
بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خالل خم�س اي�م من 

ت�ريخ االعالن واال ف�سوف نكون م�سطرين التخ�ذ االجراءات الق�نونية املن��سبة �سدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6827 
املخطر:بنك االم�رات دبي الوطني �س.م.ع

بوك�لة املح�مي/عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز
املخطر اليه:وف�ء حممد �سعيد �سعد املحرمي - جمهول حمل االق�مة

نخطركم ب�سداد مبلغ قدره )118.160.00( درهم م�ئة وثم�نية ع�سر الف وم�ئة و�ستون درهم 
فقط الغري - وذلك عن املديونية املرت�سدة يف ذمتكم مبوجب الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة 
االتف�قية  بهذه  عليه�  املن�سو�س  التع�قد  واحك�م  ب�سروط  الخاللكم  ونظرا  موكلن�  من  لكم 
ونتيجة لف�سلكم يف �سداد االق�س�ط يف تواريخ ا�ستحق�قه� ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة هذا 
ويف ح�ل ف�سلكم يف �سداد ك�مل املديونية خالل �سبعة اي�م من ت�ريخ االعالن واال ف�سوف نكون 

م�سطرين التخ�ذ االجراءات الق�نونية املن��سبة �سدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6809 
املنذر:م�سرف ابوظبي اال�سالمي

املنذر اليه:خ�لد �سيف حممد احمد النعيمي - اجلن�سية االم�رات
املو�سوع:يوجه املنذر هذا االنذار اىل املنذر اليه لنف�ذ مفعوله ق�نون� يف حقه وينبه عليه ب�سرورة 
�سداد مبلغ )205.934.43( درهم املرت�سد يف ذمته نتيجة تخلفه عن �سداد االق�س�ط امل�ستحقة 
على ال�سي�رة رقم 9/16332 خ�سو�سي ابوظبي - النوع �سيفرليه - موديل 2018 - اللون ابي�س 
- بلد ال�سنع امريك� - رقم الق�عده:-1G1F91R63J0128143 رقم املحرك 1J0128143 مبوجب 
عقد املرابحة رقم:79290852 وذلك خالل �سبعة اي�م من ت�ريخ ن�سر االنذار ويف ح�ل فوات هذه 
املدة دون �سداد مبلغ )205.934.43( درهم ف�نه يحق للمنذر اتخ�ذ م� يلزم من اج��راءات لبيع 

ال�سي�رة املرهونة ل�س�لح امل�سرف مع حفظ ك�فة احلقوق املنذر االخرى مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6810 
املنذر:م�سرف ال�س�رقه اال�سالمي

املنذر اليه:حممد حمد حممد الدبدوب احلب�سي - االم�رات
امل��و���س��وع:ي��وج��ه امل��ن��ذر ه���ذا االن����ذار اىل امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����س��رورة و���س��رع��ة ���س��داد امل��ب��ل��غ امل�ستحق 
ب��ت���ري��خ:2014/4/23 وهو مبلغ مقداره  واملرت�سد يف ذمته على عقد املرابحة رق���م:75873961 
وثالثة  درهم�  وت�سعون  وثم�نية  وخم�سم�ئة  الف�  وع�سرون  وثالثة  مليون   )1.023.598.73(
اي�م من ت�ريخ ا�ستالمه لهذا االن��ذار ويف ح�لة  اأق�س�ه� خم�سة  و�سبعون فل�س� - وذلك يف مدة 
عدم اال�ستج�بة وال�سداد �سوف يقوم امل�سرف املنذر ب�تخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية ال�سرتداد 
ك�فة حقوقه مع تعوي�سه عن ك�فة اال�سرار التي املت به ب�سبب الت�أخري واالمتن�ع عن ال�سداد 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االخرى مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : مركز المارات البيطري  
العنوان : حمل رقم 02 ملك را�سد علي عي�سى - مرغم. ال�سكل الق�نون:ذات م�سئولية حمدودة 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1250121  : التج�ري  ب�ل�سجل  القيد  رقم    584691 الرخ�سة:  رقم 
ال�سركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�سجل  الت�أ�سري يف  قد مت  ب�أنه  بدبي  االقت�س�دية  التنمية 
املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2020/10/28  واملوثق لدى ك�تب العدل 
حم�كم دبي بت�ريخ  2020/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني �سروق الغد للح�سابات �ص.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 102 - ملك ال�سيخ حممد بن 
علي بن را�سد النعيمي - النهدة االوىل - ديرة - اله�تف:...... - الف�ك�س:.......،م�سطحب�ً 

معه ك�فة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/�سروق الغد للح�سابات �ص.ذ.م.م
 العنوان : مكتب رقم 102 - ملك ال�سيخ حممد بن علي بن را�سد النعيمي - النهدة االوىل - 

ديرة - اله�تف:...... - الف�ك�س:.......
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
مركز المارات البيطري  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  اأعاله لت�سفية  
من  وعلى   2020/10/28 بت�ريخ  دبي  حم�كم  العدل  ك�تب  لدى  واملوثق   2020/10/28
لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6811 
املنذر:م�سرف ال�س�رقه اال�سالمي

املنذر اليه:عمر احمد بالل ه��سم البلو�سي - ام�راتي اجلن�سية
املو�سوع:يوجه املنذر هذا االنذار اىل املنذر اليه ب�سرورة الوف�ء ب�سداد اجم�يل املب�لغ املرت�سدة 
 5471055xxxxxx7523:واملن�سغلة به ذمته ل�س�لح البنك )املنذر( عن البط�قه االئتم�نية رقم
بت�ريخ:2017/11/22 والب�لغ قدره� )59.868.93( درهم فقط ت�سعة وخم�سون الف وثم�من�ئة 
ت�ريخ  اي���م من  وذل��ك يف خ��الل خم�س   - وثم�نية و�ستون درهم� وثالثة وت�سعون فل�س� الغ��ري 
�سي�سطر  واال  املقررة  امل��دة  يف  مفعوله  ولنف�ذ  امل�ثل  ب�لوف�ء  التكليف  لهذا  اليه  املنذر  ا�ستالم 
امل�سرف )املنذر( اىل اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية املقررة جت�ه املنذر اليه ملط�لبته ب�ل�سداد 
ومنه� ا�ست�سدار امر اأداء بك�مل املبلغ امل�ستحق مع حفظ ك�فة حقوق امل�سرف )املنذر( االخرى 
قبل املنذر اليه علم� ب�نه يف ح�ل عدم �سداد املبلغ يف امليع�د املحدد �سوف يتحمل املنذر اليه ك�فة 
املنذر االخرى  ك�فة حقوق  املح�م�ة مع حفظ  اتع�ب  وامل�س�ريف ومق�بل  والر�سوم  التعوي�س�ت 

مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  للمحرر رقم:2020/6815 
املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثم�ر ذ.م.م

بوك�لة املح�مي/حممد ال�سرك�ل للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية
املنذر اليه� الث�نية:�سركة اأ�سيت�س بل�س العق�رية ذ.م.م

املوؤجرة  العني  او ت�سريح لرهن  انه� مل ت�سدر اي موافقة  الث�نية ر�سمي�  اليه�  املنذر  وعليه:املنذر يخطر 
ارتكبه  الذي  اليه االول ب�الخالل  املنذر  انه اخطر مبوجبه  املبنى رقم 14( كم�  )لالأر�س رقم 597-4900 
اتخ�ذه�  تفكر يف  التي  االخ��رى  وب���الج��راءات  االيج�ر  اتف�قية  واحك�م  ببنود  الث�نية  اليه�  امل�ست�أجر/املنذر 
املهلة  عنه خالل  االخط�ر  ال��ذي مت  االخ��الل  االول يف مع�جلة  اليه  املنذر  ف�سل  موكلتن�/املنذرة ويف ح�ل 
الق�نونية  ن�سر هذا االخط�ر �سوف ت�سطر موكلتن� التخ�ذ االج��راءات  ت�ريخ  الق�نونية وهي 30 يوم� من 
ك�مل  اليهم� م�سوؤولني عن  املخطر  يكون  احل���ل  اليهم� ويف خذه  املخطر  املح�كم �سد  املن��سبة من خالل 
ب�جراءات  املتعلقة  والتكميلية  العر�سية  والنفق�ت  املح�م�ة  واتع�ب  املحكمة  ر�سوم  �س�ملة  التق��سي  نفق�ت 

التق��سي وك�فة التك�ليف والعواقب ذات ال�سلة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  للمحرر رقم:2020/6814 
املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثم�ر ذ.م.م

بوك�لة املح�مي/حممد ال�سرك�ل للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية
املنذر اليه� الث�نية:�سركة اأ�سيت�س بل�س العق�رية ذ.م.م

املوؤجرة  العني  او ت�سريح لرهن  انه� مل ت�سدر اي موافقة  الث�نية ر�سمي�  اليه�  املنذر  وعليه:املنذر يخطر 
ارتكبه  ال��ذي  ب�الخالل  االول  اليه  املنذر  مبوجبه  اخطر  انه  كم�   )1 رقم  املبنى   597-4900 رقم  )لالأر�س 
اتخ�ذه�  تفكر يف  التي  االخ��رى  وب���الج��راءات  االيج�ر  اتف�قية  واحك�م  ببنود  الث�نية  اليه�  امل�ست�أجر/املنذر 
املهلة  عنه خالل  االخط�ر  ال��ذي مت  االخ��الل  االول يف مع�جلة  اليه  املنذر  ف�سل  موكلتن�/املنذرة ويف ح�ل 
الق�نونية  ن�سر هذا االخط�ر �سوف ت�سطر موكلتن� التخ�ذ االج��راءات  ت�ريخ  الق�نونية وهي 30 يوم� من 
ك�مل  اليهم� م�سوؤولني عن  املخطر  يكون  احل���ل  اليهم� ويف خذه  املخطر  املح�كم �سد  املن��سبة من خالل 
ب�جراءات  املتعلقة  والتكميلية  العر�سية  والنفق�ت  املح�م�ة  واتع�ب  املحكمة  ر�سوم  �س�ملة  التق��سي  نفق�ت 

التق��سي وك�فة التك�ليف والعواقب ذات ال�سلة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
اعالن بالن�شر 

 6798/2020  
املنذر )املوؤجر( ام ا�س للعق�رات الدولية

املنذر اليه� )امل�ست�أجر( ابوبكر اراك�فيتيل عبداهلل
ينذركم املنذر ب�الخالء لعدم �سداد قيمة االيج�ر املت�أخر وهو )12500( درهم وم� ي�ستجد من قيمة ايج�رية 
حتى مت�م االخالء الفعلي يف خالل مدة اأق�س�ه� 30 يوم� من ت�ريخ هذا االنذار يف ح�لة عدم ال�سداد االمتن�ع 
عن الوف�ء خالل 30 يوم� من ت�رخ ت�سلمه او ينوب عنه� ق�نون� هذا االنذار �سوف يتخذ املنذر ك�فة االجراءات 
الق�نونية الالزمة واملط�لبة مب� ذكر وم� ي�ستجد من قيمة ايج�رية واخالء العني املذكورة وت�سليمه� للمنذر 
ب�حل�لة التي ت�سلمه� عليه� وقت التع�قد و�سداد امل�ستحق�ت االيج�رية املت�أخرة واملرت�سدة يف ذمتكم حتى 
ت�ريخ االخالء الت�م مع ا�سالح م� قد يكون حلق ب�لعني من تلف مع ت�سوية ح�س�ب الكهرب�ء وامل�ء )ديوا( 
ك�فة  اليه  املنذر  املنذرة مع حتمل  الالحق على  وال�سرر  العطل  والتعوي�س عن  ب��راءة ذمة وذلك  وت�سليم 

الر�سوم واتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل  بالن�شر 

 رقم 2020/6805 
املنذر:ام بي ام العق�رية �س.ذ.م.م

املنذر اليه�:�س�لون امي�ن لتجميل ال�سيدات �س.ذ.م.م
املو�سوع/انذار عديل ب�لن�سر

مبوجب عقد ايج�ر بت�ريخ بداية ونه�ية 2019/2/14 اىل 2020/2/13 وحيث انكم قد تق�ع�ستم عن �سداد 
االجرة فقد تراكم يف ذمتكم مببلغ وقدره )198.400.00( درهم وعدم القي�م بتجديد العقد

بذمتكم  امل�ستحقة  املب�لغ  �سداد  اىل  املب�درة  اليه  املنذر  على  ينبه  االن��ذار  هذا  ومبوجب  املنذرة  لذلك:ف�ن 
فورا مببلغ وقدره )198.400.00( الف درهم خالل �سهر من ت�ريخ االنذار حتى ال ن�سطر اىل اتخ�ذ ك�فة 
ين�س�أ عن ذلك من م�س�ريف  الق�نونية لتح�سيل ك�مل حقوق موكلن� وحتميلكم جميع م� قد  االج��راءات 
نتيجة  ا���س��رار  من  ا�س�به  عم�  ب�لتعوي�س  املط�لبة  عن  ف�سال  ت�أخريية  وف��وائ��د  حم�م�ة  وات��ع���ب  ور���س��وم 
ت�أخركم يف ال�سداد مع احتف�ظ موكلن� املنذر برفع دعوى اخالء ب�ملط�لبة بك�فة حقوقه الق�نونية االخرى 

وذلك يف خالل ثالثون يوم� من ت�ريخ ا�ستالم هذا االنذار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  للمحرر رقم:2020/6813 
املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثم�ر ذ.م.م

بوك�لة املح�مي/حممد ال�سرك�ل للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية
املنذر اليه� الث�نية:�سركة اأ�سيت�س بل�س العق�رية ذ.م.م

املوؤجرة  العني  او ت�سريح لرهن  انه� مل ت�سدر اي موافقة  الث�نية ر�سمي�  اليه�  املنذر  وعليه:املنذر يخطر 
ارتكبه  ال��ذي  ب�الخالل  االول  اليه  املنذر  مبوجبه  اخطر  انه  كم�   )3 رقم  املبنى   597-4900 رقم  )لالأر�س 
اتخ�ذه�  تفكر يف  التي  االخ��رى  وب���الج��راءات  االيج�ر  اتف�قية  واحك�م  ببنود  الث�نية  اليه�  امل�ست�أجر/املنذر 
املهلة  عنه خالل  االخط�ر  ال��ذي مت  االخ��الل  االول يف مع�جلة  اليه  املنذر  ف�سل  موكلتن�/املنذرة ويف ح�ل 
الق�نونية  ن�سر هذا االخط�ر �سوف ت�سطر موكلتن� التخ�ذ االج��راءات  ت�ريخ  الق�نونية وهي 30 يوم� من 
ك�مل  اليهم� م�سوؤولني عن  املخطر  يكون  احل���ل  اليهم� ويف خذه  املخطر  املح�كم �سد  املن��سبة من خالل 
ب�جراءات  املتعلقة  والتكميلية  العر�سية  والنفق�ت  املح�م�ة  واتع�ب  املحكمة  ر�سوم  �س�ملة  التق��سي  نفق�ت 

التق��سي وك�فة التك�ليف والعواقب ذات ال�سلة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

انذار عديل بالن�شر 
  للمحرر رقم:2020/6812 

املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثم�ر ذ.م.م
بوك�لة املح�مي/حممد ال�سرك�ل للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية

املنذر اليه� الث�نية:�سركة اأ�سيت�س بل�س العق�رية ذ.م.م
املوؤجرة  العني  او ت�سريح لرهن  انه� مل ت�سدر اي موافقة  الث�نية ر�سمي�  اليه�  املنذر  وعليه:املنذر يخطر 
ارتكبه  الذي  اليه االول ب�الخالل  املنذر  انه اخطر مبوجبه  املبنى رقم 25( كم�  )لالأر�س رقم 597-4900 
اتخ�ذه�  تفكر يف  التي  االخ��رى  وب���الج��راءات  االيج�ر  اتف�قية  واحك�م  ببنود  الث�نية  اليه�  امل�ست�أجر/املنذر 
املهلة  عنه خالل  االخط�ر  ال��ذي مت  االخ��الل  االول يف مع�جلة  اليه  املنذر  ف�سل  موكلتن�/املنذرة ويف ح�ل 
الق�نونية  ن�سر هذا االخط�ر �سوف ت�سطر موكلتن� التخ�ذ االج��راءات  ت�ريخ  الق�نونية وهي 30 يوم� من 
ك�مل  اليهم� م�سوؤولني عن  املخطر  يكون  احل���ل  اليهم� ويف خذه  املخطر  املح�كم �سد  املن��سبة من خالل 
ب�جراءات  املتعلقة  والتكميلية  العر�سية  والنفق�ت  املح�م�ة  واتع�ب  املحكمة  ر�سوم  �س�ملة  التق��سي  نفق�ت 

التق��سي وك�فة التك�ليف والعواقب ذات ال�سلة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  للمحرر رقم:2020/6764 
املنذر:خ�ن�س�حب �س�يك�س ذ.م.م

بوك�لة املح�مي/حممد ال�سرك�ل للمح�م�ة واال�ست�س�رات الق�نونية
املنذر اليه:اأرابتك لالإن�س�ءات �س.ذ.م.م

وثالثة  م�ئت�ن  درهم   )253.250.92( وقدره  مبلغ  ب�سداد  ب�لزامه  اليه  املنذ  ينذر  وعليه:املنذر 
التع�مالت  قيمة  اج��م���يل   - فل�س  وت�سعون  واث��ن���ن  دره���م  وخم�سون  وم���ئ��ت���ن  ال��ف  وخم�سون 
التج�رية بينهم� وعلى ان يتم �سداد املبلغ مو�سوع االن��ذار يف خالل �سهر من ت�ريخه االعالن 
ب�لن�سر واال �سي�سطر املنذر التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونية بحقه للح�سول على قيمة هذا 

املبلغ اقت�س�ء حلقه ب�ال�س�فة اىل حتملكم ك�فة الر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   
انذار عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6737 
من املخطر:�س�لح احمد يو�سف الرحم�ين - ام�راتي اجلن�سية

بوك�لة املح�مني/د.عبداهلل ال�سعيدي واحمد البدواوي وحمد ال�سعيدي
 - ح�سن  عبداهلل  الفت�ح  عبد  احمد   -2 ����س.ذ.م.م  للمق�والت  �سيتي  اليهم:1-نيل  املخطر  اىل 

م�سري اجلن�سية
ينذر املنذر اىل املنذر اليهم ب�سرورة �سداد مبلغ )560.000( درهم ملوكلن� املخطر/ �س�لح احمد 
رقم  ب�ل�سيك  والث�بت  بذمتكم  كمديونية  املرت�سد  املبلغ  قيمة  وال��ذي ميثل  الرحم�ين  يو�سف 
00099 املح�سوب على بنك ابوظبي التج�ري بت�ريخ:2020/1/27 مببلغ )560.000( درهم وذلك 
خالل �سبعة اي�م من ت�ريخ ا�ستالمكم هذا االعالن اعم�ال وتطبيق�ل ل�سريح ن�س امل�دة 63 من 
اج��راءات ق�نونية جت�هكم  اآ�سفني التخ�ذ م� يلزم من  املدنية واال �سن�سطر  ق�نون االج��راءات 

حلفظ حقوق موكلن�
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7583/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم:2019/3453 جت�ري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )729776.65( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف
ط�لب االإعالن : ا�سري ملق�والت الكهروميك�نيكية ذ.م.م -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

وميثله:ا�سم�عيل ح�سن ابراهيم ال�سف�ر - �سفته ب�لق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- ال�س�حل االزرق للتطوير العق�ري - �سفته ب�لق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل االإق�مة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���م  قد   : االإع���الن  مو�سوع 
االجراءات  �ستب��سر  املحكمة  ف�ن  وعليه   ، املحكمة  التنفيذ  اىل ط�لب  دره��م   )729776.65( وق��دره  به 

التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  390/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�س�در يف الدعوى رقم:219/2017 عق�ري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )52607( درهم �س�مال للر�سوم وامل�س�ريف
ط�لب االإعالن : موفق احمد القداح -  �سفته ب�لق�سية : ط�لب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه: 1- �ست�ر تكنولوجيز اأنك - وميثله� ق�نون�/�سلم�ن �سعيد �سودري - �سفته ب�لق�سية 
: منفذ �سده

 جمهول حمل االإق�مة 
املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأق�م عليكم الدعوى  مو�سوع االإع��الن : قد 
وقدره )52607( درهم اىل ط�لب التنفيذ املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 2938/2019/315 ا�شتئناف عمايل  
مذكرة اإعالن ب�لن�سر )اإ�ستئن�ف(

تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 
ل�سن�عه  ذ.م.م 2- م�سنع برميريا  للتوزيع  ا�سرتلينغ  �سركة  امل�ست�أنف �سده /1-  اىل 
البال�ستيكية  لل�سن�ع�ت  ب��رمي��ري   -3 �����س.ذ.م.م  وال�����س���ب��ون  التجميل  م�ستح�سرات 
���س.ذ.م.م 4-�سي بريل ل�سن�عة منتج�ت العن�ية ال�سخ�سية ���س.ذ.م.م 5- فخر الدين 
لل�سي�فة �س.ذ.م.م - جمهويل حمل االق�مة مب� ان امل�ست�أنف / ج��سم حممد ل�سكري 
عيد البلو�سي وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل امل�زمي -   وحددت له� جل�سه يوم 
وعليه  بعد  عن  التق��سي  بق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2020/12/21 املوافق  االثنني 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13096 بتاريخ 2020/11/24   

اعالن بالن�شر 
 4690/2020/60 امر اأداء 

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�سر 
تف��سيل االإعالن ب�لن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سيدلية الظيت -  جمهول حمل االق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/م�ستودع جلف�ر لالدوية 

قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2020/11/23 تكليفكم ب�لوف�ء مب� ج�ء 
اعاله عن طريق االعالن ب�لن�سر خالل 5 اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للوف�ء 

ب�ملط�لبة املذكورة اعاله. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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انذار عديل

رقم الت�شديق:2020/13544 
النعيمي  )جمموعة  يف  ومدير  �سريك  ب�سفته   ، النعيمي  را�سد  احمد  عبداهلل  ال�سيد/را�سد  عن  وكيال  ب�سفتي  اجلن�سية  ام�راتي   - احلو�سني  ح�سن  حممد  املنذر:ابراهيم 

�س.ذ.م.م( مبوجب وك�له ع�مه ب�لق�س�ي� رقم:2020/4063 العنوان:ام�رة راأ�س اخليمة - الق�سيدات - ه�تف:0566706703
املنذر اليه االول:توب لينك للمق�والت والنقلي�ت الع�مة �س.ذ.م.م

العنوان:ام�رة ابوظبي - امل�سفح ال�سن�عيه - م 33 ق 29 ط 1 مكتب 20 وحدة ال�سيخ �س�يع بن احمد بن ح�مد ال ح�مد - ه�تف:044514411-02585810
املنذر اليه الث�ين:علي اأ�سرف ديوب - �سوري اجلن�سية ب�سفته مدير �سركة/توب لينك للمق�والت والنقلي�ت الع�مة �س.ذ.م.م

العنوان:ام�رة ابوظبي - امل�سفح ال�سن�عيه - م 33 ق 29 ط 1 مكتب 20 وحدة ال�سيخ �س�يع بن احمد بن ح�مد ال ح�مد - ه�تف:044514411-02585810
املو�سوع/انذار ق�نوين وتكليف ب�لوف�ء ب�ملديونية امل�ستحقة وقدره� )1.128.283.03( درهم ام�راتي

مل� ك�ن املنذر اليهم� مدين�ن للمنذرة مببلغ وقدره� )1.128.283.03( درهم فقط مليون وم�ئة وثم�نية وع�سرون الف� وم�ئت�ن وثالثة وثم�نون درهم� ام�راتي� وثالثة فل�س�ت 
الغري

وبي�ن هذه املديونيه كم� يلي:
1- جمموعة النعيمي ذ.م.م )الطرق( تداين املنذر اليهم� مببلغ وقدره )8.904.00( درهم مبوجب ف�تورة �سريبية خمتومة من املنذر اليه�

2- جمموعة النعيمي ذ.م.م )حفر اأ�س��س�ت( تداين املنذر اليهم� مببلغ وقدره )40.778.56( درهم مبوجب ف�تورة خمتومة من املنذر اليه�
3- جمموعة النعيمي ذ.م.م )املعدات( تداين املنذر اليهم� مببلغ وقدره )432.403.54( درهم مبوجب فواتري من املنذر اليه�

4- ايه ايه ار كونكريت برودكت�س اململوكة ملجموعة النعيمي تداين املنذر اليهم� مببلغ وقدره )375.439.48( درهم مبوجب فواتري من املنذر اليه�
5- ه�ي والنعيمي للكهرب�ء ذ.م.م تداين املنذر اليهم� مببلغ وقدره )270.757.45( درهم مبوجب ف�تورة من املنذر اليه�

ومل� ك�ن املنذر اليهم� ممتنع�ن عن ال�سداد املديونية املت�سحقة يف ذمتهم� للمنذرة رغم املط�لبة الودية بذلك وهو االمر الذي ا�س�ب املنذرة ب��سرار م�دية وادبية ب�لغة نتيجة 
عدم �سداد املبلغ امل�ستحق له�

لذلك:ومبوجب هذا االنذار ف�نن� ننذركم� ونكلفكم� ب�سرعة الوف�ء ب�ملديونية امل�ستحقه للمنذره وقدره� )1.128.283.03( درهم فقط مليون وم�ئة وثم�نية وع�سرون الف� 
وم�ئت�ن وثالثة وثم�نون درهم� ام�راتي� وثالثة فل�س�ت الغري وذلك يف غ�سون خم�سة اي�م من ت�ريخ هذا االنذار واال �سن�سطر التخ�ذ ك�فة االج��راءات الق�نونية لالزمة 
ال�سرتداد املبلغ املذكور ب�ال�س�فة للفوائد الق�نونية والتعوي�س امل�دي واالدبي لالزم مع حتميلكم امل�س�ريف والر�سوم واتع�ب املح�م�ة مع حفظ ك�فة حقوق املنذره االخرى 

قبلكم� وهذا انذار من� بذلك
                                                                                                                                                    املنذر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/6835 
املنذر:م�سرف ال�س�رقه اال�سالمي

املنذر اليه:معت�سم حممد ا�سالن - اجلن�سية �سوري�
عن  م�سددة  الغري  االق�س�ط  قيمة  ���س��داد  اوال:���س��رورة  اليه  امل��ن��ذر  اىل  االن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذر  املو�سوع:يوجه 
 -  LD1630907975-LD1630909866-LD1630911816:املوؤرخه املرابحه  عقود 
2015/3/17 ، 2015/8/12 ، 2015/12/22 املبينة ب�سدر هذا االنذار والب�لغ قدره� )49.406.31( درهم ت�سعة 
اي���م من ت�ريخ  اأق�س�ه� خم�سة  واربعون الف واربعم�ئة و�ستة دراه��م وواح��د وثالثون فل�س� وذل��ك يف مدة 
ا�ستالمه لهذا االنذار - ث�ني�:ويف ح�ل عدم �سداد املنذر اليه للمبلغ الغري م�سدد واملرت�سد بذمته واملذكور 
املنذر  الالزمة �سد  الق�نونية  االج���راءات  ك�فة  اتخ�ذ  اىل  املنذر  ي�سطر  �سوف  املحددة  املهلة  اع��اله خالل 
اليه - ث�لث�:مع حفظ ك�فة حقوق )امل�سرف( املنذر االخرى جت�ه الغري ح�ال وم�ستقبال - مع حفظ ك�فة 

حقوق املنذر االخرى مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/6836 
املنذر:م�سرف ال�س�رقه اال�سالمي

املنذر اليه:ا�سالم احمد عبدالوه�ب �س�لح - اجلن�سية م�سر
املو�سوع:يوجه املنذر هذا االنذار اىل املنذر اليه اوال:�سرورة �سداد قيمة االق�س�ط الغري م�سددة 
املبينة  البط�قه  امل����وؤرخ:2018/3/29 وطلب   -  LD1808895005:رقم املرابحه  عن عقد 
ب�سدر هذا االنذار والب�لغ قدره� )27.528.29( درهم �سبعة وع�سرون الف وخم�سم�ئة وثم�نيه 
ا�ستالمه  ت�ريخ  اي�م من  اأق�س�ه� خم�سة  وذلك يف مدة  فل�س�  وت�سعة وع�سرون  درهم�  وع�سرون 
لهذا االنذار - ث�ني�:ويف ح�ل عدم �سداد املنذر اليه للمبلغ الغري م�سدد واملرت�سد بذمته واملذكور 
اعاله خالل املهلة املحددة �سوف ي�سطر املنذر اىل اتخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية الالزمة �سد 
املنذر اليه - ث�لث�:مع حفظ ك�فة حقوق )البنك( املنذر االخرى جت�ه املنذر اليه ح�ال وم�ستقبال 

مع حفظ ك�فة حقوق املنذر االخرى مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/6838 
املنذر:م�سرف ال�س�رقه اال�سالمي

املنذر اليه:يو�سف ه�س�م الوا�سطي - اجلن�سية �سوري
املو�سوع:يوجه املنذر هذا االنذار اىل املنذر اليه ب�سرورة و�سرعة �سداد املبلغ امل�ستحق واملرت�سد 
يف ذمته وهو مبلغ مقداره )122.028.05( درهم م�ئة واثن�ن وع�سرون الف وثم�نية وع�سرون 
درهم� وخم�سة فلو�س خالل مدة خم�سة اي�م من ت�ريخ ا�ستالمه لهذا االنذار وذلك عن عقدي 
LD1630919618-LD1708910791 ويف ح�ل عدم اال�ستج�ية وال�سداد  املرابحه 
�سوف يقوم امل�سرف املنذر ب�تخ�ذ ك�فة االجراءات الق�نونية ال�سرتداد ك�فة حقوقه مع تعوي�سه 
عن ك�فة اال�سرار التي املت به ب�سبب الت�أخري واالمتن�ع عن ال�سداد مع حفظ ك�فة حقوق املنذر 

االخرى مع اي نوع ك�نت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن مدعي عليه بالن�شر 

 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة اال�شتئناف املدنية االحتادية 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000386:يف الدعوى رقم 

اىل املدعي عليه:الف� داكن�س
العق�رات  دائرة  ملك  م�ستودع  االوىل  علي  جبل   - دبي  االق�مة:ام�رة  حمل  جمهول 

جبل علي ال�سن�عية
انت مكلف ب�حل�سور بجل�سة 2020/12/15 ام�م مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجم�ن 
حمكمة اال�ستئن�ف املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى اال�ستئن�ف1( �سخ�سي� 
ك�فة  به�  مرفق�  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اي�م من ت�ريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور  رقمه� اعاله بو�سفك مدعي عليه  -  حرر بت�ريخ:2020/11/22
مدير اخلدمات الق�شائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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    يف الق�شية رقم 5479 ل�شنة 2020  جتاري جزئي  ال�شارقة

املعلن اليه للمدعي عليه:مطر بطي مطر حممد ال�س�م�سي
 بن�ء على تكليفن� نحن اخلبري امل�سريف/خ�لد خالف من قبل حمكمة ال�س�رقه 
فقد  اع��اله  الدعوى  امل�سرفية يف  اخل��ربه  املوقرة العم�ل  االبتدائية  االحت�دية 
لعقد  �سب�ح�  ع�سر  احل�دية  ال�س�عة  امل���واف���ق:2020/12/1  الثالث�ء  ي��وم  حددن� 
امل�سرفية وذلك عن بعد عن طريق برن�مج زووم لذا يطلب  االجتم�ع للخربه 
ح�سوركم او من ميثلكم ق�نون� حل�سور االجتم�ع املذكور ب�لتوا�سل مع اخلبري 

على رقم:0504464240 مع اح�س�ر ك�فة امل�ستندات املتعلقة ب�لدعوى
خبري م�سريف
خالد خالف       
رقم القيد بوزارة العدل 571

 دعوة حل�شور اجتماع
اخلربة امل�شريف

احمد  /و�سيم  املدعو   فقد 
ب�ك�ست�ن    خ���������ن،  اح����م����د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
من   )1155432( رق�����م 
�سف�رة  اىل  ت�سليمه  يجده 
مركز  اق����رب  او  ب���ك�����س��ت���ن 

�سرطة

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو  /و�سيم ي��سني 
ب�ك�ست�ن    ي������س��ني،  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )KF6801121( رق�����م 
م����ن ي���ج���ده ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  ب���ك�����س��ت���ن  ���س��ف���رة 

مركز �سرطة

فقدان جواز �ضفر

/ري�سيل  امل������دع������و   ف����ق����د 
الفلبني    ك����ي����وي����و،  ك���ن���ج���ه 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A6444714P( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س����ل 

0554634407

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل���دع���و  /وزي�����ر علي 
ب�ك�ست�ن    ب��وك�����س،  ق��ل��ن��دار 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)Iz1814191( من يجده 
عليه االت�س�ل بتليفون رقم  

0556765765

فقدان جواز �ضفر

Date 24/ 11/ 2020  Issue No : 13096
Dubai First Instance Commercial Court

PUBLIC NOTICE
IN THE CASE NO:60/2020/2951 ORDER FOR PAYMENT

Subject of the lawsuit: Request to issue an order to oblige the defendant to pay an amount of AED 30035, fees, 
expenses, and legal interest 12% from the date of filing the lawsuit until full payment.
The notice requester: Fakhri & Bros. A/C. TR. LLC, represented by Mr. Fakhruddin Diwan Aghar   Claimant
He is represented by: Adil Abdullah Khamis Al-Memari            Attorney
Adressee 1- CLI MAX A/C & REFRIGERATION PRODUCTS (LLC)
Defendant
2- Muhammad Rafiq Muhammad Latif    Defendant
 The place of residence is unknown
Subject of Notice: Dubai First Instance Commercial Court decided on 30-9-2020 to oblige the two defendants 
CLI MAX A/C & REFRIGERATION PRODUCTS (LLC) and Muhammad Rafiq Muhammad Latif to pay to 
the plaintiff: Fakhri & Bros. A/C. TR. LLC, in solidarity an amount of AED 30035 (thirty thousand and thirty-
five dirhams) and the legal interest at 9% from the date of the judicial claim on 7/26-2020 until full payment, 
fees and expenses, and an amount of five hundred dirhams for attorney fees. You have the right to appeal the 
order within 15 days of the day following the publication of this notice.
Division Head
Khalifa Saif Al-Dabbah

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 24/ 11/ 2020  Issue No : 13096
Service by Publication

In case No. 2495/2020/305 Commercial Appeal
Subject of case: Appealing the judgment rendered in Case No. 2019/1210 Commercial 
Plenary, fees, expenses and attorney fees
Notifier:Mohamed Esmaeel Ali Abdulraheem Alfaheem – guarantor Its capacity Appellant
Notified Party
1- Global Hotels Management L.L.C-guarantor    Its capacity Appellee
 2- Ramada Hotel & Suites LLC guarantor   Its capacity Appellee
3- Clover Creek Hotel Apartments LLC (formerly) Pearl Park Hotel Apartment LLC (presently)-
guarantor   Its capacity Appellee
The subject matter of Notification:
The judgment rendered in Case No. 1210/2019 Commercial Plenary has been 
appealed. The court has scheduled the hearing of Monday.corresponding to 30.11.2020 
at 10:00 am to consider the case remotely at the litigation hall; therefore; you or your 
legal representative are requested to appear. If you fail to appear, the court ruled in 
absentia.
Case Manager
Nasser Saeed Sorour Rashid Al Yahyai

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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اأبوظبي   - وال�����س��ي���ح��ة  ال��ث��ق���ف��ة  دائ����رة  ودع����ت 
املوؤ�س�س�ت واالأفراد املحرتفني الذين مي�ر�سون 
ن�����س���ًط��� اق��ت�����س���دًي��� م��رت��ب��ًط��� ب���ل��ق��ط���ع الثق�يف 
اأب��وظ��ب��ي ومم���ن ت��ت��وف��ر فيهم  واالإب����داع����ي يف 
يف  االإدراج  بطلب  للتقدم  وال�����س��روط،  املع�يري 

ال�سجل الثق�يف اعتب�راً من 23 نوفمرب.
الت�سجيل  ال��راغ��ب��ني يف  اأن  ال��دائ��رة  واأو���س��ح��ت 
وامل�س�ركة يف ال�سجل الثق�يف البد واأن ميتلكون 
يف  اأن�سطتهم  ملم�ر�سة  امل��ف��ع��ول  ���س���ري��ة  رخ�سة 

اأبوظبي واأن تركز اأعم�لهم الثق�فية على واحد 
الفنون  الت�لية:  االإبداعية  الفنون  اأكرث من  اأو 
الت�سكيلية، الفنون االأدائية، الو�س�ئط ال�سمعية 
الهند�سة  امل���ت���ع���ددة،  وال��و���س���ئ��ط  وال��ب�����س��ري��ة 
املعم�رية، الدع�ية واالإعالن، الفنون احلرفية، 

الرتاث، االأر�سفة، املكتب�ت، الكتب وال�سح�فة. 
وت�أتي هذه املب�درة يف اإط�ر تعزيز البيئة الثق�فية 
يف الع��سمة، من خالل منح املوؤ�س�س�ت الثق�فية 
زمالئهم  مع  للتع�ون  جديدة  فر�س�ً  واملهنيني 

املحتملني  وامل��روج��ني  ال��رع���ة  الفن�نني وج��ذب 
وتو�سيع نط�ق ح�سولهم على املزيد من الدعم 
الثق�فة  دائ��رة  مع  التع�ون  وفر�سة  والتقدير، 
الثق�فية،  امل�����س���ري��ع  يف  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سي�حة 
ف�����س��اًل ع���ن ت��ل��ق��ي ال��ت��ح��دي��ث���ت ح����ول اأح����دث 
ال�س�حتني  على  الثق�فية  وال��ف��ر���س  امل�����س���ري��ع 

املحلية والدولية. 
وي�س�ر اإىل اأن دائرة الثق�فة وال�سي�حة - اأبوظبي 
على  للح�سول  ال�سجل  ه��ذا  ب��ستخدام  �ستقوم 

ب�أفك�ر  ُت�سهم يف اخلروج  مدخالت ومالحظ�ت 
تدعم مب�دراته� امل�ستقبلية، وذلك للت�أكيد على 
تلبيته� ملتطلب�ت ال�سن�ع�ت الثق�فية واملهنيني 

االإبداعيني يف االإم�رة واحتي�ج�تهم.
احلو�سني،  �سعود  �سع�دة  ق���ل  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
– اأبوظبي  ال��ث��ق���ف��ة وال�����س��ي���ح��ة  دائ����رة  وك��ي��ل 
اأبوظبي  ���س��ج��ّل  اإط������الق  “ ي����أت���ي  ب�����الإن�����ب����ة: 
للموؤ�س�س�ت واالأفراد الع�ملني يف قط�ع الثق�فة  
وروؤية  الثق�فة  قط�ع  ا�سرتاتيجية  مع  مت��سًي� 

دعم  ب��ه��دف   ،2030 االق��ت�����س���دي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وتعزيز  امل��ع��رف��ة  على  ال��ق���ئ��م  االإم�����رة  اقت�س�د 
ومقّدمو  االإبداعية  وال�سن�ع�ت  الثق�فة  تنمية 

اخلدم�ت يف اأبوظبي،
ب�أهمية  والفنية  الثق�فية  البيئة  حتظى  حيث   
ك��ب��رية يف دول���ة االإم������رات، وت���أت��ي ه��ذه املب�درة 
واإمك�ني�تن�  اإبداعن�،  ق��وة  على  ال�سوء  لت�سلط 
املبتكرة يف امل�س�همة يف احلي�ة الثق�فية الن�ب�سة 

يف اأبوظبي«.

البيئة  ب��ت��ط��وي��ر  م��ل��ت��زم��ون  “نحن  واأ�����س�����ف: 
من  وذل��ك  مك�نته�،  وتعزيز  ل��الإم���رة  الثق�فية 
الثق�فية  ال�����س��ن���ع���ت  امل��ه��ن��ي��ني يف  م��ن��ح  خ���الل 
ومقدمي اخلدم�ت االإبداعية املزيد من الدعم، 
واإت�حة املج�ل لهم ال�ستك�س�ف املرافق والفر�س 
امل�سهد  م��ع���ي��ري  رف���ع  يف  ي�سهم  مب���  امل���ت���وّف���رة، 
وتعزيز  اأبوظبي  الع��سمة  يف  احليوي  الثق�يف 
املقيمني  م��ن  لكل  ا�ستثن�ئية  كوجهة  مك�نته� 

والزوار«.

ال�سجل الأول من نوعه لدعم املهنيني يف جمال الفنون الإبداعية

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تدعو املوؤ�ض�ضات 
والأفراد العاملني يف قطاع الثقافة للم�ضاركة يف مبادرة 

»�ضجل املوؤ�ض�ضات الثقافية واملهنيني«

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت االأم�����ن����ة ال��ع���م��ة جل����ئ���زة حمدان 
الدولية  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
للت�سوير ال�سوئي، عن الف�ئزين مب�س�بقة 
ان�ستغرام ل�سهر اأكتوبر 2020، والتي ك�ن 
امل�س�بقة  بلدك”.  م��ن  “َمعلَم  مو�سوعه� 
�َسِهَدت فوزاً م�سري�ً مزدوج�ً ترجم االإبداع 
اإط�ٍر  يف  ال�سهرية  امل�سرية  املع�مل  و�سع  يف 
“عمر  فوتوغرايّف بديع، من خالل امل�سور 
ال�سيد” وامل�سورة “هبة عبد املنعم”. امل�سور 
الفل�سطيني “حممد زرندح” ك�ن له ب�سمٌة 
الف�ئزين،  ق�ئمة  يف  للح�سور  لته  اأهَّ رائعة 
ليو”  “�سوت�سوان  ال�سينّي  امل�سور  بج�نب 
و�سيح�سل  را�ستي”.  “ح�مد  واالإي������رايّن 
ال�����ف������ئ�����زون اخل���م�������س���ة ع����ل����ى امل���ي���دال���ي���ة 
و�سُتن�َسُر  ب���جل���ئ��زة  اخل������س��ة  ال��ت��ق��دي��ري��ة 
الر�سمي  واأ�سم�وؤهم على احل�س�ب  �سورهم 
HIPAae، وقد  ان�ستغرام  للج�ئزة على 
ا�ستخدام  اأك��ت��وب��ر  �سهر  م�س�بقة  ���َس��ِه��َدت 
HIPAContest_ ال������و�������س������م 

 .#Landmarks
ويف ت�سريحه عن احلدث، ق�ل �سع�دة االأمني 

لكل  ث�لث:  بن  خليفة  علي  للج�ئزة،  الع�م 
الع�ملية  رم���وزه  اأه��م  م��ن  ُتعترب  مع�مل  بلٍد 
ب�لن�سبة  وُت�ستهر  ال��ب��ل��د  ب��ه���  ُت��ع��رف  ال��ت��ي 
وحتظى  اأهله�  به�  يفتخر  ال��ع���مل.  ل�سك�ن 
ا�ستمراريًة  تعك�ُس  كونه�  ا�ستثن�ئية  بعن�يٍة 
ح�����س���ري��ًة ورم��زي��ًة وطنية وق��د ي��ك��ون له� 
اأبع�د اأثرية ت�ريخية جتعله� من اأهم �سواهد 
الزمن. ماليني ال�سي�ح يزورون هذه املع�مل 
لكن امل�سورين ي�س�هدونه� ب�أ�س�ليب اأخرى، 
اأمتعتن�  ال��ت��ي  امل�����س���ب��ق��ة  ه���ذه  ك���ن��ت  ل��ه��ذا 
واأن�سح  للف�ئزين  نب�رك  الف�ئزة.  ب�أعم�له� 
ب���ق��ي امل�����س���رك��ني ب���دوام امل��ث���ب��رة واالطالع 
على االأعم�ل الف�ئزة ب�سكل ع�م، وامل�س�ركة 
حتقيق  حتى  ب��ستمرار  الق�دمة  الن�سخ  يف 
الفوز.امل�سور الفل�سطينّي “حممد زرندح” 
التقطُت  ال����ف�����ئ����زة:  ����س���ورت���ه  ع����ن  ي���ق���ول 
ك�نت  ح��ي��ث   ،2016 م���ي��و   6 ال�����س��ورة يف 
االأق�سى  امل�سجد  ل�س�ح�ت  االأوىل  زي���رت��ي 
وق��ب��ة ال�����س��خ��رة، مل اأك���ن اأم��ل��ك ك���م��ريا يف 
حينم�  اأ�سعفني  �سديقي  لكن  الوقت  ذل��ك 
ح�����س��ر وم���ع���ه ك����م���ريا ل��ع��ل��م��ه ب�����س��غ��ف��ي يف 
والتقطُت  امل���ك����ن  يف  جت���ّول���ُت  ال��ت�����س��وي��ر، 
فوزي  هذا  لي�س  بكل حب.  ال�سور  ع�سرات 

بن  ح���م���دان  ب��ج���ئ��زة  ال���ف���وز  ل��ك��ن  االأول، 
حممد الدولية للت�سوير اإجن���ٌز عظيم مل 
اأ�سّدقه يف البداية اإال عندم� تلقيت مك�مل�ت 
التهنئة من اأهلي واأ�سدق�ئي. اأ�س�رك منذ 
5 �سنوات يف امل�س�بقة وقد و�سلت النه�ئي�ت 
اأك���رث م��ن م��رة واحل��م��دهلل ظ��ف��رت ب�لفوز 
اإن���ه���� انطالقة  ان��ت��ظ��رت��ه ط���وي���اًل.  ال����ذي 

جديدة حلي�تي املهنية ب�لت�أكيد.
املنعم” تقول  “هبة عبد  امل�سرية  امل�سورة 
ال�سورة  التقطُت  ال��ف���ئ��زة:  �سورته�  ع��ن 
االأخ����ري  ال���ي���وم  يف   ،2020 ي��ن���ي��ر   6 يف 
اأزور معبد  كنُت  الأ���س��وان حيث  رحلتي  من 
رائعة  رح��ل��ة  وك���ن��ت  “قن�”  يف  “دندرة” 
املنطقة.  لتلك  االأوىل  رحلتي  اأنه�  خ��سة 
هذا لي�س فوزي االأول لكن ج�ئزة حمدان 
بن حممد الدولية للت�سوير م�س�بقة ع�ملية 
ه�مة والفوز فيه� حلم لكل امل�سورين لذا 
الذي  اأحالمي  اأحد  بتحقيق  كثرياً  �سعدُت 
اأخّطط  للم�ستقبل.  ك��ب��رياً  دع��م���ً  منحني 
“االإن�س�نية” لدعم  م�س�بقة  يف  للم�س�ركة 
االأطف�ل والالجئني الأظهر للع�مل  حقوق 
من  وغ��ريه���  وال�سحة  للتعليم  ح�جتهم 

حقوق االإن�س�ن.

تفّوٌق م�سرّي ُم�ستحق وب�سمٌة فل�سطينيٌة ممّيزة

جائزة حمدان بن حممد للت�ضوير تن�ضر الأعمال الفائزة مب�ضابقة »َمعَلم من بلدك«

•• ال�شارقة-الفجر:

اإم�رة  يف  امل�����س��رح  م��سي  ح��ول  ب�مل�س�هدين  ت��ط��وف  ج��ول��ة  في 
ي�ست�سيف  الت�سكيلي،  وال��ف��ّن  خ�سبته  ب��ني  وال��ع��الق��ة  ال�س�رقة 
“حك�يتي” ال���ذي يبث ع��رب قن�ة  ال��ربن���م��ج احل����واري اجل��دي��د 
اليوم  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�����س���رق��ة  لهيئة  الت�بعة  ال�����س���رق��ة 
ال��ث��الث���ء يف مت����م ال�����س���ع��ة ال��ع������س��رة م�����س���ًء، ال��ف��ن���ن امل�سرحي 
عن  للحديث  ي��و���س��ف،  حممد  ال��دك��ت��ور  االإم����رات���ي  والت�سكيلي 
بداي�ته االأوىل مع امل�سرح وعالقته مع الفّن الت�سكيلي واملف�رق�ت 
اأه��م رّواد ه��ذه الفنون يف  وامل��واق��ف التي �سّكلت منه واح��داً من 

كلية  يف  م�س�عداً  اأ�ست�ذاً  يعمل  الذي  يو�سف  ويتطرق  االإم���رات. 
عن  للحديث   ، ال�س�رقة  بج�معة  والت�سميم  اجلميلة  الفنون 
الطويل،  م�سواره  رف���ق  مع  وذكري�ته  الفني  املج�ل  يف  بداي�ته 
ك��م��� ي��ت��وق��ف خ���الل ال��ربن���م��ج ال���ذي ي��ق��ّدم��ه االإع���الم���ي ح�سن 
يعقوب املن�سوري، عند اأعم�له التي اأو�سلته لنيل ج�ئزة الدولة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  قبل  من  التقديرية 
نهي�ن رئي�س الدولة، اإىل ج�نب العديد من ال�سه�دات من رف�ق 
دربه اأمث�ل الفن�ن حممد فرا�سة وعالقته مع اأ�سرته على ل�س�ن 
جنله يو�سف حممد يو�سف. و�سيتعرف امل�س�هدون على حمط�ت 
موؤثرة يف حي�ة د. حممد يو�سف، ويطلعون على جهوده يف نقل 

خرباته للممثلني، ويتعرفوا على جمموعة من االأعم�ل الفنية 
فيه  وج�سد  م��وؤخ��راً  منه  انتهى  ال���ذي  امل��ع��دين  املج�سم  اأب��رزه��� 
تلّخ�س  التي  املوا�سيع  من  والعديد  كورون�،  لف�يرو�س  ت�سّوره 

�سرية حي�ة فن�ن ومبدع.

اأحمد اجل�سمي.. حياة امل�سرح
اأحمد اجل�سمي،  االإم�راتي  الفن�ن  ا�ست�س�ف  الربن�مج قد  وك�ن 
وع��رب��ي���ً، الذي  اأب����رز االأ���س��م���ء يف جم����ل التمثيل حم��ل��ي���ً  اأح���د 
التي  واالأع��م���ل  ب�مل�سرح  عالقته  ت���ري��خ  م��ن  م��الم��ح  ا�ستعر�س 
ا�سرتك فيه�، ومواقف ت�ريخية �سهدت على م�سرية فن�ن مبدع. 

يبث على تلفزيون ال�سارقة اليوم الثالثاء يف متام العا�سرة م�ساًء

الفنان حممد يو�ضف ي�ضيء على تاريخ امل�ضرح يف 
ال�ضارقة و ي�ضتعر�س رحلته الإبداعية يف »حكايتي«

•• دبا احل�شن -الفجر:

بح�سور ال�سيخة جميلة بنت حممد الق��سمي ن�ئب 
ب�ل�س�رقة  االأ���س��رة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س 
االن�س�نية  للخدم�ت  ال�����س���رق��ة  مدينة  ع���م  م��دي��ر 
االإع�قة  ل���ذوي  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م�س�بقة  اختتمت 
حت��ت �سع�ر ) بحفظي ل��ق��راآين اأرت��ق��ي ب��وج��داين ( 
اأولي�ء  ملجل�س  ال�س�د�سة  دورت��ه���  يف  اجلمعة  م�س�ء 
اأمور الطلبة والط�لب�ت مبدينة دب� احل�سن الت�بع 

ملجل�س ال�س�رقة للتعليم.
الق��سمي  حممد  بنت  جميلة  لل�سيخة  كلمة  ويف   
دب�  اأم��ور  اأول��ي���ء  ملجل�س  ال�سنوي  ب�اللتزام  اأ���س���دت 

احل�����س��ن وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ه���ذه امل�س�بقة 
على حفظ القراآن الكرمي للطلبة من ذوي االإع�قة 
وتطويره� �سنوي� من خالل زي�دة اأعداد امل�س�ركني 

فيه� و�سموله� اإم�رات الدولة ك�فة.
لي�ست  ه��ذه  كلمته�:  يف  جميلة  ال�سيخة  واأ���س���ف��ت 
فع�لي�ت  بح�سور  فيه�  اأت�����س��رف  التي  االأوىل  امل��رة 
تكرمي الف�ئزين ب�مل�س�بقة ولكنه� اأول مرة تت�ح يل 
اأتيحت  وقد  التحكيم  من  ج�نب  بح�سور  الفر�سة 
يل ب�سبب الظروف اال�ستثن�ئية التي فر�سته� علين� 
اإىل  عليه�  الق�ئمني  ا�سطرت  التي  كورون�  ج�ئحة 
بعد  ع��ن  امل�س�بقة  م��ن  ال�س�د�سة  ال���دورة  ا�ستكم�ل 
خواتيمه�  اأح�سن  وبلوغه�  منهم  وا�سح  اإ���س��رار  يف 

واأطيب نت�ئجه�.
ملحكم  والتقدير  التحية  جميلة  ال�سيخة  ووجهت 
امل�س�بقة ال�سيخ عبد الكرمي كم�ل على �سعة �سدره 

وح�سن اإدارته لتحكيم امل�س�بقة . 
االإع�قة  ذوي  من  االأ�سخ��س  اإ���س��راك  اإن  واأ�س�فت 
يف مثل هذا النوع من املن�ف�س�ت له انعك��س وا�سح 
واأث������ر ب���ني ع��ل��ى اأدائ����ه����م يف خم��ت��ل��ف امل����ج�����الت مل� 
طيبة  نف�سية  اآث���ر  من  وتع�ىل  �سبح�نه  اهلل  كلم�ت 
اأكدت  م���  وه���ذا  ك��ث��رية  وتعليمية  ت��رب��وي��ة  ون��ت���ئ��ج 
دائم�  املتجدد  امل�س�بقة  �سع�ر  كلم�ت  عليه وخل�سته 

بحفظي لقراآين اأرتقي بوجداين.
 ويف خت�م كلمته� توجهت ال�سيخة جميلة ب�لتهنئة 
جميع  واعتربت  امل�س�بقة  هذه  يف  الف�ئزين  جلميع 
حفظ  على  اأق��ب��ل��وا  الأن��ه��م  فيه�  ف�ئزين  امل�س�ركني 
اخلري  وبفتح  ب�لتوفيق  لهم  داعية  الكرمي  القراآن 
هذه  على  للق�ئمني  �سكره�  وك���ررت  وج��ه��وه��م  يف 
جمل�س  ب�ل�سكر  وخ�ست  له�  وال��داع��م��ني  امل�س�بقة 
على  احل�سن  بدب�  والط�لب�ت  الطلبة  اأم��ور  اأولي�ء 

�سم�ن ا�ستمرار هذه امل�س�بقة وتطويره� .
ر���س��ود احلمودي  را���س��د  ل�����س��ع���دة حم��م��د  كلمة  ويف 
ال��ط��ل��ب��ة والط�لب�ت  اأم����ور  اأول���ي����ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ال�سيخة  �سع�دة  بجهود  اأ���س���د  احل�سن  دب���  مبدينة 
ودعمه�  ورع���ي��ت��ه���  الق��سمي  حم��م��د  ب��ن��ت  جميلة 
اهتم�م�  اجل���ئ��زة  اأول���ت  ال��ت��ي  للم�س�بقة  ال�سنوي 
كبريا ودعم� ال حمدودا ومل تدخر جهدا ببذل كل 

م� ت�ستطيع يف �سبيل هذا العمل النبيل اجلليل . 

واأ�����س�����ف ر����س���ود يف ك��ل��م��ت��ه :ب��ت��ط��ور اجل����ئ���زة من 
ع���م الآخ��ر وال��ذي ب� ذل��ك جلي� من خ��الل التزايد 
توجه  كم�   ، للم�س�بقة  املتقدمني  الأع��داد  امل�سطرد 
دعمه  على  للتعليم  ال�س�رقة  ملجل�س  ب�ل�سكر  ر�سود 
امل�����س��ت��م��ر وم��ت���ب��ع��ت��ه الأن�����س��ط��ة امل��ج��ل�����س ك��م��� تقدم 
ب�ل�سكر جلمعية ال�س�رقة اخلريية فرع دب� احل�سن 
مكتب  ويل  وجلميع  للم�س�بقة  امل���دي  دعمهم  على 
ال�سوؤون اال�سالمية بدب� احل�سن وجلميع املوؤ�س�س�ت 
واالأفراد .كم� األقى �سع�دة عبداهلل حممد الري�مي 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م�����س���ب��ق��ة ك��ل��م��ة تقدم 
حممد  بنت  جميلة  لل�سخة  اجل��زي��ل  ب�ل�سكر  فيه� 
امل�س�بقة  برع�ية  وتف�سله�  تكرمه�  على  الق��سمي 
على مدى ثالثة �سنوات متت�لية كم� �سكر الري�مي 
جميع امل�س�ركني يف امل�س�بقة والتي �س�همت ودعمت 
�سبيل  الطلبة يف  اأب��ن���ئ��ه���  اإ����س���راك  ع��ل��ى  وح��ر���س��ت 
حفظ كت�ب اهلل وق���ل حر�س� من املجل�س ويف ظل 
الظروف اال�ستثن�ئية ن�بع من مبداأ اأ�سيل وهو دعم 
املج�الت  �ستى  االإع�قة يف  ذوي  اأبن�ئن� من  ومتكني 
2013 حتى  ان��ط��الق اجل���ئ��زة منذ  واأ���س���ف منذ 
م�س�رك�ً   173 امل�س�ركني  عدد  بلغ  حيث  الع�م  هذا 
لفريق  وال��ع��رف���ن  ب�ل�سكر  اللجنة  رئ��ي�����س  وت��ق��دم 

العمل املميز لتف�نيهم يف خدمة كت�ب اهلل .
كم� مت عر�س مرئي مل�سرية اجل�ئزة منذ انطالقته� 
وج�ء  امل�س�بقة  يف  الف�ئزين  تكرمي  مت  ذل��ك  بعد   ،
ب�ملركز  ف����ز  االوىل  ال��ف��ئ��ة  ال��ت���يل يف  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
االأول الط�لب  حممد النقبي من مدينة ال�س�رقة 

للخدم�ت االإن�س�نية وب�ملركز الث�ين الط�لب يو�سف 
االإن�س�نية  للخدم�ت  ال�س�رقة  مدينة  م��ن  حممد 
فرع كلب�ء وب�ملركز الث�لث  الط�لب زايد حممد من 

اأفراد املجتمع .
اأم� يف الفئة الث�نية فقد ف�ز ب�ملركز االأول الط�لب 
حممد �سراج الدين من مدينة ال�س�رقة للخدم�ت 
االإن�س�نية ب�ل�س�رقة وب�ملركز الث�ين الط�لب عبداهلل 
عبد ال�ست�ر من مدينة ال�س�رقة للخدم�ت االإن�س�نية 
ب�ل�س�رقة وب�ملركز الث�لث الط�لبة م�رية ر�ستم من 

مدينة ال�س�رقة للخدم�ت االإن�س�نية ال�س�رقة  .
ويف الفئة الث�لثة ف�ز ب�ملركز االأول الط�لب  حممد 
االإن�س�نية  للخدم�ت  ال�س�رقة  مدينة  م��ن  خلف�ن 

لبنى ط�هر  الط�لبة  ال��ث���ين  وب���مل��رك��ز  ب���ل�����س���رق��ة  
االإن�س�نية  للخدم�ت  ال�س�رقة  مدينة  م��ن  ح���وري 
�سالح  ف�طمة  الط�لبة  الث�لث  وب�ملركز  ب�ل�س�رقة 
االإن�س�نية فرع خور  ال�س�رقة للخدم�ت  من مدينة 

فك�ن  .
ب�ملركز  ف���ز  فقد  واأداء  ���س��وت  اأج��م��ل  نت�ئج  يف  اأم���� 
ال�س�رقة  الط�لب  حممد خلف�ن من مدينة  االأول 
ل��ل��خ��دم���ت االإن�����س���ن��ي��ة ب���ل�����س���رق��ة وب���مل��رك��ز الث�ين 
الط�لبة م�رية ر�ستم من مدينة ال�س�رقة للخدم�ت 
ال��ث���ل��ث الط�لب   ب���ل�����س���رق��ة وب���مل��رك��ز  االإن�����س���ن��ي��ة 
حممد �سراج الدين من مدينة ال�س�رقة للخدم�ت 

االإن�س�نية -ال�س�رقة .

بح�سور ال�سيخة جميلة بنت حممد القا�سمي 

جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�ضن يختتم م�ضابقته ال�ضنوية للقراآن الكرمي لذوي الإعاقة

•• اأبوظبي-الفجر:

واملهنيني  الثقافية  للموؤ�س�سات  املخ�س�ص  نوعه  من  الأول  ال�سجل  واملهنيني”،  الثقافية  املوؤ�س�سات  “�سجل  مبادرة  اإطالق  عن  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائرة  ك�سفت   
العاملني يف القطاع الثقايف، بهدف تنمية امل�سهد الثقايف يف اأبوظبي من خالل تطوير من�سة لدعم املوؤ�س�سات واملهنيني يف جمال الأعمال الإبداعية. 
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نوال الزغبي تثري 
اجلدل: لريحل من يرحل 
فيه  ا�س�رت  الزغبي جدال كبريا مبن�سوره�،  نوال  اللبن�نية  الفن�نة  اث�رت 
يريد  وم��ن  ليبقى  البق�ء يف حي�ته�  يريد  وم��ن  للوراء  تلتفت  ال  انه�  اىل 
الرحيل فلريحل. وكتبت نوال على ح�س�به� اخل��س: "لريحل من يرحل 
ويبقى من يبقى يف حي�تي ف�أن� ال التفت ابدا اىل الوراء ... غرور من ام�مي 

يزيدين كربي�ء... ف�إن ك�ن وجودهم �سيئ� ف�إّن كرامتي ا�سي�اااء!".
والقى من�سوره� رواج� كبريا بني املت�بعني، ومن اأبرز التلعيق�ت: "اهم �سي 
االن�س�ن يكون را�سي على ايل عنده اح�س��س روعه الر�سى و االقتن�ع ب�ن 

االتي هو االف�سل لذلك احب نوال الزغبي"

ف�ضل �ضاكر يطرح "ذهب الليل" 
طرح الفن�ن ف�سل �س�كر اأغنية "ذهب الليل" مبن��سبة اليوم الع�ملي للطفل 
، لتكون بط�قة مع�يدة لالأطف�ل بيومهم الع�ملي ، ب�عتب�رهم �سريحة ه�مة 

يف املجتمع .
وق�م فريق العمل الفني للفن�ن ف�سل �س�كر بعمل فيديو بطريقة ثن�ئية 
االأبع�د الكرتونية  الأغنية " ذهب الليل " ، مع احلف�ظ على هوية اللحن 
والكلم�ت االأ�سلية ، فيم�  ق�م ح�س�ن ح�س�مي  ب�إع�دة توزيع العمل مو�سيقي� 

، وا�سراف ع�م اي�د النقيب.
يذكر ان اأغنية " ذهب الليل " ك�ن الفن�ن حممد فوزي قد غن�ه� يف فيلم 
معجزة ال�سم�ء ، والذي  �س�رك يف بطولته حممد فوزي ومديحة ي�سري ، 
وهي من كلم�ت ال�س�عر ح�سني ال�سيد وعر�ست ب�سينم� اأوبرا يف 19 م�ر�س 

.1956

برنامج "قعدة رجالة" جتربة مميزة جًدا، وبالن�سبة ىل

خالد �ضليم: اأظهر ب�ضكل 
خمتلف يف "جمال احلرمي"

م�س�ركتك  ع���ن  ح��دث��ن���  ب���داي���ة   •
ه��ذا ال��ع���م ف��ى م��ه��رج���ن املو�سيقى 

العربية؟
ب�حلم��س  اأ����س���ع���ر  ال����ع�����م  ه�����ذا   -
به  مب�س�ركتى  واأف��خ��ر  ال�����س��دي��د، 
الأننى ع��سق لدار االأوبرا امل�سرية 

وجلمهوره� منذ �سنوات. 
امل�س�ركة  م��ن  ت��ت��خ��وف  اأمل   •
ه�����ذا ال����ع�����م ف����ى ظ����ل ظ����روف 

فريو�س كورون�؟
ف������أن������  ال�����ع�����ك�����������س،  ع�����ل�����ى   -
م��ل��ت��زم ب��ك���ف��ة االإج�������راءات 
اأ�سرتى،  م���ع  االح����رتازي����ة 
املهرج�ن  اإدارة   ���� واي�������سً
مطمئن  ������س�����ىء  ف�����ه�����ذا 

ب�لن�سبة ىل.  
تلك  اأث������رت  وك���ي���ف   •

اجل�ئحة عليك؟
اأح������د ال  ي���وج���د  - ال 
املر�س،  م��ن  يخ�سى 
ول������ك������ن ال�����وق������ي�����ة 
ه���������ى ال���������س����ب����ي����ل 
للنج�ة  اأم���م��ن��� 
م������ن ك�����ورون������ 
من  وغ�����ريه������ 

االأمرا�س.
ت������رى  ك������ي������ف   •
جت����رب����ة ه������ذا ال���ع����م 
واالن��ت��ق���ل م��ن امل�����س��رح الكبري 

املغلق اإىل امل�سرح املك�سوف؟
له رهبته ورونقه  الكبري  امل�سرح  ب�لطبع،   -
نظًرا  ول��ك��ن  خمتلفة  وم��ت��ع��ة  ب���ه،  اخل������س 
ل���ل���ظ���روف ال���ت���ى من����ر ب���ه����، ك������ن الب�����د من 
وان�س�ء  جديدة،  فكرة  ابتك�ر  املهرج�ن  ادارة 
اأ�سرار  اأى  لتف�دى  الطلق  ال��ه��واء  فى  م�سرح 
اأننى  اإىل  ب�الإ�س�فة  ال�سعبة،  الفرتة  تلك  فى 

قمت مبت�بعة احلفالت ال�س�بقة والتى مت بثه� على الهواء مب��سرة، ووجدت م�ستوى 
الت�سوير بكف�ءة ع�لية وامل�سرح والديكور واالإ�س�ءة. 

ك�نت  فهل  ممتع..  حدث  فى  امل�سرح  على  اجلمهور  مع  ميالدك  بعيد  احتفلت   •
�سدفة؟

- �س�حًك�، ال مل تكن �سدفة فقد مت عر�س عدة اأي�م من قبل اإدارة املهرج�ن، فقمت 
ب�ختي�ر يوم 6 نوفمرب اجل�ري، لكى يكون متوافق مع يوم عيد ميالدى، واحتفل به 

ب�سكل خ��س مع جمهورى فى ليلة مميزة مثلم� حدث. 
اليوم؟ عنه�  وتخليت  مبيالدك  لالحتف�ل  حمددة  طقو�س  لك  ك�ن  • وهل 

بن�تى  وتقوم  واأ�سدق�ئى  اأ�سرتى  مع  االحتف�ل  هى  ىل  ب�لن�سبة  املعت�دة  الطقو�س   -
االإفط�ر  وجبة  بعد  اليوم  �سب�ح  بذلك  ق�موا  وقد  ال�سمع،  واطف�ء  التورتة  ب�إح�س�ر 

وك�نت مف�ج�أة ب�لن�سبة ىل.
ابتعدت  فلم�ذا  كبرًيا  جن�ًح�  وحققت  �سينجل  اأغنية  من  اأكرث  طرحت   .. • موؤخًرا 

عن االألبوم�ت؟
- مثلم� ذكرِت، فقد حققوا جن�ًح� مع اجلمهور وهذا هو املطلوب، اأم� االألبوم�ت فقد 
كل  فبعد  االلكرتونية"،  "القر�سنة  ب�سبب  واملطرب  املنتج  على  كبرًيا  عبًئ�  اأ�سبحت 
اإىل االآن، وم�زالت  املبذول فى االألبوم يتم �سرقته، ولي�س له حد وحل نه�ئى  التعب 

خ�س�ئره ف�دحة.
انطب�عك  فم�   .. الث�لث  رج�لة" مبو�سمه  "قعدة  بربن�مج  مميز  ظهور  لك  • ك�ن 

عن احللق�ت التى قدمته�؟
اأعتربه�  اأ�س�لة  "قعدة رج�لة" جتربة مميزة جًدا، وب�لن�سبة ىل ف�ملطربة  - برن�مج 
االأهم النه� ك�نت حلقة مليئة ب�مل�س�عر، وكلم� ح�ولن� ا�ستفزازه� مل نتمكن ونرتاجع 
الكويتية ك�نت  امل��و���س��وع���ت، وح��ل��ق��ة �سم�س  ف��ى اح��ت��واء  ك��ب��رية  ل��دي��ه��� ط���ق��ة  الأن��ه��� 
"االأجراأ"،اأم� �سريين عبد النور فك�نت حلقة ممتزدة ب�لكيمي� امل�سرتكة والتى جتمعن� 

من قبل، اأم� فيفى عبده فلي�س له� مثيل
احلرمي" حدثن�  "جم�ل  اجلديد  م�سل�سلك  لعر�س  ت�ستعد  للدرام�..  انتقلن�  • اذا 

عنه؟ 
- اأعتز بهذا العمل لدرجة كبرية، واملقرر انطالق فى الفرتة القليلة املقبلة، وهو مع 
اأوىل ن�سب"، وهى ان�س�نة  "�سنة  اأول عمل �سينم�ئى ىل وهو  الفن�نة نور وقد جمعن� 
وفن�نة متميزة ومل تتغري منذ تلك ال�سنوات، ومن اخراج من�ل ال�سيفى ويت�سمن45 

حلقة.
ب�لعمل؟ �سخ�سيتك  تف��سيل  عن  • وم�ذا 

- اأح�������ول م���ن خ���الل���ه ال��ظ��ه��ور ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف، واأج�������س���د ���س��خ�����س��ي��ة م���ن الطبقة 
ي�ستطيع  ال  يجعله  احلي�ة  تلك  من  انزع�ج  مرحلة  اإىل  ي�سل  ولكنه  االأر�ستقراطية، 
حتمله� ويرتاجع فيعي�س زاهًدا فى حي�ة ب�سيطة، ولكنه يواجه م�سكالت تك�سف عنه� 
االأحداث، ويت�سمن اأحداثه م�سهد من الرعب والت�سويق، واأقدم من خالله الأول مرة 

اأن��سيد �سوفية.

هو مطرب وممثل، جنح فى اثبات موهبته بجدارة من خالل الغناء وال�سينما 
والدراما؛ ف�ساًل عن متيزه بحنجرة ذهبية جعلته يحفر لنف�سه طريًقا مميًزا 
احلوار،  هذا  فى   ك�سف  وال��ذى  �سليم،  خالد  الفنان  هو  جيله،  اأبناء  بني 
العربية،  املو�سيقى  مبهرجان  ا�ستثنائية  بدورة  م�ساركته  تفا�سيل 
وكوالي�ص الحتفال بعيد ميالده على امل�سرح، بال�سافة لتجربته 
يك�سف  كما  رجالة(،  )قعدة  اآخرها  كان  والتى  الربامج  بتقدمي 
لأول مرة تفا�سيل م�ساركته فى م�سل�سل )جمال احلرمي(، واملقرر 

عر�سه فى الفرتة املقبلة.. 

ملحمة �سعبية
اأن تعود اإىل النموذج ال�سعبي الذي جنحت من خالله يف اأكرث من عمل درامي خالل م�سريته�  قررت غ�دة عبد ال��رازق 

الفنية، حيث تدور اأحداث م�سل�سله� الدرامي اجلديد يف اإط�ر �سعبي ملحمي.
بن�ء  اأنهت  املنتجة قد  اأن تكون اجلهة  املقبل، على  ال�سهر  بداية  لبن�ن  امل�سل�سل يف  و�ستبداأ غ�دة ت�سوير 
ر العمل ك�ماًل  احل�رة ال�سعبية اخل��سة بت�سوير امل�سل�سل هن�ك، ومع�ينة اأم�كن الت�سوير حيث �سُي�سوَّ
يف بريوت؛ وهو العمل الدرامي االأول له� مع �سركة �س�دق ال�سب�ح، و�سُيعر�س عرب �س��سة ال��أم بي 

�سي يف خريطته� الرم�س�نية الدرامية لع�م 2021.

زيادة وزن
وك�نت غ�دة قد جل�أت اإىل اكت�س�ب بع�س الكيلوغرام�ت خالل الفرتة 
امل��سية من اأجل ال�سخ�سية التي جت�سده� �سمن امل�سل�سل؛ خ��سة 
اأث��ن���ء ت�سوير م�سل�سله�  الكثري م��ن وزن��ه���  ف��ق��دت  ق��د  ك���ن��ت  اأن��ه��� 
الدرامي االأخري "�سلط�نة املعز" الذي �س�ركت به يف مو�سم رم�س�ن 

امل��سي و�سهد زواجه� من مدير الت�سوير هيثم زنيت�.
اجلديد  ال�سينم�ئي  فيلمه�  ت�سوير  اأنهت  غ���دة  اأن  ب�لذكر  جدير 
ع�مني  غي�ب  بعد  جمدداً  ال�سينم�  اإىل  به  تعود  9" الذي  "حفلة 
معتزلة"،  ب���ل��ي��ة  "راق�سة  �سخ�سية  خ��الل��ه  م��ن  وجت�����س��د  ت��ق��ري��ب���ً، 
زوجه� �سمن  ال��ذي يج�سد  ط���رق لطفي  العمل  وي�س�رك يف بطولة 

االأحداث.

غادة عبد الرازق تكت�ضب وزنًا 
زائدًا لتج�ضيد �ضخ�ضّيتها اجلديدة

تخو�ص  حيث  غزال"،  "دم  ثم  ح�ساب"  "مو�سم  ا�سم  يحمل 
به املناف�سة الرم�سانية لعام 2021، وبعد اأن ق�ست غادة 
حاليًا   ت�ستعد  اأ�سرتها،  برفقة  ال�سيفية  اإجازتها  فرتة 

للتح�سريات الأوىل للم�سل�سل.
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اأعرا�س ارتفاع هرمون احلليب 
قد ت�ضي باأمرا�س خطرية

الدورة  انتظ�م  ع��دم  ينتج عنه�  ال��دم  ه��رم��ون احلليب يف  ارت��ف���ع  اأع��را���س 
ال�سهرية، اأو غي�به�، وقلة اأو انعدام الرغبة اجلن�سية، وظهور اإفرازات من 
الثدي. وهرمون احلليب هذا ي�سمى "بروالكتني"، وهو م�سوؤول اأي�س�ً عن 
االإب��سة وتقوية املن�عة، ومع بداية احلمل يرتفع م�ستوى هذا الهرمون، 
ثم يبداأ ب�النخف��س بعد اأن تتوقف االأم عن الر�س�عة. تعّريف يف االآتي على 
اأعرا�س ارتف�ع هرمون احلليب، بح�سب م� ذكرت الدكتورة الم� املحي�سن، 

ا�ست�س�رية االأمرا�س واجلراحة الن�س�ئية وامل�س�لك البولية الن�س�ئية.

اأ�سباب ارتفاع هرمون احلليب
االإ�س�بة ب�أمرا�س الكلى قد توؤثر على هرمون احلليب

يحدد ارتف�ع هرمون احلليب بوا�سطة حتليل الدم، الذي ين�سح به الطبيب 
بعد ظهور بع�س االأعرا�س، ومن اأ�سب�ب ارتف�ع هرمون احلليب:

- اأ�سب�ب مو�سعية، يف الثدي نف�سه، يتم التعّرف اإليه� من خالل الفح�س 
بوا�سطة الطبيب املخت�س.

اأمرا�س  ارتف�ع هرمون احلليب، مثل  توؤثر على  التي  االأمرا�س،  بع�س   -
الكلى، وا�سطراب الغدة الدرقية.

اأورام الغدة النخ�مية خلاًل يف  - م�سكلة يف الغدة النخ�مية، حيث حُتدث 
هرمون احلليب، وت�سبب ارتف�ع ن�سبته يف الدم.

- بع�س اأنواع االأدوية، مثل بع�س االأدوية الهرمونية واأدوية القرحة توؤثر 
على ارتف�ع هرمون احلليب ب�لدم.

اأعرا�ص ارتفاع هرمون احلليب
تظهر اأعرا�س ارتف�ع هرمون احلليب يف الدم ك�الآتي:

- عدم انتظ�م الدورة ال�سهرية: يوؤدي ارتف�ع هرمون احلليب يف الدم اإىل 
ا�سطراب يف الدورة ال�سهرية )كمية قليلة من الدم اأو مدة طمث ق�سرية(، 

واأحي�ن�ً يحدث انقط�ع ت�م له�.
- اإفراز حليب من الثدي: من اأعرا�س ارتف�ع هرمون احلليب يف الدم اإفراز 

حليب من الثدي من دون حمل اأو ر�س�عة.
مراجعة  يجب  ال��ث��دي��ني،  يف  م�ستمر  اأمل  وج���ود  عند  ال��ث��دي��ني:  يف  اأمل   -
الطبيب والبحث عن ال�سبب، فقد يكون من اأعرا�س ارتف�ع اإفراز احلليب 

يف الدم.

 طرق عالج ارتفاع هرمون احلليب
الدم،  يف  احلليب  هرمون  ارتف�ع  �سبب  بح�سب  العالج  و�سكل  نوع  يختلف 
قبل  م��ن  الطبي  الفح�س  ط��ري��ق  ع��ن  اأواًل؛  ال�سبب  معرفة  يجب  ل��ذل��ك 

الطبيب املخت�س.
وينق�سم عالج ارتف�ع هرمون احلليب اإىل نوعني، هم�:

ال��دواء ومدته بح�سب ح�لة  الطبيب اجلرعة من  دوائ��ي: يحدد  ع��الج   -
املري�سة، ويف�سل اال�ستمرار يف تن�ول الدواء، حتى بعد انخف��س م�ستوى 
ال��دم عند  الت�أكد من ثب�ت م�ستواه يف  ال��دم، اإىل حني  هرمون احلليب يف 

احلد الطبيعي.
- عالج جراحي: ال يتم اللجوء اإليه �سوى يف ح�الت حمددة؛ الإزالة اأورام 

الغدة النخ�مية.

؟ العامل  يف  لل�سمك  م�سدر  اغزر  يوجد  • اين 
يوجد ب�لقرب من �سواطيء جزيزة �سرديني� االيط�لية ،وهن�ك م�سدر 

اخر عر�س �س�حل املحيط اله�دي المريك� ال�سم�لية.
؟ ال�سنان  فر�ساة  خمرتع  • من 

الذي  الربيط�ين  ادي�س  ولي�م  هو  ابتكره�  من  اول  اال�سن�ن  فر�س�ة 
نتيجة  علي  يح�سل  فلم  القم��س  م��ن  بقطعة  ا�سن�نه  تنظيف  اراد 
جيدة فج�ء بقطعة من اخل�سب و�سنع به� عدة ثقوب مالأه� ببع�س 
الق�س ف�عطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دك�ن� النت�ج فر�س اال�سن�ن 

بخ�م�ت جديدة.
اإندوني�سيا؟ دولة  منها  تتاألف  جزيرة  • كم 

 -ثالثة اآالف جزيرة
والقطب  ال�����س��م��ايل  ال��ق��ط��ب  ب���ني  ال���ف���رق  م���ا   •

اجلنوبي؟
 -القطب ال�سم�يل بحر تغطيه الثلوج والقطب اجلنوبي اأر�س تغطيه� 

�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتج�وز  ال  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 
الواحدة الث�نية  يف  مرة   )32( حوايل  جن�حه�  تهز  الذب�بة  اأن  تعلم  • هل 

املر�س ب�سبب  تنتحر  لكنه�  و  متوت  ال  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوان�ت  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 الت�ريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عب�رة  هو  و  تركي�  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  ت�ريخه  يعود  الع�مل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركي� 
الدقيقة. يف  مرة  األف  من  اأكرث  ينب�س  الطن�ن  الط�ئر  قلب  اأن  تعلم  • هل 

امل�سي. ميكنه  ال  ولكن  اأرجل   6 لديه  اليع�سوب  اأن  تعلم  • هل 
ل�س�نه. حتريك  ميكنه  ال  التم�س�ح  اأن  تعلم  • هل 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مط�ر  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�س  هي  االأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�س�ن  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�س�ن يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينم� جلد الفيل خ�ل من هذه الغدد ب��ستثن�ء 

جفون العينني

الفيل ال�ضخم
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ع�سري الأنانا�ص 
االأن�ن��س  الطبيعة  �سيدلية  م��ن 
الذي يحتوي على خليط من املواد 
االلته�ب�ت  حت�����رب  ال��ت��ي  امل��غ��ذي��ة 
فيه�  مب�  البكتريي�  على  وتق�سي 
امل���وج���ودة يف احل��ل��ق، ويقول  ت��ل��ك 
اأكرث  االأن���ن������س  �سراب  اإن  خ��رباء: 
5 م��������رات يف  ب�����ح�����وايل  ف���ع����ل���ي���ة 

ال�سيدلي�ت،  يف  املوجود  ال�سراب  من  االنفلونزا  عن  الن�جت  ال�سع�ل  عالج 
ال�سراب  ه��ذا  يحتوي  �سي،  فيت�مني  من  الع�لية  الن�سبة  اإىل  فب�الإ�س�فة 
م�س�دة  خ�س�ئ�س  ميتلك  اأن��زمي  عن  عب�رة  وه��ي  الربوميلني،  م���دة  على 

لاللته�ب�ت.
ي�س�عد على  االأن�ن��س،  التي يحتويه� عليه�  املغذية  امل��واد  املزيج من  وهذا 
املوجودة يف احللق، ويف  البكتريي�، مب� يف ذلك تلك  املر�س وقتل  حم�ربة 
اأن ���س��راب االأن���ن������س ال��ط���زج ي�س�عد على  ال��واق��ع فقد وج���دت ال��درا���س���ت 
التقليدي بح�سب  ال�سع�ل  �سراب  اأ�سرع بخم�س مرات من  املخ�ط  تخفيف 

موقع اليف ه�ك.
وميكن اأن ي�ستخدم �سراب االأن�ن��س لعالج اأي نوع من ال�سع�ل، ط�مل� مل يكن 
ف�إذا ك�ن لديك نزلة  الرئوي،  اأكرث خطورة ك�اللته�ب  اأمرا�س  ن�جت� عن 
واأق��ل تكلفة وطعمه  االأن�ن��س فهو �سحي  اإىل ع�سري  اللجوء  برد، يف�سل 

اأف�سل بكثري من �سراب ال�سع�ل.

ال�سفدعة  اليه  بنهم ونظرت  ي�سرب  الفيل  للم�ء فوقف  بئر  اجتمع فيل �سخم و�سفدعة �سغرية على ح�فة 
ال�سغرية واخذت ت�سرب اي�س�، ثم التفت الفيل للح�س�ئ�س واخذ ي�أكل ب�سراهة وذهبت ال�سفدعة ت�سدر نقيع� 
افعل..  تفعل  كيفم�  ال..  ومل�  فق�لت:  اأتقلدينني؟  البله�ء  ايته�  تفعلني  م���ذا  وق���ل:  اليه�  نظر  هن�  �سعيف�.. 

ا�ستطيع ان ا�سرب ان اكل ان انقنق.
وان��ت ال ت�ستطيعني عمل اي �سيء.. ومد خرطومه وك�سر  ا�ستطيع فعل كل �سي  الفيل  ان�  الفيل:   فق�ل له� 
جذع �سجرة قريبة منه وقذف به بعيدا وق�ل: ايته� الت�فهة هل ت�ستطعني فعل ذلك، نظرت ال�سفدعة حوله� 
ثم ابتعدت وابتعدت وابتعدت ثم ج�ءت بقفزة ه�ئلة لتح�سر نف�سه� يف خرطوم الفيل الذي اخذ ي�سرخ وينفث 
اخرى  م��رة  بقوة  نف�سه  يعيد  ث��م  اال�سج�ر  ج��ذوع  يف  ويخبطه  وميين�  �سم�ال  ب��ه  ويطيح  بع�سبية  خرطومه 

وال�سفدعة ال�سغرية قد انتفخت بحيث ا�سبح من �سعب على الفيل اخراجه�. 
وهن� انه�رت قوى الفيل ونزل على االر�س بج�سده وك�أنه ق�رب على املوت، فخ�فت ال�سفدعة وانكم�ست على 
نف�سه� ثم خرجت من خرطوم الفيل وقفزت بعيدا فتنف�س الفيل ال�سعداء وق�م يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�سديد من تلك ال�سفدعة التي ال ت�س�وي بج�نب حجمه �سيئ�، وق�ل: ايته� ال�سفدعة اعرتف ان لكل خملوق 
�س�أنه على هذه االر�س ولن ا�ستهني بقوة احد بعد ذلك مهم� ك�نت �س�آلة حجمه وا�سكرك النك اأعطيتني در�س� 

لن ان�س�ه.
 ومن يومه� والفيل وال�سفدعة ا�سدق�ء يخرجون مع� وي�سربون مع� وي�أكلون مع� ورمب� نفث يف وجهه� امل�ء 

ف�أط�ح به� بعيدة وهي �سعيدة بذلك .

دح�����س ال��ع��ل��م���ء اأ���س��ط��ورة ���س���ئ��ع��ة، تفيد ب����أن ت��ن���ول معظم 
ال�سعرات احلرارية يف الن�سف االأول من النه�ر، ي�س�عد على 

تخفي�س الوزن.
القلب  جمعية  بي�ن�ت  عن  نقال   ،Insider موقع  وي�سري 
خالله�  ك���ن��وا  جت��رب��ة،  اأج���روا  الب�حثني  اأن  اإىل  االأمريكية، 
ي��راق��ب��ون ال�����س��ل��وك ال��غ��ذائ��ي وامل���وؤ����س���رات ال�����س��ح��ي��ة ل���� 41 
الزائد  ال��وزن  من  يع�نون  جمموعتني  اإىل  ق�سموا  متطوع� 

ملدة 12 اأ�سبوع�.
�س�ع�ت  يف  الطع�م  يتن�ولون  االأوىل  املجموعة  اأف���راد   وك���ن 
احلرارية  ال�سعرات  م��ن   80% بنحو  ال��ن��ه���ر،  م��ن  حم���ددة 

املجموعة  اأف���راد  اأم���  ظهرا.  ال��واح��دة  ال�س�عة  قبل  اليومية 
الث�نية ف��ك���ن��وا ي��ت��ن���ول��ون ال��ط��ع���م يف االأوق�����ت امل��ع��ت���دة، مع 
ال�س�عة  بعد  اليومية  احلرارية  ال�سعرات  كمية  ن�سف  تن�ول 

اخل�م�سة م�س�ء.
يتن�ولون  ك�نوا  امل�سرتكني  جميع  اأن  اإىل  الب�حثون،  وي�سري 
لقي��س  م��رات  اأرب���ع  جميع�  وخ�سعوا  ذات��ه���.  الغذائية  امل���واد 

�سغط الدم والوزن.
وات�سح بعد انته�ء التجربة اأن اأفراد املجموعتني فقدوا من 
وزنهم نف�س املقدار تقريب�، وال�سيء نف�سه ي�سمل دين�ميكية 

�سغط الدم.

دح�س اأ�ضطورة �ضائعة حول تخفي�س الوزن

قارب �سياحي خ�سبي تقليدي يبحر بال�سياح يف مياه ميناء فيكتوريا، يف هونغ كونغ، ال�سني. )رويرتز(


