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فيتامني B3 .. �شر جمال و�شباب الب�شرة
�إنه  حيث  �لب�شرة،  و�شباب  جمال  �شر  مبثابة  يعد   B3 فيتامني  يعد 
�لدقيقة  و�خلطوط  و�لتجاعيد  �لبثور  ملحاربة  فعااًل  �شالحاً  يعترب 
و�لبقع �ل�شبغية، كما �أنه يعمل على ترطيب �لب�شرة وت�شغري �مل�شام، 

ومن ثم �حل�شول على ب�شرة نقية ون�شرة ت�شع �شبابا وحيوية.
هذ�  �أن  و�جل��م��ال  باملو�شة  �ملعنية   "Instyle" جملة  و�أو���ش��ح��ت 
�شبط  على  يعمل  نيا�شيناميد"   " با�شم  �أي�شاً  �مل��ع��روف  �لفيتامني 
�لب�شرة  �لكوالجني ويحمي  �إنتاج  �أنه يحفز  �لدهنية، كما  �الإف��ر�ز�ت 
م�شاد�  باعتباره  �ل�شارة   Free Radicals �حل��رة  �جل��ذور  من 

لالأك�شدة.
�لطبيعي  �حلماية  حاجز  تقوية  على  �أي�شاً  �لفيتامني  ه��ذ�  ويعمل 
للب�شرة، حيث �إنه يحفز �إنتاج �ل�شري�ميد، وهي دهون حتمي �لب�شرة 
م��ن ف��ق��د�ن �لرطوبة و�جل��ف��اف و�الح��م��ر�ر و�الأ���ش��ر�ر �ملرئية بفعل 

�ملوؤثر�ت �لبيئية.
م�شتح�شر�ت  ��شتخد�م  ينبغي  �جلّمة،  �ملز�يا  ه��ذه  من  ولال�شتفادة 
علماً  م�شاًء،  �أو  �شباحاً،  يومياً   B3 فيتامني  على  �ملحتوية  �ل�شريوم 

باأن �مل�شادر �لغذ�ئية �لغنية به تتمثل يف �حلبوب و�لثمار و�للحوم.

درا�شة تك�شف العالقة بني البي�ض وخطر وفاة ال�شباب
ك�شفت در��شة جديدة �أن تناول ثالث بي�شات فقط يف �الأ�شبوع ميكن 
"ذ� �شن"  �ل�شباب، ح�شب ما نقلت �شحيفة  �أن يزيد من خطر وفاة 
�لربيطانية. وحذر �خلرب�ء يف �لدر��شة من �أن �شفار �لبي�ض يحتوي 
تغذي  �أن  ميكن  �لتي  و�لدهون  �لكولي�شرتول  من  عالية  ن�شبة  على 

�ل�شرطان و�لنوبات �لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية.
�أن   ،"PLOS Medicine" يف  ُن�شرت  �لتي  �لدر��شة،  ووج��دت 
�أ�شبوعيا تزيد من خطر �ملوت �ملبكر مبقد�ر �خلم�ض.  ثالث بي�شات 
�إ�شايف  300 مليغر�م  �أولئك �لذين ��شتهلكو�  �أن  �إىل  وت�شري �لنتائج 
من �لكولي�شرتول يوميا - حو�يل ثالث بي�شات �أ�شبوعيا - كانو� �أكرث 

عر�شة للوفاة بن�شبة 19 يف �ملئة.
جامعة  من  ز�ن��غ،  يو  �لربوفي�شور  �لدر��شة  يف  �مل�شارك  �ملوؤلف  وق��ال 
ت�شجيانغ بال�شني: "يف هذه �لدر��شة، �رتبط تناول �لبي�ض باأمر��ض 

�لقلب و�الأوعية �لدموية و�لوفيات �لناجمة عن �ل�شرطان".
تاأثر  �لبي�ض  با�شتهالك  �ملرتبط  �ملتز�يد  �لوفيات  "معدل  و�أ�شاف: 

ب�شكل كبري بالكولي�شرتول".
�ل�شرطان و�أمر��ض  �ملا�شية معدل �لوفيات ب�شبب  و�رتفع يف �لفرتة 

�لقلب و�الأوعية �لدموية بن�شبة 24 و16 يف �ملائة على �لتو�يل.

اأفكار لالحتفال بيوم احلب على الطريقة الأيرلندية
�أنحاء  �أيرلند� �لعديد من �الأفكار �ملميزة لالأحبة من خمتلف  تقدم 
لر�شائل �حلب  ب��ارز�ً  �لعامل لالحتفال بيوم �حلب، حيث تعد عنو�ناً 

وم�شدر�ً للعديد من �لتقاليد �لرومان�شية يف هذه �ملنا�شبة.
وفيما يلي جمموعة من �لتقاليد �الأيرلندية، �لتي ت�شفي مل�شة مميزة 

على �حتفاالت يوم �حلب:
�أيرلند� بوجود ر�بط عريق ور��شخ مع  رمز �حلب فالنتاين: ت�شتهر 
رمز �حلب فالنتاين، حيث يزور �الأزو�ج من جميع �أنحاء �لعامل ويف 
ُدف��ن فيه بالقرب من  �أن��ه  ُيعتقد  �ل��ذي  �مل��ك��ان،  �لعام  �أوق���ات  خمتلف 
دبلن. و�عتاد �لكثريون من �لباحثني عن �حلب �أو �لع�شاق �أن ير�شلو� 
�آالف �لر�شائل �ملحّملة بق�ش�شهم لتحت�شن دبلن �أكرب جمموعٍة من 

ر�شائل �حلب يف هذ� �ليوم �ال�شتثنائي.
Claddagh Ring من �لرموز  خ��امت ك��الد�: يعد خ��امت ك��الد� 
�الأيرلندية �ل�شهرية �ملتعّلقة باحلب و�ل�شد�قة، حيث �رتد�ه �أو قّدمه 
�أو ��شرت�ه �لعديد من �مل�شاهري، مثل كيم كارد�شيان وجينفر �أني�شتون 

ود�نيال دي لوي�ض وغريهم �لكثري.
يدين  �شكل  بت�شميم خا�ض على  يتميز  �ل��ذي  �خل���امت،  �أ���ش��ل  وي��ع��ود 
مت�شكان بقلٍب يعلوه تاج، �إىل قرية �ل�شيد �الأيرلندية كالد�، �لو�قعة 

على �شو�طئ خليج جالو�ى يف غرب �أيرلند�.
�أروع رموز �لتعبري عن �حلب، وتوجد طريقة خا�شة  وميثل �خلامت 
الرتد�ئه، فاإذ� كان مرتديه يف حالة حّب �أو متزوجا فيجب �أن يكون 
�لتاج موجها نحو يد مرتديه، �أّما �إذ� كان غري مرتبط باأحد، فيكون 

�لقلب موّجها نحو �أطر�ف �الأ�شابع.
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فيلم تون�شي ي�شق 
طريقه لالأو�شكار

�الأو�شكار  �ملانحة جلائزة  �الأمريكية  �ل�شينما  �أكادميية فنون وعلوم  �أعلنت 
بلغة  ناطق  فيلم  �أف�شل  �ملتناف�شة على جائزة  لالأفالم  �ملخت�شرة  �لقائمة 
ظهره(  ب���اع  �ل���ذي  )�ل��رج��ل  بينها  م��ن  فيلما   15 �شمت  و�ل��ت��ي  �أج��ن��ب��ي��ة 

للمخرجة �لتون�شية كوثر بن هنية.
"نعم  �الإجنليزية  باللغة  في�شبوك  مبوقع  �شفحتها  على  �ملخرجة  وكتبت 
فعلناها.. و�شلنا للقائمة �ملخت�شرة لالأو�شكار 2021. �شكر� لكل من �أحب 

ظهره". باع  �لذي  "�لرجل 
�لفيلم بطولة �ل�شوري يحيى مهايني و�لفرن�شية ديا ليان و�لبلجيكي كوين 
دي باو و�الإيطالية مونيكا بيلوت�شي و�شارك خالل عام 2020 يف مهرجانات 
�شينمائية عديدة �شو�ء �لتي �أقيمت على �أر�ض �لو�قع �أو �فرت��شيا ومنها 

مهرجان �لبندقية يف �إيطاليا ومهرجان �جلونة يف م�شر.
يتناول �لفيلم ق�شة مهاجر �شوري غادر بلده هربا من �حلرب �إىل لبنان 
على �أمل �ل�شفر منه �إىل �أوروب��ا حيث تعي�ض �لفتاة �لتي يحبها ويف �شبيل 
�ملعا�شرين و�شما على ظهره  �لفنانني  �أ�شهر  �أحد  له  �أن ير�شم  ذلك يقبل 
�أنه فقد حريته من  ليتحول ج�شده �إىل حتفة فنية لكنه يدرك بعد ذلك 

جديد ب�شبب �لقر�ر �لذي �تخذه.
ويتناف�ض �لفيلم �لتون�شي يف �لقائمة �ملخت�شرة مع �أفالم من �إير�ن وفرن�شا 
وت�شيلي  �لعاج  و�شاحل  ورو�شيا  كوجن  وهوجن  وتايو�ن  و�لرنويج  ورومانيا 

و�ملك�شيك وجو�تيماال وجمهورية �لت�شيك و�لبو�شنة.

رحيل كرمي دباح اأحد 
اأعمدة الفن الفل�شطيني 

�لفنان  �لفل�شطينية  �لثقافة  وز�رة  نعت 
�لت�شكيلي  �لفن  �أعمدة  �أح��د  دب��اح  ك��رمي 
 84 ت��ويف عن عمر  و�ل��ذي  �لفل�شطيني 

عاما و�شُي�شيع جثمانه يف ر�م �هلل.
فل�شطني  "�إن  ب��ي��ان  يف  �ل�����وز�رة  وق��ال��ت 
خ�������ش���رت �أح������د �أب�������رز ق����ام����ات و�أع����م����دة 
�لكبار  فنانيها  و�أه����م  �لت�شكيلي  �ل��ف��ن 
و�لفن  �لوطنية  �لثقافة  �أغ��ن��و�  �ل��ذي��ن 
�شارك  دب��اح  �أن  و�أ�شافت  �لفل�شطيني". 
"يف عدة معار�ض فنية �شخ�شية وجماعية 
حتاكي ما يتعر�ض له �لفل�شطينيون من 
�ع���ت���د�ء�ت �الح��ت��الل م��ن قتل وتدمري 
بيانها  يف  �ل���وز�رة  و�أو�شحت  و�عتقال". 
�لثقايف  �مل�شهد  خ�شر  دباح  برحيل  " �أنه 
و�لفن �لت�شكيلي �لفل�شطيني و�حد� من 
ور�ءهم  تركو�  �لذين  �ملميزين،  �أعالمه 
�إرث���ا فنيا ووط��ن��ي��ا، م��ن خ��الل �الأر�شفة 
و�لتجميع و�لتوثيق للفن �لفل�شطيني". 
وقالت �إن دباح "كان يرى �أن للفنان حرية 
من  �خلا�شة  لق�شاياه  للتطرق  مطلقة 
خالله �إنتاجه �لفني". و�أ�شافت �لوز�رة 
�لقطمون  "حي  م��و�ل��ي��د  م���ن  دب����اح  �أن 
و�لع�شرين  �حل���ادي  ي��وم  �لقد�ض  غربي 

من ني�شان 1937.

خل التفاح.. عالج فعال 
وفوائد مذهلة! �ص 23

باحثون: الكالب متتلك موهبة لتعلم كلمات جديدة
ك�شفت نتائج در��شة جديدة �أن �لكالب ت�شتطيع تعلم 
كلمات جديدة بعد �أن ت�شمعها �أربع مر�ت فقط. لكن 

لي�ض كل �أ�شناف �لكالب متلك هذه �ملوهبة. كيف؟

�ل�شم  حا�شة  ب��ق��وة  بعيد  زم��ن  منذ  �ل��ك��الب  ت�شتهر 
�الأمني  �ملجال  يف  �ملوهبة  هذه  توظيف  ويتم  لديها. 
�أو  �ملخدر�ت  و�لبحث عن  �لتفتي�ض  مثال يف عمليات 
�ملتفجر�ت. ولكن حا�شة �ل�شم لدى �لكالب ميكن �أن 
للكالب  ميكن  حيث  �أي�شا،  �لطبي  �ملجال  يف  ت�شاعد 

�شم �ل�شرطان و�ملالريا وحتى كوفيد 19.
قدرة  �أي�شا  �لكالب  متتلك  �ل�شم  حا�شة  جانب  �إىل 
كبرية على �لتعلم ب�شرعة. فمثال كلمات ك: �جل�ض، 
�لكالب.  تتعلمها  �لكلمات  من  وغريها  �ه��د�أ  �ذه��ب، 
لكن لي�ض كل �لكالب لديها هذه �لقدرة على �لتعلم 
ب�شرعة خ�شو�شا عندما يتعلق �الأمر بقامو�ض كبري 

من �لكلمات.
�لباحثني  من  فريق  وين�شغل 
"�أوتفو�ض  ج����ام����ع����ة  يف 
بالعا�شمة  لور�ند" 
بدر��شة  بود�ب�شت  �ملجرية 
فائقة  �ل������ك������الب  ����ش���ن���ف 
كويل"  "بوردر  ك�شنف  �لذكاء، 
�لرنويج  م��ن  "وي�شكي"  �مل�شماة 
و "فيكي نينا"، من �لرب�زيل. ويخترب 
�ل��ب��اح��ث��ون ق����درة ه���ذه �ل��ك��الب ع��ل��ى ت��ع��ل��م كلمات 

وفق موقع Huffington Post "„ فقد ر�شد خرب�ء 
م�شوؤولية  وتتحمل  �ل��ي��وم  خ��الل  نرتكبها  �أخ��ط��اء  خم�شة 

حرماننا من �لنوم، وهي كما يلي:
��شتخد�م  �أو  �لنوم  قبل  ل�شاعة  �جل��ري  �لريا�شة:   -  1
�لع�شبي  �جلهاز  لتحفيز  ي��وؤدي  �ملنزلية  �لريا�شة  �أجهزة 
وتن�شيط �لدورة �لدموية وهي عمليات حتتاج لوقت طويل 
حتى تعود لطبيعتها، لذ� ين�شح �خلرب�ء بعدم ممار�شة �أي 
�إىل خم�ض  ب�شاعتني  �لنوم  �لبدنية قبل  �لريا�شة  نوع من 

�شاعات.
للكحوليات  �لبع�ض  يلجاأ  �لكحولية:  �مل�����ش��روب��ات   -  2
�لنوم  وهو خطاأ كبري فالكحول  كطريقة لت�شهيل عملية 
وعمقه  �لنوم  ج��ودة  لكن  �ل�شريع  �لنوم  على  ي�شاعد  رمب��ا 

تتاأثر وهو �أمر يظهر بو�شوح يف �ليوم �لتايل.
�لكثريون ال�شيما �لن�شاء من  يعاين  �لباردة:  �الأقد�م   -  3
برودة �لقدمني ب�شكل م�شتمر يف ف�شل �ل�شتاء وهو �أمر ال 
ميكن معه �لنوم وفقا للخرب�ء، لذ� ين�شح بارتد�ء �جلو�رب 

�لثقيلة �أثناء �لنوم.
4 - �لهاتف �لذكي و�لتلفاز: م�شاهدة فيلم رعب �أو ت�شفح 
لكن  بالطبع  �لنوم  تعرقل  �الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع 
�مل�شكلة �الأكرب تكمن يف �أن �شا�شة �لهاتف �أو �لتلفاز و�ل�شوء 

�لناجت عنهما يعرقل �إنتاج هورمون �لنوم �مليالتونني
بعد  بامللل  �لنا�ض  بع�ض  ي�شعر  �ل�شريع:  �ال�شت�شالم   -  5
ق�شاء عدة �شاعات يف �ل�شرير دون نوم وهو �أمر يحذر منه 
�خلرب�ء، وميكن يف هذه �حلاالت �ال�شتماع ملو�شيقى هادئة 
وحماولة ت�شفية �لذهن و�لهدوء وكلها �أمور تهياأ �الإن�شان 

لنوم هانئ وعميق.

حقائق هامة 
يبدو  هل  حياته.  ثلث  ح��و�يل  �الإن�شان  ينام  �ملتو�شط،  يف 

�الأم�����ر وك���اأن���ه م�����ش��ي��ع��ة ل��ل��وق��ت؟ ع��ل��ى �ل��ع��ك�����ض متاما، 
فج�شدك، يف �حلقيقة، يعمل بجد �أثناء وجودك يف �أر�ض 
�الأح��الم. عدم �لتمتع بنوم هادئ وعميق ميكن �أن تكون 

له عو�قب �شحية خطرية.
�شاعات  خم�ض  �إىل  �أرب���ع  م��ن  يكفيهم  �إن��ه  �لبع�ض  يقول 
فقط من �لنوم �ملتو��شل كل ليلة، وي�شتيقظون يف �ل�شباح 
لكن،  جديد!  يوم  لبدء  م�شتعدين  ون�شيطني  مرتاحني 
ه��ذ� غري �شحيح،  ف��اإن  �ل�شحة،  من وجهة نظر خ��رب�ء 

الأن ج�شم �الإن�شان بحاجة �إىل فرتة ر�حة �أطول.

ملاذ� يجب �أن ننام؟          
خ���الل �ل��ن��وم �ل��ع��م��ي��ق، مي��ر ج�شم �الن�����ش��ان م��ن مرحلة 
�لتي  �حل��رك��ة  ه��ذه   .)REM( �ل�شريعة  �ل��ع��ني  ح��رك��ة 
حت��ت��ل ن�شبة م��ه��م��ة م��ن ن���وم �الن�����ش��ان، حت���دث ك��ل 90 
ي��ع��م��ل ج�شمنا كجهاز  �ل��ع��م��ي��ق،  �ل��ن��وم  و�أث���ن���اء  دق��ي��ق��ة. 
�لذ�كرة.  م��ن  �ملعلومات  ��شتدعاء  يح�شن  �إذ  كمبيوتر، 
وتن�شيط  لتجديد  �لنمو  هرمونات  �أج�شادنا  تنتج  كما 
�جلهاز �ملناعي، بحيث ميكن للخاليا �لدفاعية حماربة 

�لفريو�شات و�لبكترييا.
وحني ي�شل نومنا �إىل مرحلة )REM(، يقوم دماغنا 
با�شتعادة ومر�جعة ما مررنا به خالل يومنا، كما يوفر 
كل  �لتايل. يحدث  �ليوم  الأج��ل  م�شاحة تخزين ق�شرية 
هذ� عندما تكون غارقا يف �أحالمك! ميكن لهذه �الأحالم 
وال  �ل�شخ�شية  بحياتك  تكون غريبة وغري مرتبطة  �أن 
مب��ا ح�شل ل��ك خ��الل ي��وم��ك �مل��ا���ش��ي. ك���اأن تتحول �إىل 
حمقق تطارد �شخ�شا ما يف �أحالمك، ما يعني �أن دماغك 
و�إن مل يكن  �الأم���ور، حتى  لتناول  �لطريقة  ه��ذه  ي�شلك 
ذلك موجود� يف �أر�ض �لو�قع. فدون �لنوم �شيتعذر على 

ج�شم ودماغ �الإن�شان �لعمل ل�شاعات.

كم نحتاج من �لنوم؟
�ل���ن���وم �لوطنية  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع���م���رك. م��وؤ���ش�����ش��ة  �الأم������ر 
�لنوم لطفل  17 �شاعة من  �إىل   14 ب�  �الأمريكية، تو�شي 
ينام  �أن  �ملرجح  �أن��ه من غري  بالرغم من  �ل���والدة،  حديث 
14 �شاعة متو��شلة، وميكن لالآباء  �ل�شغار ملدة  �الأطفال 
�أن يخربوكم بحقيقة هذ�  �ل��ن��وم  م��ن  �مل��ح��روم��ني  �جل���دد 
�الأمر. �الأطفال يف �ملد�ر�ض �البتد�ئية، يجب �أن ينامو� بني 
9 و11 �شاعة. �أما �الأ�شخا�ض �لبالغني فينبغي عليهم �لنوم 
من 7 �إىل 9 �شاعات يف �لليل. طبعا هذه جمرد تو�شيات، 
تنخف�ض  �أال  �مل��ه��م  م��ن  ل��ك��ن  الآخ����ر.  �شخ�ض  م��ن  تختلف 
�شاعات  �شت  �أقل من  �إىل  �لبالغني  �لنوم عند  �شاعات  عدد 
يف �لليلة �لو�حدة. ومن ناحية �أخرى، جند �أن �لبع�ض ال 

ميكنه �أن ي�شتيقظ �إال بعد 10 �شاعات من �لنوم.

ماذ� يحدث حني ال ننام؟
ملدة  م�شتيقظني  علمية،  جت��ارب  يف  �ملتطوعني  بع�ض  بقي 
�أي�شا.  �أ�شلوب تعذيب  �لنوم هو  �أي��ام. �حلرمان من  ع�شرة 
ن��وم عانو� من م�شاكل  ه��وؤالء دون  بقاء  م��دة  وكلما طالت 
�نخفا�ض  ح��ر�رة �جل�شم،  درج��ة  �رتفاع  �أك��رث مثل  �شحية 
كلي  �أو  جزئي  وفقد�ن  باخلمول  �ل�شعور  �لرتكيز،  معدل 
للقدر�ت �ملعرفية و�حلركية. يف �لليلة �لثانية، على �لتو�يل 
�مل��ح��ي��ط وحتكم  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل  م��ع��دل  ن���وم، ينخف�ض  دون 

�جل�شم يف �الأ�شياء، مثل �شخ�ض خممور.
لكن فيما �إذ� كان �لنق�ض �حلاد يف �لنوم يوؤدي �إىل �لوفاة، 
فاإن �لباحثني يختلفون حول ذلك، الأنه يعتمد على تف�شري 
�شبب �لوفاة. فمع �الأرق �لور�ثي �ملميت على �شبيل �ملثال، 
�ملبا�شر  �ل�شبب  30 �شهر�. لكن  �إىل   6 ميوت �ملر�شى بعد 
للوفاة، يف هذه �حلالة هو ف�شل �أع�شاء متعددة من ج�شم 

�ل�شخ�ض.

كمامة واحدة اأم اثنتان؟ 
.. خرباء ال�شحة يجيبون 
بحماية  �الأم��������ر  ي��ت��ع��ل��ق  ع���ن���دم���ا 
متحورة  ���ش��الالت  �أي  م��ن  نف�شك 
م���ن ف���ريو����ض ك����ورون����ا، رمب����ا كان 
و�شع كمامتني �أف�شل من �الكتفاء 

بو�حدة.
و���ش��وه��د ع���دد م���ن �ل�����ش��ا���ش��ة، من 
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب��ة  بينهم 
ك��ام��ال ه��اري�����ض و�ل�����ش��ن��ات��ور ميت 
كمامتني.  ي�شعون  وه��م  روم��ن��ي، 
�أن ك��ب��ري خ����رب�ء �الأم���ر�����ض  ك��م��ا 
�أنتوين  �ملتحدة  بالواليات  �ملعدية 
ي�شتعني  ب������اأن  �أو�����ش����ى  ف���اوت�������ش���ي 

�الأمريكيون بكمامتني يوميا.
ويف �إطار �شل�شلة )#��شاأل رويرتز( 
ع����ل����ى ت�����وي�����رت، ج���م���ع���ت روي�������رتز 
جمموعة من خرب�ء �ل�شحة للرد 
كورونا.  ف��ريو���ض  ع��ن  �أ�شئلة  على 
يعتربونه  م��اذ�  �الأ�شئلة  تلك  ومن 
�لكمامات  و���ش��ع  يف  "�الأ�شوب" 

على �لوجه.
�ل�شحة  يف  وخ�����رب�ء  �أط���ب���اء  ق����ال 
�حلماية  م��ن  ن���وع  �أي  �إن  �ل��ع��ام��ة 

�أف�شل من عدم �الكرت�ث �ملطلق.
بينيكر  م�������ات  �ل�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
لعلم  �الأم��ري��ك��ي��ة  �جلمعية  رئي�ض 
"نوع  �الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي  �ل���ف���ريو����ش���ات 
�ل��ك��م��ام��ة �جل���ي���د ه���و ذل����ك �لذي 
ت�شعه با�شتمر�ر على �الأنف و�لفم 
م��ت��ى ك��ن��ت يف م��ك��ان ع������ام... عند 
على  نركز  �أن  علينا  �لنقطة،  هذه 
حت��ق��ي��ق ذل����ك �ل���ه���دف �أك�����رث من 

�لرتكيز على و�شع كمامتني".
لو�شع  م���ي���ال  �أك�������رث  ك���ن���ت  ف�������اإن 
�أك����رث م��ن ك��م��ام��ة، ف��ه��ن��اك بع�ض 

�الإر�شاد�ت �لتي قد تهمك:
�الأ�شتاذ  �شيفر  دو���ض  �لدكتور  قال 
مبركز فريد هات�شين�شون الأبحاث 
�لتي  �لكمامات  ن��وع  �إن  �ل�شرطان 
على  يتوقف  وع��دده��ا  ت�شتخدمها 

�ملكان �لذي تنوي �لذهاب �إليه.
و�أ���ش��اف "من �ل�����ش��روري ج��د� �أن 
ت�شع �لكمامة على �لنحو �ملنا�شب 
�أجو�ء  يف  تكون  عندما  وبا�شتمر�ر 
ع��ال��ي��ة �مل��خ��اط��ر ح��ي��ث مي��ك��ن �أن 

يكون �لفريو�ض �أ�شرع �نت�شار�".
كمامة  با�شتخد�م  �شيفر  ويو�شي 
من �لقما�ض عندما يتم�شى �ملرء يف 
و�ال�شتعانة  مثال  مفتوحة  �أج���و�ء 
من  متميزة  ب��اأن��و�ع  �أو  بكمامتني 
�أو  )كيه.�إن95(  م��ث��ل  �ل��ك��م��ام��ات 
)�إن95( �أو كمامتني عند �لذهاب 
الأماكن �لعمل �أو متاجر �لبقالة �أو 

�لعياد�ت و�مل�شت�شفيات.

احذر.. هوؤلء الل�شو�ض ي�شرقون النوم من اجلفون!

نف�سك  جتهد  �ل�سعور،  هذ�  يجرب  مل  منا  من 
طو�ل �ليوم، ومتني نف�سك بليلة هادئة ونوم 
�أن يغم�ض  عميق، لكنك تبقى م�ستيقظا دون 
ن�ستطيع  ال  ملاذ�  بالت�ساوؤل  نبد�أ  ثم  جفن  لك 
�لنوم؟ �خلرب�ء يجيبون ويحددون لنا �أخطاء 

متنعنا من �لنوم �لهانئ.
للنوم  مبكر�  للذهاب  يدفعك  �سديد  �إجهاد 
لكنك تبقى يف �ل�سرير دون �أن يغم�ض جفنك 
�ل�سعور؟  ه��ذ�  جربت  هل  طويلة،  ل�ساعات 
نوم حتى بعد يوم جمهد،  �ل�ساعات متر دون 
نتيجة  باأنف�سنا  ع��ادة  فيها  نت�سبب  ظاهرة 

على  توؤثر  �لتي  �الأخطاء  بع�ض  �رتكاب 
نومنا، فما هذه �الأخطاء �لتي متنعنا 

من �لنوم وترتكنا يف  �سهاد و�أرق.
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�ش�ؤون حملية

�خلدمة �الأوىل و�الأكرث �سمواًل يف �لدولة

اإجناز جديد لق�شم كهربائية القلب يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية

منها طائرة تر�قب �لتباعد �الجتماعي و�سرير يقي �لر�سيع من �ملوت �ملفاجئ

ت�شعة م�شروعات متميزة يقدمها طلبة التكنولوجيا التطبيقية خالل اأ�شبوع اأبوظبي التقني للتعليم والبتكار2021
مبارك ال�شام�شي: مننح القطاع اخلا�ض الفر�شة لتبني م�شروعات حتقق روؤية القيادة باأن التكامل بني"العام واخلا�ض" يحقق الأهداف التنموية ال�شاملة

ريا�ض املهيدب:تطوير مناهج التكنولوجيا التطبيقية �شرورة حتمية ملواكبة التقدم ال�شناعي يف العامل

•• اأبوظبي – الفجر

ح��ق��ق ف��ري��ق ك��ه��رب��ائ��ي��ة �ل��ق��ل��ب يف مدينة 
من�شاآت  �إح����دى  �ل��ط��ب��ي��ة،  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة 
بعد �إجر�ئه �أكرث  جديد�ً  "�شحة" جناحاً 
منذ  بالق�شطرة  ك��ي  عملية   2000 م��ن 
تد�شني �خلدمة عام 2006. وقد �أدخلت 
م��دي��ن��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة �ل��ط��ب��ي��ة خدمات 
كهربائية  ال���ش��ط��ر�ب��ات  ب��ال��ك��ي  �مل��ع��اجل��ة 
ما  منذ  �الأوىل  للمرة  �ل��دول��ة  �إىل  �لقلب 
15 عاماً وتعترب خدماتها �الأكرث  يقارب 

�شمواًل يف �لدولة.
لرجل   2000 رق����م  �ل��ع��م��ل��ي��ة  و�أج����ري����ت 
يعاين  ع��ام��اً   37 �لعمر  يبلغ م��ن  ���ش��وري 
من �لرجفان �الأذيني، وهي م�شكلة قلبية 
غري  وت�����ش��ارع  �ن��ت��ظ��ام  ع��دم  ت�شبب  �شائعة 
طبيعي يف نب�شات �لقلب. وكان هذ �ملري�ض 
قد �أدخل �إىل �مل�شت�شفى عدة مر�ت ب�شبب 
ت�شارع نب�شات �لقلب و�شيق �لتنف�ض. وقد 
ناجحة  ك��ي  لعملية  �مل��ري�����ض  ه���ذ�  خ�شع 
من  �ملري�ض  بعدها  ي��ع��اين  مل  بالتجميد 
�الأذيني.  �لرجفان  من  جديدة  نوبات  �أي 
هذ� وحتقق هذه �لعملية ن�شبة جناح تبلغ 
���ش��ع��ف م��ع��دل جن���اح �الدوي�����ة يف �لتحكم 
�لعملية  وت��ت��ط��ل��ب  �الأذي����ن����ي.  ب��ال��رج��ف��ان 
�شاعة(   48( �مل�شت�شفى  يف  ق�شرية  �إقامة 
�ملو�شعي  �لتخدير  حت��ت  �ج���ر�وؤه���ا  وي��ت��م 

ب��ا���ش��ت��خ��د�م ق�����ش��ط��رة ���ش��غ��رية ُت���دخ���ل يف 
�لفخذ دون �أن ترتك �أي ندبات. 

�أدخلت مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية تقنية 
�لكي بالتجميد �إىل �لدولة الأول مرة عام 
�أجرت �ملدينة  �لوقت  ذلك  ومنذ   2014
�لطبية قر�بة 150 عملية كي بالتجميد، 
وي�����ش��ت��م��ر ف��ري��ق ك��ه��رب��ائ��ي��ة �ل��ق��ل��ب فيها 
ب��اإج��ر�ء �ل��ع��دد �الأك���رب م��ن ه��ذ� �ل��ن��وع من 

�لعمليات على م�شتوى �لدولة.
�ل���دك���ت���ور معتز  ����ش���رح  �ل�����ش��دد  ه����ذ�  ويف 
يف  �لقلب  كهربائية  ��شت�شاري  �ل��ق��ادري، 
"تو��شل  �لطبية،  خليفة  �ل�شيخ  مدينة 
خ��دم��ات��ن��ا �ل��ن��م��و و�ل��ت��ط��ور ون��ح��ن ن�شعى 
�إليه  تو�شل  م��ا  �أح���دث  لتوفري  جاهدين 

�لعلم و�لتقنيات يف هذ� �ملجال لت�شخريها 
يف عالج مر�شانا. يقدم �أخ�شائيو كهربائية 
�ل��ق��ل��ب ذوو �مل���ه���ار�ت �ل��ك��ب��رية و�خل���رب�ت 
لكافة  �شاملة  متخ�ش�شة  رعاية  �لو��شعة 
��شطر�بات  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �مل��ر���ش��ى 

نظم �لقلب."
ي��وف��ر ق�����ش��م ك��ه��رب��ائ��ي��ة �ل��ق��ل��ب يف مدينة 
�ل�شيخ خليفة �لطبية كافة �أ�شكال �لرعاية 
الأمر��ض ��شطر�بات نظم �لقلب بدء�ً من 
�لتقييم �إىل �لعالج حتت �شقف و�حد مبا 
�إىل  باالإ�شافة  ب��االأدوي��ة  �ملعاجلة  ذل��ك  يف 
�الإجر�ء�ت �لبا�شعة مثل �لكي بالق�شطرة، 
�لقلب،  �شربات  تنظيم  بطاريات  وزر�ع���ة 
تو��شل  �ل��رج��ف��ان. كما  �إز�ل����ة  وب��ط��اري��ات 

م��دي��ن��ة �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة �ل��ط��ب��ي��ة تقدمي 
خ���دم���ات ف���ري���دة م��ث��ل ك��ه��رب��ائ��ي��ة �لقلب 
لالأطفال و��شتئ�شال �لبطاريات و�أ�شالكها 
�ل��ك��ي ع��ن��د �ملر�شى  ل��ع��م��ل��ي��ات  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لذين يعانون من عيوب خلقية يف �لقلب 

و��شطر�بات نظم �لقلب.
نوظف  "نحن  �ل��ق��ادري،  �لدكتور  و�أ�شاف 
ل��ر���ش��م �خل���ر�ئ���ط ثالثية  ن���ظ���ام  �أح������دث 
�ل�شوتية  ف��وق  و�مل��وج��ات  للقلب،  �الأب��ع��اد 
د�خل �لقلب، و�لكي باحلر�رة، وتقنية �لكي 
�أ�شعب حاالت ��شطر�ب  بالتجميد لعالج 
�لرئي�شي  تركيزنا  وين�شب  �لقلب.  نظم 
خالل  مر�شانا  على  �ملخاطر  تقليل  على 
�لعمليات مع �حلفاظ على نتائجنا �ملثالية 

ومعدل جناح مرتفع."
�لفال�شي،  عمر  �لدكتور  قال  جانبه  ومن 
رئ��ي�����ض م��ع��ه��د ع���ل���وم �ل��ق��ل��ب ب���االإن���اب���ة يف 
"لكوننا  �ل��ط��ب��ي��ة،  خليفة  �ل�شيخ  م��دي��ن��ة 
�لدولة  خ��دم��ة يف  و�الأط����ول  �الأول  �مل��رك��ز 
�ملر�شى  �آالف  خدمة  ب�شرف  حظينا  فقد 
�لقلب  نظم  ��شطر�ب  من  يعانون  �لذين 
 2000 �أجرينا  حيث  �ل�شنني  م��د�ر  على 
�ل�شنو�ت  خ���الل  ب��ال��ق�����ش��ط��رة  ك��ي  عملية 

�خلم�ض ع�شرة �ملا�شية "
�لفارقة،  �لنقطة  ه��ذه  �إىل  �لو�شول  بعد 
�ل��ق��ل��ب بفارغ  ي��ت��ط��ل��ع ف���ري���ق ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
وهو  �لتايل،  �إجنازهم  حتقيق  �إىل  �ل�شرب 
بطارية   2000 زر�ع������ة  �إىل  �ل���و����ش���ول 
تنظيم �شربات �لقلب و�إز�ل��ة �لرجفان يف 
�شرحت  تعليقها  ويف  �ل��ق��ري��ب.  �مل�شتقبل 
�ل��دك��ت��ورة م���رمي ب��ط��ي �مل���زروع���ي، �ملدير 
�لتنفيذي ملدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، �أن 
�إجناز�ت  قائمة  �إىل  ي�شاف  �الإجناز  "هذ� 
�لطبية.  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة  �أب���ط���ال 
تعادل  بالق�شطرة  ك��ي  عملية   2000 �إن 
الألفي  جودة  �أعلى  حلياة  فر�شة   2000
مري�ض قلب. نحن فخورون للغاية بفريق 
�لكمية  �أن  �أث��ب��ت  �ل���ذي  �لقلب  كهربائية 
�إىل جنب  �أن ت�شري� جنباً  و�لنوعية ميكن 
عندما تتو�جد �ملهار�ت �لدقيقة و�لتقنية 
مكان  يف  �خل��ال�����ض  و�الل���ت���ز�م  �ل�شحيحة 

و�حد".

•• اأبوظبي-الفجر:

بو�شول  �ل���ت���اري���خ���ي  �الإجن�������از  �إط������ار  يف 
�الإم��ار�ت �ىل �ملريخ، جنح طلبة ثانويات 
��شتعر��ض  يف  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا 
ت�������ش���ع���ة م���������ش����روع����ات ع���ل���م���ي���ة ج����دي����دة 
�لتعليم  �أ�شبوع  فعاليات  ومتميزة، خالل 
نظمه  �ل���ذي  و�البتكار2021؛  �لتقني 
مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
و�ملهني، للعام �ل�شابع على �لتو�يل، والأول 
مرة عرب تقنيات �الت�شال �ملرئي؛ خالل 
�شمو  رعاية  حتت  �جل��اري،  فرب�ير  �شهر 
�آل ن��ه��ي��ان نائب  �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�ي����د 
رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي، 
حيث متيزت م�شروعات �لطلبة باالبتكار 
�لعلمي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  و�إم���ك���ان���ي���ة  و�ل���ت���ن���وع 
و�لعملي مبا ي�شاهم يف تطوير �مل�شروعات 
وخدمة �ملجتمع وي�شمن �أمنه و�شالمته، 
م�شروع  �جلديدة؛  �مل�شروعات  هذه  ومن 
يف  �الجتماعي  �لتباعد  ملر�قبة  "طائرة 
زمن كورونا "،  وم�شروع "�ل�شرير �لذكي 
�ملفاجئ"،  �مل�����وت  م���ن  �ل��ر���ش��ع  حل��م��اي��ة 
�مل���و�د  م���ن  ح���اوي���ات  م�شروع"�شناعة  و 
وم�شروع  لالأكل"،  �ل�شاحلة  �لطبيعية 
"جهاز �إعادة تدوير �ملياه �مل�شتخدمة عرب 

�ملر�شحات �حليوية.
�ل���دك���ت���ور م���ب���ارك �شعيد  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
�أبوظبي  م��رك��ز  ع����ام  م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
و�ملهني،  �ل��ت��ق��ن��ي  و�ل���ت���دري���ب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتكنولوجيا  ط��ل��ب��ة  م�������ش���روع���ات  �أن 
تاأكيد جد�رة  �إط��ار   تاأتي يف  �لتطبيقية؛ 
�لعلمي  �ل��ت��ح��دي  على  �الإم�����ار�ت،  �شباب 
تاأتي  كما  �الآف����اق،  �أغ��ل��ى  وف��ق  �لعملي  و 
يف  �لتقني"  "�أبوظبي  ل����دور  ت��ر���ش��ي��خ��اً 
�حلقيقية  �لفر�ض  �خلا�ض  �لقطاع  منح 
وخريجي  ط���ل���ب���ة  م�������ش���روع���ات  ل��ت��ب��ن��ي 
"�أبوظبي �لتقني"، وتنفيذها وتطويرها 
�لتقني  �لتعليم  "�أ�شبوع  مع  يتو�فق  مبا 
�لعام  هذ�  يقام  و�البتكار2021" �ل��ذي 
يف  �شريك  �خل��ا���ض  "�لقطاع  �شعار  حت��ت 
�لقيادة  لروؤية  حتقيقاً  وذل��ك  �لتنمية"، 
�ل��ر���ش��ي��دة ب����اأن �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل بني 
�ل�شبيل  ه��و  و�خل��ا���ض  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
�لتنموية  �الأه������د�ف  لتحقيق  �الأف�����ش��ل 
بالكو�در  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  �ل�����ش��ام��ل��ة، ورف���د 
�قت�شاد  ب���ن���اء  ع��ل��ى  �ل����ق����ادرة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
متنوع وم�شتد�م ميتاز باإنتاجيته �لعالية 
ويحقق للدولة �لريادة يف �الأعمال ويعزز 
م�شتوى  على  وتناف�شيتها  مكانتها  م��ن 
�ل��ع��امل و����ش��اف ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور مبارك 
من  �لطلبة  متكني  �أن  ف��ق��ال  �ل�شام�شي 
خمتلف  يف  و�البتكاري  �الإبد�عي  �لتفوق 
و�لتكنولوجية  �ل�شناعية  �لتخ�ش�شات 
من  �مل��ج��االت،  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لهند�شية 
�إ�شرت�تيجية  يف  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة  �ل���رك���ائ���ز 
وفق توجيهات  �لتقني" وذلك  "�أبوظبي 
�لقيادة �لر�شيدة ممثلة يف �شاحب �ل�شمو 

رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�لدولة حفظه �هلل، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �لذي يوؤكد د�ئما 
�أن ثروة �لوطن �حلقيقية تكمن يف  على 
�ملو�طنني،  ل��دى  �لتقدم  فائقة  �لنوعية 
"�أبوظبي  ي��ح��ر���ض  �ل�����ذي  �الأم������ر  وه����و 
خمرجات  يف  حت��ق��ي��ق��ه  ع���ل���ى  �لتقني" 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �جلامعية و�لثانوية 
�لتابعة للمركز، ومنها كلية فاطمة للعلوم 
ومعهد  �أب��وظ��ب��ي،  وبوليتكنك  �ل�شحية 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية، ومعهد �أبوظبي 
وثانويات  �مل��ه��ن��ي،  و�ل���ت���دري���ب  للتعليم 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية، ومركز �أبوظبي 

للتعليم و�لتطوير �ملهني.
و�أعرب �شعادة �لدكتور مبارك �ل�شام�شي 
�ملو�طنني  بالطلبة  و�إع��ت��ز�زه  فخره  عن 
�لذين حر�شو� على تقدمي م�شروعاتهم 
"�أ�شبوع  �لعلمية �ملبتكرة، خالل فعاليات 
�أ�شبح  �ل��ذي  و�البتكار"  �لتقني  �لتعليم 
�ملو�هب  خالله  تلتقى  حقيقياً،  حمفال 
تفوقها  لت�شتعر�ض  �ل�����ش��اب��ه،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل��ع��ل��م��ي وق���در�ت���ه���ا �ل��ع��ال��ي��ة يف �الب����د�ع 

�لعلمية،  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  و�الب��ت��ك��ار وف���ق 
د�ع��ي��ا �جل��م��ي��ع مل��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل �خلالق 
ل��رنت��ق��ى ج��م��ي��ع��ا، مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع رقي 
تعانق  �لتي  �لر�شيدة؛  �لقيادة  طموحات 
�ملريخ، كوننا  �الآف��اق وحتقق حلم  �أق�شى 

دولة ال تعرف �مل�شتحيل.
وق����ال �ل���دك���ت���ور  ري���ا����ض �مل��ه��ي��دب ع�شو 
�لتكنولوجيا  م��ع��ه��د  �أم�����ن�����اء  جم��ل�����ض 
�لتطبيقية؛ �ملنتدب لالإ�شر�ف على �ملعهد 
�أبو ظبي للتعليم و�لتدريب  �لتابع ملركز 
�لعلمية  �مل�شروعات  �أن  و�ملهني،  �لتقني 
لطلبة "�ألتكنولوجيا �لتطبيقية" �شملت 
كافة �الأفرع على م�شتوى �لدولة، وهذه 
تقدم  م��دى  ب��و���ش��وح  تعك�ض  �مل�����ش��روع��ات 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ن��ي و�مل��ه��ن��ي يف 
�ل���دول���ة؛ وه���ي �مل��ن��ظ��وم��ة �ل���ر�ئ���دة �لتي 
تام،  بنجاح  �لتقني"  "�أبوظبي  ي��ق��وده��ا 
�أ�شا�ض  م��ن  �مل��ن��ظ��وم��ة  ه���ذه  تعمل  ح��ي��ث 
�ل���د�ئ���م  �ل���ت���ط���وي���ر  �أن  وه�����و  �ال  ر������ش����خ 
�لتطبيقية؛  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن��اه��ج  يف 
�شرورة حتمية البد منها ملو�كبة �لتقدم 
يف  �ملتخ�ش�ض  و�لتكنولوجي  �ل�شناعي 

�لعامل �ملتقدم.
كافة  �أن  �ملهيدب  ريا�ض  �لدكتور  و�أو�شح 
تزخر  �لتطبيقية،  �لتكنولوجيا  ثانويات 
باأحدث �ملخترب�ت، و تقنيات �لو�قع �ملعّزز 
وتطبيقات �ملحاكاة و�ملحاكاة �الفرت��شية 
�ملتاحة على �ل�شبكة �لعنكبوتية، من �أجل 
�لعملي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ة  مت��ك��ني 
�مل�شروعات  و�إبتكار  �لنظرية،  لدر��شتهم 
يخدم  مب��ا  للتطبيق  �ل��ق��اب��ل��ة  �جل���دي���دة 

كافة فئات �ملجتمع.
ومن جهته قال عي�شى عبد�هلل �ملرزوقي 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانويات  مدير 
�مل�شار  �لت�شعة  �مل�����ش��روع��ات  �أن  ب��االإن��اب��ة 
ووفق  باأنف�شهم  �ل��ط��ل��ب��ة  ن��ف��ذه��ا  �ل��ي��ه��ا، 
�أفكارهم ويف �إطار �ملناهج �ملطبقة يف كافة 
�الأف���رع، وم��ن ه��ذه �مل�����ش��روع��ات؛ م�شروع 
يف  �الجتماعي  �لتباعد  ملر�قبة  "طائرة 
زمن كورونا " للطالبات ع�شبة �ملن�شوري، 

وزينب �لها�شمي، ومرية �خلييلي، وغزالن 
وهوعبارة  يا�ض،  بني  ف��رع  من  �لكثريي، 
بكامري�  م����زودة  ط��ي��ار  دون  ط��ائ��رة  ع��ن 
مر�كز  يف  ��شتخد�مها  ميكن  وح�شا�شات، 
�ال�شخا�ض  لتميز  و�ملوؤ�ش�شات؛  �لت�شوق 
من �الأ�شياء و�لكائنات �الأخري ثم تقدير 
تقرير  و�ر���ش��ال  �الأ�شخا�ض  ب��ني  �مل�شافة 
نف�ض  �مل�����ش��وؤول، ويف  لل�شخ�ض  بها  ف��وري 
�إ���ش��ارة �شوتية حتذيرية  ����ش��د�ر  �ل��وق��ت 

العادة �ملخطئ �إىل �مل�شافة �الآمنة.
�أما �مل�شروع �لثاين فهو م�شروع "�ل�شرير 
�ل�����ذك�����ي حل���م���اي���ة �ل����ر�����ش����ع م�����ن �مل�����وت 
�حلمادي،  ب�شاير  للطالبات  �ملفاجئ"، 
�لكعبي، و�شهد  وب��دور  ومرية �خلزرجي، 
فرع  م��ن  �جل��اب��ري،  و�أ���ش��م��اء  �ل�شعيدي، 
ب��ن��ي ي���ا����ض، وي���رك���ز �مل�������ش���روع ع��ل��ى م�نع 
من   ، �ل�مفاج�ئ  �ل�ر�ش�ع  م�وت  م�تالزم�ة 
�حل�رك�ة  ي�شت�شعر  ذك�����ي  �ش�ري�ر  خ���الل 
غري �لطبيعية للر�شيع ودرج�ة ح�ر�رته، 
�ملعني  ل�ل�شخ�ض  ي�شمح  �ش�فري  في�طلق 
و�شعه  ل��ت�����ش��ح��ي��ح  �ل����ف����وري  ب���ال���ت���دخ���ل 

وحمايته من �أية خماطر.
حاويات  هو"�شناعة  �ل��ث��ال��ث  و�مل�����ش��روع 
لالأكل"  �ل�شاحلة  �لطبيعية  �مل���و�د  م��ن 
�ل�شريفي،  �أح����م����د  ����ش���امل  ل��ل��ط��ال��ب��ني، 
�ل���ر�ع���ي، م��ن ثانويات  ���ش��ل��ط��ان  وم��اج��د 

عجمان،  ف��رع  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا 
وتقوم فكرة �مل�شروع على ت�شنع حاويات 
لالأكل،  �ل�����ش��احل��ة  �لطبيعية  �مل����و�د  م��ن 
ترك  دون  ب�����ش��رع��ة  ح��ي��وًي��ا  تتحلل  �ل��ت��ي 
من  يخل�شنا  مبا  لتنظيفها،  نفايات  �أي 
�لبال�شتيكية،  للعبو�ت  �ل�شحية  �مل�شار 

ويحافظ على نظافة �لبيئة.
�مل�شروع  �أن  �ىل  �مل��رزوق��ي  عي�شى  ول��ف��ت 
�ملياه  ت���دوي���ر  �إع������ادة  هو"جهاز  �ل���ر�ب���ع 
�حليوية"  �مل��ر���ش��ح��ات  ع��رب  �مل�شتخدمة 
و�حلد�ئق،  �مل����ز�رع  ري  يف  ال�شتخد�مها 
وعبد�هلل  �ل���زع���اب���ي،  ع���ب���د�هلل  ل��ل��ط��الب 
�خليمة،  ر�أ��������ض  ف�����رع  م����ن  �خل�����اط�����ري، 
�ل��ت��ح��ك��م يف  "نظام  م�����ش��روع  و�خل��ام�����ض 
حمده  ل��ل��ط��ال��ب��ات  �ل�شو�رع"  �إ������ش�����اءة 
ورفيعة  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  وم����رمي  �ل��ن��ع��ي��م��ي، 
�ل��ر����ش��دي، و���ش��اره �مل��ع��م��ري، م��ن جممع 
�ل����ع����ني، حيث  ب����ن حم���م���د يف  ط���ح���ن���ون 
�لتخزين  نظام  با�شتخد�م  �مل�شروع  يعمل 
�ل�شو�رع   م�����ش��اب��ي��ح  لت�شغيل  �ل�����ش��ح��اب��ي 
�لتنبيه  و�إر�شال ر�شالة  �لعيوب  و�كت�شاف 
�إىل �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة، وه���و �الأم����ر �لذي 
و�كت�شاف  �ل��ك��ه��رب��اء  ت��وف��ري  يف  ي�����ش��اه��م 
�مل�شروع  �أم�����ا  ح���دوث���ه���ا،  ف����ور  �الأع����ط����ال 
الإخماد  �ل��ف��وري  "�لنظام  فهو  �ل�شاد�ض 
�حلارثي،  ز�ي���د  للطلبة  فهو  �حلر�ئق" 
و�شيف �حلمادي، ومرو�ن �ل�شام�شي، من 
جهاز  عن  عبارة  و�مل�شروع  �أبوظبي،  فرع 
ينبعث منه ثاين �أك�شيد �لكربون مبجرد 
حدوث �حلريق، ومزود مب�شت�شعر حر�ري 
باالإ�شافة  كامل م�شاحة �حلريق،  يغطي 
�إىل وجود نظام �إنذ�ر �شوتي، �أما �مل�شروع 
�ل�شقور"  ت��دري��ب  فهو"طائرة  �ل�����ش��اب��ع 
�لنعيمي،  �شعيد  �ل��ط��الب  �ب��ت��ك��ار  ف��م��ن 
من  �ل�شيعري،  و�ملطريي  �ملانع،  و�أحمد 
ف��رع �ل��ع��ني، و�مل�����ش��روع ع��ب��ارة ع��ن طائرة 
ل��ت��دري��ب �ل�����ش��ق��ور ع��ل��ى �ل�����ش��ي��د ب�شكل 
�لهو�ء،  ث��ب��اًت��ا يف  و�أك����رث  و�أق�����وى  �أ����ش���رع 
لالت�شاالت  بنظام  متيزها  �ىل  �إ���ش��اف��ة 
�ل�شيادين  مل�شاعدة  �جل��و�ل��ة  بالهو�تف 
فقدها  حالة  يف  �لطائرة  على  �لعثور  يف 
�ل��ت��دري��ب. ول��ف��ت م��دي��ر ثانويات  �أث��ن��اء 
�ىل  ب��االن��اب��ة  �لتطبيقية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لكرتوين  "نظام  هو  �لثامن  �مل�شروع  �أن 
على  يحتوي  �لهمم"  �أ���ش��ح��اب  ل�شالمة 
�ل�شخ�ض  �إىل  ر���ش��ال��ة  الإر����ش���ال  �أم����ان  زر 
�إبتكار  من  وه��و  �مل�شاعدة،  لطلب  �ملعني، 
�ملزروعي،  وود  م�����ش��ع��ل،  الن���ا  �ل��ط��ال��ب��ات 
�أما  �ل��ظ��ف��رة،  مبنطقة  بينونة  ف��رع  م��ن 
�لعامل  يف  "�لت�شوق  فهو  �لتا�شع  �مل�شروع 
�الفرت��شي" للطالبات عاي�شة �الحبابى، 
ورويه  �لربيكي،  و�شارة  �ملقبايل،  وم��ريه 
�لعني،  يف  �لعقابية  ف��رع  م��ن  �ل�شام�شي، 
حيث يهدف �مل�شروع �ىل ت�شجيع �لت�شوق 
معدل  تقليل  ي�شمن  مب��ا  �الل���ك���رتوين، 
وي�شمن   19 كوفيد  ب�فريو�ض  �الإ�شابة 

�أمن و�شالمة �ملجتمع.

خطوة �أ�سا�سية يف �لتنمية �لدولية مل�سروع »مايند«
اأريك�شبو ومنتزه جامعة الإمارات 

للعلوم والبتكار يوقعان اتفاقية تعاون
•• العني - الفجر

وقعت �شركة "�ريك�شبو" ومقرها ميالنو مذكرة تفاهم مع منتزه جامعة 
�الإمار�ت للعلوم و�البتكار يف جامعة �الإمار�ت. حيث ت�شع مذكرة �لتفاهم 
�إطار �لعمل �لتعاوين لتوفري �لروؤية و�لو�شول �ملتبادل لل�شركات �لنا�شئة 

�ملبتكرة، مبا يف ذلك �مل�شاركة يف بر�مج �لت�شريع وخطط �ال�شتثمار.
و�شيقدم �لطرفان م�شاريع م�شرتكة جلذب �ال�شتثمار "لربنامج هور�يزن 
ملناق�شة  دوري��ة  �جتماعات  تنظيم  و�شيتم  �خل�شو�ض"،  وج��ه  على  ي��وروب 
ومنتزه  "�ريك�شبو"  ب��ني  م�شرتكة  جلنة  �إن�����ش��اء  �إىل  باالإ�شافة  �مل�شاريع، 
عن  �لنا�شئة  �ملبادر�ت  ومر�قبة  لتنفيذ  و�البتكار  للعلوم  �الإم��ار�ت  جامعة 
جامعة  ومنتزه  "مايند"  لالبتكار  ميالنو  منطقة  م�شروع  بني  �لتعاون 
�الإمار�ت للعلوم و�البتكار.  وقالت �لدكتورة نهال �شرب�ك، �ملدير �لتنفيذي 
"من �أجل دعم حتقيق �الأهد�ف  ملنتزه جامعة �الإم��ار�ت للعلوم و�البتكار: 
�ال�شرت�تيجية جلامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و�الأجندة �لوطنية لدولة 
�الإمار�ت 2021، و��شرت�تيجية �الإمار�ت �لوطنية لالبتكار، �شيكون منتزه 
�ل�شركات  �نطالق جلذب  و�البتكار مبثابة نقطة  للعلوم  �الإم��ار�ت  جامعة 
يف  للم�شاهمة   - و�لدولية  �لوطنية   - �ل�شناعة  من  �البتكار  على  �لقائمة 

�لتنمية �الإقليمية الإمارة �أبوظبي و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ".
�لهدف  ه���ذ�  حت��ق��ي��ق  يف  "مايند"  م���ع  ���ش��ر�ك��ت��ن��ا  "�شت�شاعد  و�أ����ش���اف���ت: 
�ال�شرت�تيجي من خالل منح �مل�شاركني يف هذ� �ملجال من �البتكار �لفر�شة 
ا يف دول  لتو�شيع �أعمالهم لي�ض فقط يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ولكن �أي�شً
جمل�ض �لتعاون �خلليجي وجنوب �آ�شيا بالنظر �إىل موقعنا �ال�شرت�تيجي. 
ا من خالل تقدمي �حلو�فز �لتي طورتها دولة �الإمار�ت �لعربية  �شندعم �أي�شً
�ملتحدة �إىل �مل�شاركني يف "مايند" جلذب �ملو�هب و�ل�شركات و�مل�شتثمرين 

ورو�د �الأعمال لي�شبح �ملركز �الإقليمي �ملف�شل لالبتكار "
تبلغ م�شاحته مليون مرت  �لذي  للموقع  �ملالكة  "�ريك�شبو" �ل�شركة  وتعد 
مربع يف ميالنو، و�لذي ��شت�شاف معر�ض �إك�شبو 2015. وتتمثل مهمتهم 
يف حتويل �ملوقع �إىل منطقة ميالنو لالبتكار "مايند"، و�لتي �شتكون بيئة 

د�عمة لالبتكار عاملياً.
مكاناً  تكون  �أن  �إىل  تهدف  و�بتكار  ومعرفة  للعلوم  و"مايند" هي منطقة 
من  كل  �إىل  قيمة  و�إ�شافة  �الإقليمية  �المتياز�ت  لتعزيز  للعامل  مفتوحاً 
�ال�شتثمار�ت �مل�شتمرة و�إىل �إرث �إك�شبو. تهدف منطقة �البتكار �إىل �أن تكون 
و�لتكنولوجيا  �ل�شحية  و�لرعاية  �حلياة  علوم  جم��االت  يف  للتميز  مركًز� 
و�لبيانات  �لبيانات  و�لتغذية وعلوم  �لزر�عية  �حليوية و�الأدوية و�الأغذية 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  بيا�شيو،  دي  �إيغور  قال  جهته  ومن  �ل�شخمة. 
"�ريك�شبو"، "متثل هذه �التفاقية خطوة �أ�شا�شية حيث �أنها توؤكد �لنطاق 
باأي  �لدويل مل�شروعنا. مل يكن �ختيار �لعمل مع دبي و�الإم��ار�ت ع�شو�ئًيا 
�ملناطق  �أك��رث  �الأح����و�ل، لي�ض فقط الأنهما ميثالن و�ح���دة م��ن  ح��ال م��ن 
ا الأنه بعد �إك�شبو 2020 دبي، �ملوؤجل �إىل �لعام  حيوية يف �لعامل، ولكن �أي�شً
غر�ر  على  لالبتكار،  خم�ش�شة  منطقة  �إن�شاء  �إىل  ا  �أي�شً �شي�شعون  �ملقبل، 
�أنه يجب دمج نظام �شامل لالبتكار  " ." و�أ�شاف" : من �لو��شح  "مايند 
بالتاأكيد يف منتزه  ، كما يتجلى  �لعاملي  �لتميز  بيئة من  "مايند" يف  مثل 
�إن�شاء �شبكة من �الت�شاالت  �الإم��ار�ت للعلوم و�البتكار. هدفنا هو  جامعة 
ا "بو�بة" رئي�شية تربط  و�لتبادل مع جميع �لقار�ت، الأن )مايند( هي �أي�شً

�إيطاليا بالعامل و�لعامل باإيطاليا."
ويعد منتزه جامعة �الإمار�ت للعلوم و�البتكار �أحد �لالعبني �لرئي�شيني يف 
برنامج �لتطوير �ال�شرت�تيجي لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ويهدف �إىل 
ا  �أن ي�شبح مركًز� عاملًيا للبحث و�البتكار وريادة �الأعمال. يقدم  �ملنتزه فر�شً
لدعم مناذج �البتكار و�ملو�هب و�ل�شركات �لنا�شئة و�ل�شركات و�ملنظمات من 
خالل تطوير �ل�شر�كات و�ل�شبكات �لدولية وتبادل �أف�شل �ملمار�شات وجذب 
�لرئي�شي  �ل�شريك  للعلوم و�البتكار هو  �الإم��ار�ت  �ملال.منتزه جامعة  ر�أ�ض 

جلناح جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �إك�شبو 2020 دبي.

حديقة احليوانات بالعني تكثف الإجراءات 
الحرتازية لفايرو�ض كورونا بتقليل �شاعات العمل

••  العني - الفجر

فايرو�ض  �نت�شار  م��ن  للحد  �ملكثفة  �الح��رت�ز�ي��ة  �الإج����ر�ء�ت  م��ع  متا�شياً 
�الأن�شطة  جميع  �إي��ق��اف  ع��ن  بالعني  �حل��ي��و�ن��ات  حديقة  �أع��ل��ن��ت  ك��وف��ي��د؛ 
و�لتجارب حفاظاً على �لتباعد �الجتماعي وتقليل �لكثافة �جلماهريية مع 

�اللتز�م بتوفري �خلدمات �الأ�شا�شية للزو�ر كالنقل و�ملطاعم.
 10:00 �ل�شاعة  �شاعات من   8 �إىل  �لعمل  �شاعات  كما خف�شت �حلديقة 
�لدولة  جهود  �شمن  �الإج���ر�ء  ه��ذ�  وي��اأت��ي  م�شاًء،   06:00 حتى  �شباحاً 
جميع  وتوفري  �ل��وب��اء،  من  �لوقاية  م�شتويات  لزيادة  و�ملتكاملة  �ل�شاملة 
و�لتنوع �حليو�ين  و�ملوظفني  �ل��زو�ر  �شالمة  ل�شمان  �لالزمة  �الإج���ر�ء�ت 
�لكبري �لذي تزخر به �حلديقة بحو�يل 4000 حيو�ن من خمتلف �أنحاء 
�لعامل، %30  من �أنو�عها مهدد باالنقر��ض. وقال عمر حممد �لعامري 
مدير �إد�رة �لعمليات يف حديقة �حليو�نات بالعني " تتيح �حلديقة فر�شة 
�لتجول  فريدة وممتعة من خالل  �أوق��ات  لق�شاء  و�ل��زو�ر  للعائلة  مميزة 
فيها ويف مركز �ل�شيخ ز�يد لعلوم �ل�شحر�ء و�لذي �شيكون متاحا للزو�ر مع 
تقدمي بع�ض �خلدمات مثل عربات نقل �لزو�ر وتاأجري �لدر�جات �جلبلية، 
و�شيكون موعد حجز �آخر تذكرة �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء و�إخالء �حلديقة 
�شفاري  �إغ��الق  �شيتم  فيما  م�شاء  و�لن�شف  �خلام�شة  �ل�شاعة  �ل���زو�ر  من 
�لدولة،  يف  بها  �ملعمول  �الح��رت�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت  مع  متا�شيا  موؤقتا  �لعني 
وندعو �جلمهور �إىل متابعة �آخر �مل�شتجد�ت و�إجر�ء�ت �لزيارة عرب من�شات 

�لتو��شل �الجتماعي و�ملوقع �الإلكرتوين قبل زيارة �حلديقة ."
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�لتي  �لكيميائية  �لغذ�ئية و�ملرّكبات  �لعنا�سر  �لتفاح على عدد كبري من  يحتوي خل 
جتعله عن�سرً� طبيعيًا فعااًل يف عالج عدد هائل من �الأمر��ض و�لوقاية من �أمر��ض 

�أخرى.
يجب  ك��ام��ل؛  ب�سكل  �لتفاح  خ��ل  ف��و�ئ��د  على  وللح�سول 
��ستخد�م �الأنو�ع �خلام منه �لتي تكون حمتفظة بالبكترييا 
�ملفيدة و�الإنزميات �لتي ال تتو�فر يف �الأنو�ع غري �لنقّية.

ب�ّسي،  كري�ستال  لبنان  يف  �لتغذية  �خت�سا�سيي  نقيبة 
تطلعنا يف �ملو�سوع �الآتي على فو�ئد خل �لتفاح للن�ساء:

فو�ئد خل �لتفاح ال تقاوم!
بد�ية تقول �لنقيبة كري�شتال ب�ّشي: "�شاع ��شتعمال خل �لتفاح 
�لعديدة  �ل�شحية  ف��و�ئ��ده  ب�شبب  وذل���ك  �ل�شنني؛  �آالف  منذ 
�لثاين،  �لنوع  من  �ل��دم  �شكر  م�شتويات  حت�شني  مثل  للج�شم؛ 

و�لتقليل من �لوزن �لز�ئد، وهذ�ن �الأمر�ن �أثبتا علمياً.
ي�شاعد خل �لتفاح على خف�ض �شغط �لدم؛ وذلك ب�شبب �حتو�ئه 
ل�شغط  خاف�شاً  ت��اأث��ري�ً  ميتلك  �ل���ذي  �خل��ل��ي��ك،  حم�ض  على 
و�لتخفيف  �ل���دم،  يف  �لكول�شرتول  م�شتويات  وحت�شني  �ل���دم، 
خطر  م��ن  و�لتقليل  �لتنك�شي،  �ملفا�شل  �لتهاب  �أع��ر����ض  م��ن 
�الإ�شابة بعدوى �الأمعاء �لناجتة عن �لُطفيليات، و�لتقليل من 
بالتهاب  �الإ�شابة  خطر  من  و�لتقليل  �ل�شاق،  ت�شُنّجات  حدوث 
�الأنف و�جليوب �الأنفية، و�لتقليل من خطر �الإ�شابة بالتهاب 
من  و�لتقليل  �له�شم،  ع�شر  �أعر��ض  من  و�لتخفيف  �لبلعوم، 
خطر �الإ�شابة به�شا�شة �لعظام �ملرتبط ب�شعف �لعظام و�شهولة 
ومهار�ت  ك��ال��ذ�ك��رة  �الإدر�ك���ي���ة؛  �ل��وظ��ائ��ف  وحت�شني  تك�ّشرها، 
و�لتخفيف  �لكلى،  بح�شو�ت  �الإ�شابة  خطر  وخف�ض  �لتفكري، 

من �أعر��ض �لتقّدم بال�شن.
�لعلمية حول  �الأدّل��ة  تنق�شها  �لتي  �لفو�ئد  �لعديد من  ت�شيع 
يعتقد  �إذ  عامًة؛  �له�شمي  و�جلهاز  للمعدة  �لتفاح  خل  فو�ئد 
�أن خل �لتفاح يح�ّشن عملية �له�شم؛ وذلك ب�شبب قدرته على 

�مل��ع��دة، مما ي�شاعد  �لها�شمة وحم�ض  �الإن��زمي��ات  �إف���ر�ز  زي��ادة 
تدعم �شحة  كافية  �أدل��ة  توجد  ولكن ال  �له�شم،  على حت�شني 
خل  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ��شتهالك  �أن  ويعتقد  �ل��ن��ظ��ري��ة.  ه��ذه 
و�الإ�شهال،  �الإم�����ش��اك  م��ن  �لتقليل  يف  مفيد�ً  يكون  ق��د  �لتفاح 
حيث �إنه يحتوي على �لبكتني �لذي يعترب من �الألياف �لذ�ئبة 
يف �ملاء، و�لتي قد ت�شاعد على �مت�شا�ض �ل�شو�ئل من �الأمعاء 

و�شهولة �الإخر�ج".

فو�ئد خل �لتفاح يف عالج حّب �ل�سباب
تقول �لنقيبة ب�ّشي �إّن "خل �لتفاح ي�شم عدد�ً كبري�ً من �ملكّونات 
�ملفيدة، ولعل �أبرزها حم�ض �خلليك، حم�ض �لغاليك، حم�ض 
�لكلوروجينيك، �لكافيني، وغريها من �ملرّكبات �الأخرى. ف�شاًل 
و�ملو�د  �مل�شاّدة لالأك�شدة  �مل��و�د  من  كبري�ً  ع��دد�ً  �أن��ه ي�شم  على 
للميكروبات،  �مل�شاّدة  و�مل���و�د  �ل�شكري  مر�ض  لتطّور  �مل�شاّدة 
وم�شاد�ت �الأور�م و�ملو�د �ملقاومة لزيادة �لوزن، �إىل جانب �ملو�د 
�رتفاع �شغط �لدم ون�شبة �لدهون �ل�شاّرة يف  �لتي حتول دون 

�لدم �أي�شاً .
وع��ل��ى �ل��رغ��م �أن ف��و�ئ��د خ��ل �ل��ت��ف��اح �ل�شحية ت��ط��ال ك��اًل من 
�أ�شارت  �لعلمية  �ل��در����ش��ات و�الأب��ح��اث  ف���اإنَّ  �ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء، 
�أكرب،  �لن�شاء بفو�ئد  �ل�شائل �لطبيعي تزّود  �أن فو�ئد هذ�  �إىل 

�ل�شباب  حّب  م�شكلة  يعالج  �أنه  خ�شو�شاً 
�لتفاح  خ��ل  �أن  ح��ني  ت��وؤرق��ه��ن، يف  �ل��ت��ي 
ي�شاعد على عالجها و�لوقاية منها ب�شكل 
�أ�شارت �الأكادميية �الأمريكية  فّعال. وقد 

لالأمر��ض �جللدية �إىل �أن �أكرث من 50 
% من �لن�شاء يف �شن 20 - 29 و�أكرث من 

25 % للن�شاء يف �شن 40 - 49 �شنة تعاين 
من حّب �ل�شباب .

يحتوي خل �لتفاح على مادة �الألفا هيدروك�شي 
�جللد  خ��الي��ا  م��ن  �لتخل�ض  على  ت�شاعد  �ل��ت��ي 

�مليتة �لتي ت�شدُّ �مل�شام،
)م�شببات  �لبكترييا  من  خالية  عليها  �حلفاظ  وبالتايل   

�لرقم  درج��ة  على  �حلفاظ  يف  دوره  عن  ف�شاًل  �ل�شباب(،  حب 
�لهيدروجيني للجلد، 

مما ي�شاعد على منع جفاف �لب�شرة �لتي تعّد من �أهم عو�مل 
ظهور حب �ل�شباب �أي�شاً .

وي�شتخدم خل �لتفاح مو�شعياً من خالل خلط كميات مت�شاوية 
 15 من �خلل و�ملاء وقليل من �لع�شل لتدليك �لب�شرة به ملدة 
�أو ملعقتني من خل  �أو من خالل �إ�شافة ملعقة  دقيقة يومياً، 

�لتفاح �خلام �إىل كوب من �ملاء وتناوله مرتني يومياً". 

فو�ئد خل �لتفاح يف حماربة �اللتهابات
من  �لن�شاء  من  كبرية  �شريحة  "تعاين  ب�ّشي:  �لنقيبة  وتتابع 
�لتهابات �ملفا�شل �لتي ت�شّبب �الآالم �ل�شديدة بها، وتزيد ن�شبة 
�لن�شاء �لالتي يعانني من �لتهابات �ملفا�شل عن �لرجال ب�شكل 
كبري، ومن �أجل �لتخل�ض من هذه �اللتهابات وما ي�شاحبها من 
�أعر��ض، باالإمكان ��شتخد�م خل �لتفاح �لذي يحتوي على مو�د 
�لتفاح،  خل  من  ملعقة  خلط  خ��الل  من  لاللتهابات؛  م�شاّدة 
�إىل كوب من  و�إ�شافتهما  �لنقي،  �لع�شل �لطبيعي  و�أخ��رى من 

�ملاء �لفاتر مع �لقليل من �لقرفة، وتناول هذ� �مل�شروب مرة �أو 
مرتني يومياً حتى �ل�شفاء. كما قد ُي�شتخدم مو�شعياً من خالل 
تبليل قطعة قما�ض بخل �لتفاح وو�شعها على مكان �الأمل لعّدة 

�شاعات من مرتني �إىل 3 مّر�ت �أ�شبوعياً.
هذ� ويعمل حم�ض �خلليك �ملوجود يف خل �لتفاح على مقاومة 
تر�كم �لدهون باجل�شم، وي�شاعد على تك�شري �لدهون و�لتخّل�ض 
�أن  �إىل  در��شة علمية  �أ�شارت  وقد  �لبطن خ�شو�شاً،  ده��ون  من 
خل �لتفاح يحّفز فقد�ن �لوزن �لز�ئد، ويقّلل من ن�شبة �لدهون 
�لثالثية و�لكول�شرتول �ل�شاّر يف �لدم، وي�شاعد على �لتخل�ض 

من متالزمة �الأي�ض �لتي قد ينتج عنها �ل�شمنة �ملفرطة".

فو�ئد خل �لتفاح لل�سعر
وتختم �لنقيبة ب�ّشي قائلة: "�أخري�ً يعمل خل �لتفاح �أي�شاً على 
تعزيز درجة نعومة ون�شارة وزيادة معدل منو �ل�شعر و�لتخل�ض 
من عّدة م�شاكل ت�شيبه مثل �لق�شرة، جفاف، و�لتهابات فروة 
��شتخد�مه  ومي��ك��ن  وغ���ريه���ا...  �لب�شيالت،  و�شعف  �ل���ر�أ����ض، 
لل�شعر؛ عرب خلط ربع كوب من خل �لتفاح مع كوبني من �ملاء 
و�لبدء يف تدليك  �ل�شعر  ليكون مبثابة غ�شول، وتطبيقه على 
فروة �لر�أ�ض به ملدة 5 دقائق على �الأقل، ثم غ�شل �ل�شعر باملاء. 

مع �شرورة تكر�ر ذلك مرة و�حدة يف �الأ�شبوع".
م��الح��ظ��ة م��ه��ّم��ة: خل��ل �ل��ت��ف��اح خم��اط��ر ع��ل��ى �جل�����ش��م، ومنها 
خف�ض م�شتوى �لبوتا�شيوم بن�شبة كبرية يف �جل�شم، وهذ� �الأمر 
قد يوؤثر ب�شكل �شلبي على ع�شلة �لقلب، باالإ�شافة �إىل تاأثريه 
يعانون  �ل��ذي��ن  �الأ���ش��خ��ا���ض  ج��ان��ب  م��ن  �ملتناولة  �الأدوي����ة  على 
�ل�شغط؛  مر�ض  وم��ن  �ل��ث��اين،  �لنوع  من  �ل�شكري  مر�ض  من 
الأنه يتفاعل مع �الأدوي��ة ويخّفف من مفعولها، من هنا يجب 

��شت�شارة �لطبيب �ملخت�ّض قبل تناول خل �لتفاح.

يحتوي على عنا�سر غذ�ئية ومركبات كيميائية

خل التفاح.. عالج فعال وفوائد مذهلة!

در��شة تك�شف عن عالقة بني �جلر�حة ومر�ض �ألزهامير
 The Journal of وت�شلط �لنتائج، �لتي ُن�شرت يف دورية
�أي�شا  �ل�شوء   ،Alzheimer's Disease Reports
�ل��وزن يف منت�شف �لعمر على �شحة �لدماغ  على تاأثري زي��ادة 

يف �شن �ل�شيخوخة.
لكن �النتظار حتى وقت الحق من �حلياة للتخل�ض من �لوزن 

�لز�ئد قد يكون متاأخر� للوقاية من هذ� �خلطر.
وقالت �ملوؤلفة �لرئي�شية للدر��شة، �لربوفي�شورة �أنالينا فيرني 
�لبحوث  ومركز  �شيفيلد  بجامعة  �لع�شبية  �لعلوم  معهد  من 
يف  �الإن�شان  حلقوق  �لوطني  للمعهد  �لتابع  �حليوية  �لطبية 
يعي�شون  �شخ�ض  مليون   50 م��ن  �أك��رث  �أن  "ُيعتقد  �شيفيلد: 

م��ع م��ر���ض �أل��زه��امي��ر وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ع��ق��ود م��ن �لدر��شات 
�لر�ئدة و�لعاملية �ل�شخمة ما زلنا ال منلك عالجا لهذ� �ملر�ض 

�لقا�شي".
ت�شبب  �ل�شمنة  �أن  تظهر  ال  در��شتهم  �أن  �لبحث  فريق  و�أك���د 
�لتفكري يف  �ل��ن��ا���ض  ع��ل��ى  �إن  ق��ال��و�  لكنهم  �أل��زه��امي��ر،  م��ر���ض 

ممار�شة �لريا�شة.
ت�شبب  �ل��ت��ي  "�الأمر��ض  ف��ي��رني:  �ل��ربوف��ي�����ش��ورة  و�أو���ش��ح��ت 
�ألزهامير و�خلرف �لوعائي، تظل كامنة  �خلرف، مثل مر�ض 
�لعمر  �ل�شتينيات من  �النتظار حتى  فاإن  لذ�  ل�شنو�ت عديدة، 

لفقد�ن �لوزن رمبا يكون قد فات �الأو�ن".
�لدماغ  �شحة  على  �إ�شايف  ع��بء  هو  �لز�ئد  "�لوزن  و�أ�شافت: 

وقد يوؤدي �إىل تفاقم �ملر�ض. �إننا بحاجة �إىل �لبدء يف �لتفكري 
يف �شحة �لدماغ و�لوقاية من هذه �الأمر��ض يف وقت مبكر".

وفح�شت �لدر��شة بيانات �لت�شوير بالرنني �ملغناطي�شي للدماغ 
�ألزهامير  مبر�ض  �إكلينيكيا  ت�شخي�شهم  وق��ع  مري�شا   47 ل� 
�خلفيف، و68 مري�شا يعانون من �شعف �إدر�كي خفيف و57 

�آخرين يتمتعون ب�شحة �إدر�كية جيدة.
و��شتخدمت �لدر��شة �جلديدة ثالث تقنيات ح�شابية تكميلية 

للنظر يف ت�شريح �لدماغ، وتدفق �لدم وكذلك �ألياف �لدماغ.
وقارن �لفريق �لدويل �شور� متعددة للدماغ وقا�ض �الختالفات 
يف �لرتكيز�ت �ملحلية الأن�شجة �ملخ لتقييم حجم �ملادة �لرمادية، 
�أل��زه��امي��ر، و���ش��الم��ة �ملادة  �أث��ن��اء ظ��ه��ور م��ر���ض  �ل��ت��ي تتحلل 

�لبي�شاء وتدفق �لدم يف �ملخ و�ل�شمنة.
�إقر�أ �ملزيد

ما �لفرق بني مر�ض �ألزهامير و�خلرف؟
وك�شفت �لفحو�شات �أن �ل�شمنة قد ت�شهم يف "�شعف �الأن�شجة 
�لع�شبية". ويف مر�شى �خلرف �خلفيف، وجد �لفريق �رتباطا 
�لتقاطع  �ل��رم��ادي��ة ح��ول  �مل���ادة  �ل�شمنة وح��ج��م  ب��ني  �إي��ج��اب��ي��ا 

�ل�شدغي �جلد�ري �الأمين.
 وي�شري هذ� �إىل �أن �ل�شمنة قد ت�شاهم يف �ل�شعف �لع�شبي لدى 
�إدر�كي  �شعف  من  يعانون  و�لذين  معرفيا  �الأ�شحاء  �الأف���ر�د 

خفيف.
وقال ريت�شارد �أوكلي، من جمعية �ألزهامير: "نعلم �أن �ل�شمنة 
�ملزيد  �لدر��شة تخربنا  عامل خطر لالإ�شابة باخلرف، وهذه 

عن تاأثري �ل�شمنة على �شحة �لدماغ".
وتابع �لقول �إن %40 من جميع حاالت �خلرف ميكن �لوقاية 

منها وذلك بحث �جلميع على �ال�شتمر�ر يف �لن�شاط.
و�أ�شاف: "��شتبدل �لب�شكويت بقطعة من �لفاكهة الأن �الأبحاث 
يف  ي�شاعد  �أن  ميكن  ج�شمك  �شحة  على  �حل��ف��اظ  �أن  �أظ��ه��رت 

�حلفاظ على �شحة عقلك �أي�شا".

ت�ساهم يف �سعف �الأن�سجة �لع�سبية

ال�شمنة قد توؤدي اإىل تفاقم اآثار مر�ض األزهامير
وجد بحث جديد من جامعة �سيفيلد �أن زيادة �لوزن متثل عبئا �إ�سافيا على �سحة �لدماغ وقد توؤدي �إىل تفاقم مر�ض �ألزهامير.

وك�سفت در��سة �لت�سوير �لع�سبي متعددة �لو�سائط �لر�ئدة �أن �ل�سمنة قد ت�ساهم يف �سعف �الأن�سجة �لع�سبية، بينما ميكن �أن ي�ساعد �حلفاظ على وزن 
�سحي �أثناء مر�ض �ألزهامير �خلفيف يف �حلفاظ على بنية �لدماغ.
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16  341317 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �اللكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �الأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفري تتبع �لكرتوين للطرود لالآخرين.
�الإجنليزية بخط وطريقة  باللغة   DKITCHEN �لعالمة عبارة عن  حرف وكلمة  �لعالمة:  و�شف 

مميزة.
  �ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163668

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16  341319 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �الإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
�الإجنليزية بخط وطريقة  باللغة   DKITCHEN �لعالمة عبارة عن  حرف وكلمة  �لعالمة:  و�شف 

مميزة.
  �ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163669

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/20 �ملودعة بالرقم: 341516  

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: ديليفري هريو ��ض ئي وعنو�نه: �أور�نينربجر ��ض تي �آر. 70، برلني 10117، �أملانيا.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
�لدقيق  و�ل�شاغو،  �لتابيوكا  و�لنودلز،  �ملعكرونة  �الأرز،   ، �ال�شطناعية  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة 
و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ، �خلبز و�لفطائر و�حللويات ، �ل�شوكوال ، بوظة )�أي�شكرمي( ، �شر�ب 
)مثلجات( وغريها من �ملثلجات �ل�شاحلة لالأكل ، �ل�شكر ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود ، �خلمرية وم�شحوق 
�خلبيز، �مللح ، �لتو�بل ، �لبهار�ت ،  �الأع�شاب �ملحفوظة ، �خلل و�ل�شل�شات و�لتو�بل �الأخ��رى ، �لثلج )�ملاء 

�ملجمد(.
رمز  ي�شارها  على  #EVERYDAY بخط وطريقة مميزة  كلمة  عبارة عن  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�لها�شتاغ حتتها كلمة ROASTERY بخط �شغري د�خل م�شتطيل وجميع �لكلمات باللغة �الإجنليزية.

  �ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163889

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16 �ملودعة بالرقم: 341331 

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �اللكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �الأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفري تتبع �لكرتوين للطرود لالآخرين.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة PIZZAZA باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة حتتها 

من �لي�شار كلمة بيتز�ز� باللغة �لعربية بخط �شغري.
  �ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163672

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16 �ملودعة بالرقم: 341335 

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �الإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة PIZZAZA باللغة �الإجنليزية بخط وطريقة مميزة حتتها 

من �لي�شار كلمة بيتز�ز� باللغة �لعربية بخط �شغري.
  �ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163673

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :341411     بتاريخ :  2020/12/17
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:جلوبايل يونايتد م م ح
وعنو�نه:�ض. ب. 4422 �لفجرية ؛ دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �حلجز للنقل؛ خدمات �حلجز لل�شفر؛ خدمات تنظيم �لرحالت �ل�شياحية؛ �خلدمات �ملكونة من 
�ملتعلقة  و�ملعلومات  �ل�شياحة  ووك��االت  �لو�شطاء  قبل  من  �لب�شائع  �شحن  عن  �أو  �لرحالت  عن  معلومات 
بالتعرفة و�ملو�عيد وو�شائل �لنقل، خدمات �إرتياد �الأماكن )�ل�شياحية(؛ خدمات معلومات �ل�شفر و�ل�شياحة 

و�حلجز للعامة عن طريق �شبكة �الت�شال باالنرتنت بالكمبيوتر.
�لو�ق�عة بالفئة: 39

و�شف �لعالمة : �لكلمات Globally United uniting culture باالأحرف �لالتينية باللونني 
�الأبي�ض و�الأ�شود وتتميز بان �لكلمتني Globally United  يف �شطرين م�شتقلني حتت بع�شهما بنمط 
خط مميز وبحجم خط �كرب بينما �لكلمات uniting culture يف �ل�شطر �الأخري وبحجم خط ��شغر. 

وي�شار �لكلمات �حلرفني GU يف �شكل وجه مبت�شم كما يف �ل�شكل. 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/27 �ملودعة بالرقم: 341987 

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: جيليد �شاين�شز �أيرلند� يو �شي

وعنو�نه: �آي دي �يه بزن�ض �آند تكنولوجي بارك ، كاريغتوهيل ، كو.كورك ، �أيرلند�
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
م�شتح�شر�ت �شيدالنية.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة SUNLENCA باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 164337

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16  341337 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39
حجز �لنقل عرب �ملو�قع �اللكرتونية، تغليف وتخزين �لب�شائع، ت�شليم �الأطعمة، ت�شليم �لطرود، نقل وت�شليم 
�لب�شائع، ت�شليم �لر�شائل، �لت�شليم �ل�شريع للب�شائع بو��شطة �ملركبات، خدمات �لت�شليم، �لتخزين �ملوؤقت 

ملو�د �لت�شليم، تتبع وتعقب �ل�شحنات، توفري تتبع �لكرتوين للطرود لالآخرين.
ب��خ��ط وط��ري��ق��ة مم��ي��زة حتتها كلمة  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  ع��ن كلمة طبخة  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية. باللغة    TABKHA
  �ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163674

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
تاريخ: 2020/12/16  341343 �ملودعة بالرقم:  

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: �أوج �نف�شتمنت�ض ليمتد وعنو�نه: �ض.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��الت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطالت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �الإقامة �ملوؤقتة للعطالت، مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �الإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
ب��خ��ط وط��ري��ق��ة مم��ي��زة حتتها كلمة  �ل��ع��رب��ي��ة  باللغة  ع��ن كلمة طبخة  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية. باللغة    TABKHA
  �ال�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

EAT 163675

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9912

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/14 �الحد  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده مايكرو و�ي لتجارة �اللكرتونيات �ض.ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                          �لو�سف         �سعر �لتقييم  

                                                    �أغر��ض متنوعة            7،710 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/61

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/02/14 �الحد  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده مايكرو و�ي لتجارة �اللكرتونيات �ض.ذ.م. مو �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                                �لو�سف            �سعر �لتقييم  

                                                        �أغر��ض متنوعة                  3،930 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
 اإنذار عديل   

برقم املحرر 2021/02838
�ملنذر : ب�شار حممد �شليم �بو حرب - �شوري �جلن�شية ويحمل هوية رقم : 784195839106077 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - �شارع �ملكتوم - برج �لرمي - طابق �مليز�نني - M09 -  هاتف رقم : 0563190000 
�ملنذر �ليه : 1- دميي للم�شاعد - �ض ذ م م  ، 2- ه�شام �شامي �أمني حممد - م�شري �جلن�شية -  ويعلن على عنو�نه : دبي - �نرتنا�شيونال 

�شيتي - �حلي �ل�شيني - D05 S03 - هاتف : 045725717 موبايل : 0521563028 
�ملو�شوع : �نذ�ر بال�شد�د وتكليف بالوفاء مببلغ وقدره )20.000 درهم - ع�شرين �لف درهم( 

و�نذرته باالأتي : 
يد�ين �ملنذر �ملنذر �ليه مببلغ وقدره )20.000 درهم - ع�شرين �لف درهم( ووفاء من �ملنذر �ليه لهذ� �لدين فقد قام بتحرير �شيك با�شم 

ول�شالح �ملنذر وم�شحوبه على بنك �بوظبي �لتجاري وبياناته كاالآتي :
رقم �ل�شيك 000055   - �لتاريخ 2020/8/10 - �ملبلغ بالدرهم 20.000 

�لبنك �مل�شحوب عليه بنك �أبوظبي �لتجاري 
وحيث �نه ولدى تقدمي هذ� �ل�شيك لل�شرف لدى �لبنك �مل�شحوب عليه فقد �رتد دون �شرف موؤ�شر عليه عدم كفاية �لر�شيد. 

وملا كان من �ملقرر طبقا لن�ض �ملادة 62 من �لالئحة �لتنظيمية للقانون �الإحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
و�لتي تن�ض على �أنه :

��شتثناء من �لقو�عد �لعامة يف رفع �لدعوى �إبتد�ء ، تتبع �الأحكام �لو�ردة يف �ملو�د �لتالية �إذ� كان حق �لد�ئ ثابتا بالكتابة �إلكرتونيا �و 
م�شتنديا وحال �الأد�ء وكان كل ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملقد�ر �و منقوال معينا بنوعه �و مقد�ره. 

وملا كان دين �ملنذرة ثابت بالكتابة وحال �الأد�ء مبوجب �شيكات بنكية 
وحيث �ن �ملادة 63/1 من �لالئحة �لتنظيمية للقانون �الإحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شاأن قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�لتي تن�ض على 
�نه.  على�لد�ئن �ن يكلف �ملدين بالوفاء يف ميعاد خم�شة �يام على �الأقل ثم ي�شت�شدر �أمر� باالأد�ء من قا�شي �ملحكمة �لتي يقع يف د�ئرتها 
�لتكليف  باالأد�ء ويكون  �الأمر  �إ�شت�شد�ر  �ملطلوب يف عري�شة  �أقل من  بالوفاء  �لتكليف  �لو�رد يف  �ن يكون �حلق  �ملدين وال يجوز  موطن 

بالوفاء باأي و�شيلة من و�شائل �الإعالن �ملحددة يف هذه �لالئحة.  
وهو �الأمر �لذي يحق معه للمنذر تكليف �ملنذر �ليه بالوفاء بالدين خالل )خم�شة �أيام( من تاريخ �إ�شتالمكم هذ� �الإنذ�ر ، و�إال �شوف 
ن�شطر �آ�شفا ال�شت�شد�ر �أمر �أد�ء.  لذلك ، فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )20.000 درهم - ع�شرين �لف درهم( 
وهو �ملبلغ �مل�شتحق �ل�شد�د منذ تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك طبقا ملا هو مبني يف هذ� �الإنذ�ر وذلك خالل خم�شة �أيام من تاريخ ��شتالمكم لهذ� 
�الإنذ�ر ، و�لتنبيه عليه باأنه يف حالة �متناعه عن �لوفاء �شوف ي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة باإقت�شاء حقوقه 

ومنها ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء ، مع حفظ كافة �حلقوق �لقانونية �الخرى للمنذر. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 13/2020/13497 عمايل جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )26100 درهم( 

و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �الإعالن : مود�ن جياجن - �ض م ح - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شمر �فنان ن�شري �حمد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �الإقامة 

�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �أق��ام عليك  �الإع��الن : قد  مو�شوع 
وقدرها )26100 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف. وح��ددت لها جل�شة يوم �الح��د  �ملو�فق  
2021/2/14 �ل�شاعة 10.00 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
يف الدعوى رقم 2020/321 جتاري كلي

يعلن �خلبري �حل�شابي / ر��شد �حمد �ل�شيخ �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله مبوجب �حلكم 
�ل�شادر عن عد�لة هيئةحممة دبي �ملوقرة بتاريخ 2021/1/26 �ملرفوعة من �ملدعي �شركة 
جولدن لتوت�ض للتجارة �لعامة يعلن �خلبري �حل�شابي �ملدعي عليه �لر�بع/ ر�شا �بر�هيم حممد 
�و ما ميثلهم حل�شور �نتقال �خلربة  �ل�شاد�ض / مروة حممود حممد  �بر�هيم و�ملدعي عليه 
بحري  مطعم  ملقر  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة   2021/2/17 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �حل�شابية 
�لعنز �شرق  �لكائن بدبي مبنطقة هور  �أو �حل�شور مبقر مكتبنا  م  للماأكوالت �لبحرية - ذ م 
باأبوهيل - بناية �ل�شيخ ر��شد بن خليفة بجو�ر وز�رة  �لعمل و�لعمال �لقدمية ومقابل حمطة 
مرتو �لقيادة �لدور �الأول مكتب رقم )118 - 119( دبي و�إح�شار كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت 
�لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�شتطيع �أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�الأ�شول 
ويف �لوقت �ملحدد.  لالإ�شتف�شار �الإت�شال على �لرقم  ت : 2686888-04  هاتف متحرك 

 0543092666 :
اخلبري احل�سابي 
را�سد احمد ال�سيخ  

اإعالن حل�سور 
اإجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/1378(
�ملنذر : �شاتيان موند�كا التيل ر�غوتي 

�ملنذر �ليه : �شوني�ض كومار �شيكى كونى 
�ملو�شوع / طلب �إعالن بالن�شر يف �إنذ�ر عديل رقم )2021/1/19984( 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شرعة رد �ل�شيكات رقم )000115 - 000114 
قيمتهم  تبلغ  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  بنك  على  �مل�شحوبة   )000113-
�أيام  خ��الل خم�شة  وذل���ك  دره���م(  �ل��ف  )م��ائ��ت��ان   )200.000( �الإج��م��ال��ي��ة 
�شيكلفكم  مما  �شدكم  �لالزمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  �ملنذر  يتخذ  �شوف  و�إال 
بالر�شوم  �ليها  �ملنذر  حتمل  مع  �لقانون.  طائلة  حتت  ويوقعكم  وم�شقة  عنت 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإخطار عديل

 رقم الت�سديق:1476/2021
�ملنذر:بنك دبي �الإ�شالمي

وميثله �ل�شيد:�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة 
�لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي �ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنو�نه 

�مارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك:0544145222
بالقرب من م�شجد  �لرب�حة   - �إم��ارة دبي - منطقة بردبي  ر�ميز قولز�ر خان - هندي �جلن�شية - وعنو�نه  �ليه /  �ملنذر 

�لرب�حة - فيال رقم 07 - متحرك رقم : 0508575623 
�ملو�سوع/�خطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )28707( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )28707( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها:

و�ال  �الخطار  ه��ذ�  ت�شليمكم  تاريخ  من  ��شبوع  �أق�شاها  م��دة  خ��الل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  �ل��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  ��شتكمال  �ىل  ��شفني  �شن�شطر 

�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم �ملركبة
9471

�لفئة
O

نوع �ملركبة
جم�شي �شري�

لون �ملركبة
��شود 

�شنة �ل�شنع
2009

جهة �لرتخي�ض
دبي

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإخطار عديل

 رقم الت�سديق:22548/2020
�ملنذر:بنك دبي �الإ�شالمي

وميثله �ل�شيد:�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة 
�لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي �ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنو�نه 

�مارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك:0544145222
�ملنذر �ليه / �ليا�ض كومايار�كات حمزه كومايار�كات - هندي �جلن�شية وعنو�نه - �إمارة �ل�شارقة - منطقة �لنهدة - بناية 

تايجر - �شقة 303 - متحرك رقم 0555071352 
�ملو�سوع/�خطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )58905( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )58905( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها:

و�ال  �الخطار  ه��ذ�  ت�شليمكم  تاريخ  من  ��شبوع  �أق�شاها  م��دة  خ��الل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  �ل��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  ��شتكمال  �ىل  ��شفني  �شن�شطر 

�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم �ملركبة
84147

�لفئة
L

نوع �ملركبة
ALTIMA ني�شان

لون �ملركبة
رمادي

�شنة �ل�شنع
2015

جهة �لرتخي�ض
دبي

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإخطار عديل

 رقم الت�سديق:22894/2020
�ملنذر:بنك دبي �الإ�شالمي

وميثله �ل�شيد:�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�شفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�شي �مار�تية �جلن�شية مبوجب �لوكالة 
�لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�شفتها وكيلة عن 
بنك دبي �ال�شالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�شدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2019/1/4646 وعنو�نه 

�مارة دبي - منطقة ديرة بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �الول مكتب 101 متحرك:0544145222
 �مل��ن��ذر �ل��ي��ه / تونتى تونتى ل��ت��اأج��ري �ل�����ش��ي��ار�ت ���ض ذ م م - وع��ن��و�ن��ه��ا �إم����ارة دب��ي - دي���رة ���ش��ارع م���ردف - فيال رق��م 5 - 

متحرك رقم 0504592014
�ملو�سوع/�خطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )316020( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�شد متويل �الخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�شالح �ملنذر �ليه وحيث �ن �ملنذر 
�ليه تخلف عن �شد�د �ق�شاط �ملركبة ل�شالح �ملنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )316020( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب 
�ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �شاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع 

�ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة �التي بياناتها:

و�ال  �الخطار  ه��ذ�  ت�شليمكم  تاريخ  من  ��شبوع  �أق�شاها  م��دة  خ��الل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  �ل��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  �لقانونية  �الج����ر�ء�ت  ��شتكمال  �ىل  ��شفني  �شن�شطر 

�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة
املنذر/ احمد حممد عبدالنبي 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم �ملركبة
71285

�لفئة
Q

نوع �ملركبة
هيوند�ي �ك�شنت

لون �ملركبة
ر�شا�شي

�شنة �ل�شنع
2015

جهة �لرتخي�ض
دبي

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
Case No. 4700/2020, Commercial -Restricted jurisdiction

Plaintiff :  Abdurahman Mohammed Muslih
Defendants 1- Ihab Fathi Abdurahman Mattar
 2. Walaa Mohammed Baioumi Qashlan
 3- Hazem Mohammed Mohammed Qashlan
The expert/ Ammar Al-Nasr, who was appointed by the esteemed Dubai Court, in 
Case No. 4700/2020 Commercial - Restricted jurisdiction, filed by the Plaintiff/ 
Abdurahman Mohammed Muslih, declares, in fulfilment of the mission, that, the 
Defendants/ Ihab Fathi Abdurahman Mattar, Walaa Mohammed Baioumi Qashlan and 
Hazem Mohammed Mohammed Qashlan, or by their legal representatives are required 
to attend the accounting expert meeting to be held on Wednesday, corresponding to 
17/02/2021 at 12:30 PM, at our Office located in the Emirate of Dubai-Deira - Port 
Said St - Al-Wasl Business Center - next to 5G Hotel (Previously Rotana Hotel) - 27" 
St - 9 Floor - Office No.902) Makani No. 94178 32428. Therefore, you are required to 
attend on the date set above, and bring all papers and documents you desire to submit 
to us in order to fulfill our mission Best Regards,
Accounting Expert
Ammar Al-Nasr

Accounting Expert Meeting 

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162

Performance writ 786/2021/60
Notification by publication details:
To the Enforcee
1. Ravi Kiran Rush - Unknown residence
As the applicant: Royal Road Rent a Car 
LLC filed against you the aforementioned; 
Dubai Court of First Instance has decided on 
09.02.2021 oblige you to fulfill the same as 
per the foregoing within 15 days from the 
date of publishing this notification.

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

برييتو   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
كاديرى �بافوجى ، �ثيوبيا   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )3900240EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0505459311

فقدان جواز �شفر
جيتو  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا    ، وود�ج����و  ج��ريم��ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5141629EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0505459311

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو  / �حمد �شالمه 
�الردن     ، �ب����ورم����ان  �ح���م���د 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)P575707( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0554411134

فقدان جواز �شفر
بكرى  �لفت   / �مل��دع��و  فقد 
م�شر     ، ع���ب���د�ل�������ش���م���ي���ع 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A27170265( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0506422234

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو/ �روى عبد�لقوى 
عبد�لرب �ل�شالحى ، �ليمن   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)05334903( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0558170704

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو  / �شالمه �حمد 
، �الردن    �ب���ورم���ان  ���ش��الم��ه 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)0960504( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0554411134

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو  / حممد �شالح 
بن ن�شر �هلل جان ، باك�شتان   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5749262AH( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0547761014

فقدان جواز �شفر

فقد �ملدعو  / حم�شن �حمد 
�ليمن     ، �ل�����ش��رف��ى  ���ش��ال��ح 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )07819958( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0504554955

فقدان جواز �شفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  11  فرباير 2021 العدد 13162

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

بنك اأبوظبي الأول يتعاون مع ما�شرتكارد 
لتح�شني منظومة املدفوعات التجارية لل�شركات

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع بنك �أبوظبي �الأول، �أكرب بنك يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد 
خم�ض  مل��دة  ��شرت�تيجية  �شر�كة  �لعامل،  يف  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  و�أ�أم���ن  �أك��رب 
لتوفري  “ما�شرتكارد”  �شنو�ت مع �شركة تكنولوجيا �لدفع �لر�ئدة عاملياً 
حلول جديدة للدفع و�لبطاقات �لتجارية. ويهدف كاًل من �لطرفني �إىل 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ل�شركات  بني  �لدفع  عمليات  تب�شيط 

لت�شبح �أكرث �شال�شة و�أمناً و�شهولة. 
بها  �خلا�شة  �لدفع  ومن�شات  �لتجارية  “ما�شرتكارد”  بطاقات  و�شتكون 
متوفرة لعمالء بنك �أبوظبي �الأول، �إىل جانب جمموعة و��شعة من �ملز�يا 
لتلبية  مثالياً  خيار�ً  تعترب  و�لتي  “ما�شرتكارد”،  منتجات  تقدمها  �لتي 

�حتياجات �ل�شركات وموظفيها. 
 In تكنولوجيا  م��ن  �ال�شتفادة  للعمالء  ميكن  �ل�شر�كة،  ه��ذه  ومب��وج��ب 
�لتي قامت “ما�شرتكارد” بتطويرها، وهي من�شة ح�شرية   Control
�لبطاقات  م��دف��وع��ات  وتب�شيط  تن�شيق  على  �ل��ك��ربى  �ل�����ش��رك��ات  ت�شاعد 
و�إىل  �الأم���ن.  معايري  �أعلى  مع  يتو�فق  ومب��ا  �لنقدية،  �لتدفقات  وتعزيز 
�لتقارير؛ توفر هذه �خلدمة  �ملتطورة و�لدقيقة الإعد�د  جانب �الإمكانات 

لل�شركات �إمكانية �لو�شول �إىل �لبيانات و�لتحليالت ب�شكل �أكرث �شهولة. 
من   Purchase بطاقة  باإطالق  �الأول  �أبوظبي  بنك  �شيقوم  وب���دوره، 
ما�شرتكارد �لتي توفر بيانات ذكية وتتمتع مبز�يا �لبطاقات �الفرت��شية 
لت�شهيل �ملدفوعات �حلكومية و�لتجارية. كما �شيقدم �لبنك جمموعة من 
بطاقات “ما�شرتكارد” لل�شفر و�لرتفيه �لتي متكن موظفي �ل�شركات من 

�إد�رة �لنفقات �ملتعلقة باالأعمال �لتجارية باأ�شلوب �آمن وعلى �أف�شل نحو.
ورئي�ض  للرئي�ض  �لتنفيذي  �لنائب  كومار،  ر�مانا  ق��ال  ذك،  على  وتعليقاً 
�مل�شرفية  �لرقمية، قطاع �خلدمات  �مل�شرفية  �ملدفوعات و�خلدمات  ق�شم 
يف  �الأول  �أب��وظ��ب��ي  بنك  تركيز  “يزد�د  �الأول:  �أب��وظ��ب��ي  بنك  يف  ل��الأف��ر�د 
تطوير  على  با�شتمر�ر  ونعمل  �ل��ت��ج��اري��ة،  �مل��دف��وع��ات  على  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه 
رق��م��ي��اً، مع  م��دف��وع��ات��ه��م  ���ش��د�د  تتيح لعمالئنا  �ل��ت��ي  �حل��ل��ول �حل��دي��ث��ة 
�لذي  و�ل��وق��ت  ويف  �لتعامالت.  �إج���ر�ء  يف  �الأم���ان  م�شتويات  �أع��ل��ى  �شمان 
�ل�شر�كة  لنا هذه  تتيح  �ملدفوعات؛  نو��شل فيه تر�شيخ ح�شورنا يف قطاع 
باالعتماد  لل�شركات  نقدمها  �لتي  �خلدمات  �إث��ر�ء  �إمكانية  �ال�شرت�تيجية 
تعك�ض  كما  ’ما�شرتكارد‘.  تطورها  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لرقمية  �حل��ل��ول  على 
هذه �خلطوة �لتز�منا �جلاد و�مل�شتمر بدعم عمالئنا و�مل�شاهمة يف تعزيز 
�لتعايف �القت�شادي على حد �شو�ء«.  من جانبه قال جريي�ض ناند�، مدير 
“لطاملا  منطقة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وباك�شتان لدى “ما�شرتكارد”: 
كان بنك �أبوظبي �الأول من �أبرز �شركائنا �ال�شرت�تيجيني يف دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة. ومتثل �التفاقية �جلديدة نقلة نوعية يف م�شرية �لتعاون 
�مل��زي��د م��ن �حل��ل��ول و�خل��دم��ات لل�شركات يف دولة  ت��وف��ري  �مل�����ش��رتك نحو 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ودعم تطلعات �لتحول �لرقمي لديها. وال �شك 
باأن جائحة )كوفيد-19( قد �أدت �إىل �إدخال تغيري�ت جذرية على �أ�شلوب 
عمل �ل�شركات يف كافة �لقطاعات؛ وهو ما �ألقى �ل�شوء على �أهمية حت�شني 
على  ونحن  كفاءة.  �أك��رث  لت�شبح  �ل�شركات  بني  �ملدفوعات  وتطوير حلول 
فعالة  �إيجاد حلول  �شت�شاهم يف  �الأول  �أبوظبي  بنك  �شر�كتنا مع  ب��اأن  ثقة 
للتحديات �لتي تفر�شها قنو�ت �لدفع �لتقليدية على �ل�شركات يف �لدولة، 

عرب توفري حلول �لدفع �ملوؤ�ش�شي �الآمنة و�لب�شيطة«. 

امل�شرف املركزي يفر�ض عقوبة مالية 
على �شركة �شرافة عاملة يف الدولة

•• اأبوظبي -وام: 

�ملا�شي عقوبة  �ملركزي يف يناير  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  فر�ض م�شرف 
�ملادة  باأحكام  عماًل  �الإم����ار�ت،  دول��ة  يف  عاملة  �شر�فة  �شركة  على  مالية 
�شاأن  2018، يف  ل�شنة   ”20“ بقانون �حت��ادي رقم  �ملر�شوم  من   ”14“
جر�ئم غ�شل �الأم��و�ل ومكافحة متويل �الإره��اب ومتويل �لتنظيمات غري 
غ�شل  مو�جهة  ملتطلبات  �ل�شر�فة  �شركة  �متثال  �إط��ار  ويت�شم  �مل�شروعة. 

�الأمو�ل ومكافحة متويل �الإرهاب بال�شعف.
�ل�شعيف  �لتاريخي  �المتثال  �شجل  �العتبار  يف  �مل��رك��زي  �مل�شرف  و�أخ���ذ 
�خلا�ض ب�شركة �ل�شر�فة، وفر�ض غر�مة مالية قدرها 504،000 درهم. 
وب�شفته �جلهة �لرقابية على �ل�شر�فات �لعاملة يف دولة �الإم��ار�ت، يلتزم 
�لدولة  يف  �ل�شارية  للقو�نني  �ل�شر�فات  �متثال  ب�شمان  �ملركزي  �مل�شرف 
على  �حلفاظ  بهدف  �ملركزي،  �مل�شرف  ي�شدرها  �لتي  و�ملعايري  و�الأنظمة 

�ل�شفافية و�لنز�هة يف معامالت �ل�شر�فات.

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي   667
•• دبي-وام:

بلغت �لت�شرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك بدبي �أم�ض �أكرث من 
667 مليون درهم.

و�شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 186 مبايعة بقيمة 357.85 مليون درهم منها 
16 مبايعة لالأر��شي بقيمة 44.47 مليون درهم و170 مبايعة لل�شقق 

و�لفلل بقيمة 313.37 مليون درهم .
وجاءت �أهم مبايعات �الأر��شي بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة �جلد�ف 
تليها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة جمري� �الأوىل تليها مبايعة 

بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة �ملمزر .
عدد  حيث  من  �ملناطق  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  حد�ئق  منطقة  وت�شدرت 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعات   4 �شجلت  �إذ  �ملبايعات 
�ليفره 2 بت�شجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ماليني درهم وثالثة يف �حلبية 

�لثالثة بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 4 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون 
مليون   17 بقيمة  مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم  �ملركا�ض  مبنطقة  دره��م 
درهم يف منطقة نخلة جمري� و�أخري� مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف 

منطقة نخلة جمري� .
وت�شدرت منطقة مر�شى دبي �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل 
�إذ �شجلت 40 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة ور�شان �الأوىل 
 2 �ليالي�ض  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��الي��ني   4 بقيمة  مبايعة   14 بت�شجيلها 

بت�شجيلها 14 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم .
و�شجلت �لرهون قيمة قدرها 148.95 مليون درهم منها 16 رهن �أر��ض 
بقيمة 83.12 مليون درهم و43 رهن فلل و�شقق بقيمة 65.83 مليون 
44 مليون درهم و�أخ��رى يف  2 بقيمة  �أهمها مبنطقة جزيرة  درهم وكان 

منطقة �لرب�شاء جنوب �لر�بعة بقيمة 18 مليون درهم .

�أدنوك تر�سي �متياز ��ستك�ساف منطقة بحرية على كوزمو من خالل مز�يدة تناف�سية

»كوزمو« ت�شتثمر ما ي�شل اإىل 532 مليون درهم يف مرحلة ا�شتك�شاف املنطقة البحرية رقم 4

وزارة الطاقة والبنية التحتية حت�شد الآيزو يف اإدارة العمليات والأنظمة الالزمة لزيادة اأداء الطاقة

•• اأبوظبي - وام:

�رتفع عدد �الأ�شهم �لتي ميلكها �الأجانب و�خلليجيون 
مليار   9.6 نحو  �إىل  �إمار�تية  عقارية  �شركات   7 يف 
يف  دره��م  مليار   22 �إىل  و�شلت  �شوقية  بقيمة  �شهم 
وذلك  �جل��اري  فرب�ير  �شهر  من  �الأول  �لثلث  نهاية 

بح�شب �الأرقام �ل�شادرة عن �الأ�شو�ق �ملالية �ملحلية.
وياأتي �الرتفاع �مل�شجل يف ملكية �الأجانب و�خلليجيني 

بعد  �الإمار�تية  �لعقارية  �ل�شركات  �أم��و�ل  روؤو���ض  يف 
جلوء هذه �ل�شريحة من �مل�شتثمرين �إىل زيادة حجم 
�لعام  ب��د�ي��ة  منذ  �ل��ق��ط��اع  ���ش��رك��ات  يف  ��شتثمار�تهم 

.2021
�ل�شركات  �أن�شط  من  �لوطنية  �لعقار  �شركات  وتعد 
م��ع��دل دور�ن  �ملالية م��ن حيث  �الأ���ش��و�ق  �مل��درج��ة يف 
يحققها  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�ئ��د  ون�شبة   ، �أ�شهمها 

�مل�شتثمر من خالل �ال�شتثمار يف روؤو�ض �أمو�لها .

باملركز  �لعقارية  �إعمار  �شركة  ج��اءت  فقد  وتف�شيال 
�الأجنبية  �ال����ش���ت���ث���م���ار�ت  ح��ج��م  ح��ي��ث  م���ن  �الأول 
و�خلليجية �مل�شتقطبة، فقد و�شل عدد �الأ�شهم �لتي 
�ل�شركة  يف  �مل�شتثمرين  م��ن  �ل�شريحة  ه��ذه  متلكها 
2.56 مليار �شهم وبقيمة �شوقية ت�شل �ىل �أكرث من 

10 مليار�ت درهم بتاريخ 10 فرب�ير �جلاري .
من  و�خلليجيني  �الأج��ان��ب  ملكية  م�شتوى  على  �أم��ا 
 2.095 �ل��ع��ق��اري��ة ف��ق��د بلغت  �ل����د�ر  ���ش��رك��ة  �أ���ش��ه��م 

 7.8 نحو  �إىل  �ل�شوقية  قيمتها  ت�شل  �شهم  مليار 
مليار درهم . وبلغ عدد �الأ�شهم �لتي ميلكها �الأجانب 
و�خلليجيون يف ر�أ�ض مال �شركة د�ماك �لعقارية نحو 
 3.18 �إىل  ت�شل  �شوقية  بقيمة  �شهم  مليار   2.45

مليار درهم تقريبا خالل فرتة �لر�شد .
وتوزعت بقية ملكيات هذه �ل�شريحة من �مل�شتثمرين 
على �شركات ديار و�الحتاد �لعقارية �إ�شافة �إىل �شركات 

�إعمار للتطوير �لعقاري ور�أ�ض �خليمة �لعقارية .

•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�متياز  �تفاقية  توقيع  عن  �أم�ض  “�أدنوك” 
ال�شتك�شاف �لنفط و�لغاز ح�شلت مبوجبها 
لال�شتك�شاف  �ل��ب��ح��ري��ة  “كوزمو  ���ش��رك��ة 
بالكامل  �مل��م��ل��وك��ة  �ملحدودة”،  و�الإن����ت����اج 
�ليابانية، على  �لقاب�شة”  “كوزمو  ل�شركة 
حقوق ��شتك�شاف �لنفط و�لغاز يف “�ملنطقة 
هذه  وتعد  �أبوظبي.  يف   ”4 رق��م  �لبحرية 
يعتمدها  ن��وع��ه��ا  م��ن  �م��ت��ي��از  �ت��ف��اق��ي��ة  �أول 
�ملجل�ض �الأعلى لل�شوؤون �ملالية و�القت�شادية 

يف �أبوظبي و�لذي مت ت�شكيله موؤخر�ً.
�لدكتور  ك���ل م���ن م��ع��ايل  وق����ع �الت��ف��اق��ي��ة 
�ل�شناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
“ �أدنوك  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  ل�شركة 
“ وجمموعة �شركاتها، وهريو�شي كريياما، 

�لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة “كوزمو«.
وق����ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أحمد 
مع  “متا�شياً   :  - �ملنا�شبة  ب��ه��ذه   - �جل��اب��ر 
باال�شتغالل  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
من  ممكنة  قيمة  �أق�����ش��ى  وحتقيق  �الأم��ث��ل 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة، ت�شهم  م����و�رد 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  �الم��ت��ي��از يف  ه���ذ�  ت��ر���ش��ي��ة 
وتوثيق  و’كوزمو‘  �أدن�������وك  ب���ني  �ل���ق���ائ���م 
�لعالقة �ال�شرت�تيجية �لر��شخة و�لناجحة 
بني دولة �الإم��ار�ت و�ليابان �لتي تعد �أكرب 

�أدنوك من �لنفط و�لغاز.  م�شتورد ملنتجات 
وي�شعدنا تو�شيع نطاق �شر�كتنا مع ’كوزمو‘ 
ال �شيما و�أن تر�شية هذ� �المتياز توؤكد على 
�ل���دور �مل��ه��م للتعاون يف جم��ال �ل��ط��اق��ة يف 
�لبلدين  بني  �القت�شادية  �لعالقات  تعزيز 
�ل�����ش��دي��ق��ني خ�����ش��و���ش��اً ف��ي��م��ا ن���رك���ز على 

�ال�شتعد�د ملرحلة �لتعايف ما بعد كوفيد«.
’كوزمو‘  �خ��ت��ي��ار  “جاء  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
�ل�شديدة،  بالتناف�شية  �ت�شمت  مز�يدة  بعد 
ون���ظ���ر�ً مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن خ���ربة ك��ب��رية يف 
�ل��ع��م��ل يف �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف �الإم������ار�ت 
�ملتطورة  �لتكنولوجيا  وقدرتها على توفري 
وت�����ش��ه��ي��ل و����ش���ول م��ن��ت��ج��ات��ن��ا م���ن �لنفط 
�أ�شو�ق  �إىل  �ل��ب��رتول��ي��ة  و�مل�����ش��ت��ق��ات  �خل����ام 
�ل��ن��م��و �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب ه���ذه من 
�العتبار  يف  ناأخذها  �لتي  �لرئي�شية  �مل��ز�ي��ا 
��شرت�تيجية  ن��وع��ي��ة  ���ش��ر�ك��ات  �إب�����ر�م  ع��ن��د 
من  و�ال�شتفادة  �لقيمة  تعزيز  من  متكننا 
لتنفيذ  ج��ه��ودن��ا  وم���و�ردن���ا �شمن  �أ���ش��ول��ن��ا 
للنمو   2030 �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا 

�لذكي«.
 ”4 رق��م  �لبحرية  “�ملنطقة  تر�شية  وتاأتي 

على  موؤخر�ً  �ملناطق  تر�شية عدد من  عقب 
�شركة “�أوك�شيدنتال” �الأمريكية، وحتالف 
للطاقة  �الإيطالية  “�إيني”  �شركة  ت��ق��وده 
وذلك  �ل��ت��اي��الن��دي��ة،   PTTEP و���ش��رك��ة 
�أبوظبي  �لثانية من مز�يدة  �شمن �جلولة 
على  �أدن���وك  ق��درة  عك�شت  �لتي  �لتناف�شية 
�ل�شر�كات  وتوثيق  �لقيمة  تعزيز  مو��شلة 
��شتك�شاف  وت���رية  لت�شريع  �ال�شرت�تيجية 

وتطوير مو�رد �أبوظبي �لهيدروكربونية.
“كوزمو”  �شتح�شل  �التفاقية،  ومب��وج��ب 
على ح�شة %100 يف مرحلة �ال�شتك�شاف، 
و�شت�شتثمر ما ي�شل �إىل 532 مليون درهم 
�لتنقيب  عمليات  يف  دوالر/  مليون   145/
يف  مب��ا  و�لتقييم،  �ال�شتك�شاف  �آب���ار  وح��ف��ر 
وتقييم  ال�شتك�شاف  �مل�����ش��ارك��ة،  ر���ش��م  ذل���ك 
�لبحرية  “�ملنطقة  و�لغاز يف  �لنفط  فر�ض 
رقم 4” �لتي تغطي م�شاحة تبلغ 4865 
���ش��م��ال غ���رب���ي مدينة  م���رب���ع���اً  ك���ي���ل���وم���رت�ً 

�أبوظبي.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ه��ريو���ش��ي ك���ريي���ام���ا: “ 
�أبوظبي  وحكومة  ’كوزمو‘  �شركة  متتلك 
متتد  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع  يف  قوية  �شر�كة 

ق��رن، ومتثل تر�شية هذ�  الأك��رث من ن�شف 
�المتياز مرحلة مهمة لنا ت�شهم يف ت�شريع 
وترية تطوير �أعمالنا يف جمال �ال�شتك�شاف 
وتعزز  �أب���وظ���ب���ي  يف  و�الإن����ت����اج  و�ل��ت��ط��وي��ر 
�شر�كتنا �لر��شخة مع كل من �إمارة �أبوظبي 

و�أدنوك و�لتي تغطى جماالت متعددة«.
ال�شتك�شاف  متحم�شون  نحن   “ و�أ���ش��اف: 
ه����ذه �مل��ن��ط��ق��ة �ل����و�ع����دة و�ال����ش���ت���ف���ادة من 
م�����و�رده�����ا �ل���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة م����ن خالل 
و�ثقون  ونحن  وخربتنا،  معرفتنا  توظيف 
يف  �شي�شهم  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  جناحنا  �أن  م��ن 
�ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �أوج���ه �لتكامل و�ل��دم��ج يف 
�لنفط �حلالية ملجموعة  �أعمالنا يف حقول 
�شركة  تديرها  �لتي  �مل��ربز  وجزيرة  كوزمو 

’نفط �أبوظبي �ملحدودة ‘ �لتابعة لنا«.
ويف حال �لو�شول �إىل �كت�شافات ناجحة ذ�ت 
�ال�شتك�شاف،  جدوى جتارية خالل مرحلة 
�شتح�شل “كوزمو” على حق تطوير و�إنتاج 
�لتجارية،  �جل���دوى  ذ�ت  �الكت�شافات  ه��ذه 
�الحتفاظ  خ���ي���ار  �أدن��������وك  مت��ت��ل��ك  ب��ي��ن��م��ا 
�المتياز  �إن��ت��اج  م��رح��ل��ة  يف   60% بح�شة 
�لتي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة 

“�ملنطقة  ت��ر���ش��ي��ة  و���ش��ت��ت��ي��ح  �ال���ش��ت��ك�����ش��اف. 
�لفر�ض  م���ن  �مل���زي���د   ”4 رق����م  �ل��ب��ح��ري��ة 
�ملحلية  �لقيمة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  �ل���و�ع���دة 

�مل�شافة يف �لدولة خالل فرتة �المتياز.
و�إىل جانب حفر و��شتك�شاف وتقييم �الآبار 
مرحلة  �شت�شهد  و�لتقييمية،  �ال�شتك�شافية 
�ال�شتك�شاف ��شتفادة “كوزمو” وم�شاهمتها 
مالياً وتقنياً يف م�شروع �مل�شح �جليوفيزيائي 
يقوم  و�ل���ذي  �أدن���وك  تنفذه  �ل��ذي  �ل�شخم 
عن  �الأب��ع��اد  ثالثية  دقيقة  بيانات  بتوفري 
م��ن��ط��ق��ة �الم���ت���ي���از. وت�����ش��ري ب��ي��ان��ات �مل�شح 
�لذي �أجري بالفعل على م�شاحة كبرية من 
بالقرب من حقول  �لتي تقع  �ملنطقة،  هذه 
�لنفط و�لغاز �حلالية، �إىل �أنها ذ�ت �إمكانات 

و�عدة.
و�أطلقت �أدنوك �جلولة �لثانية من مز�يد�ت 
حيث   ،2019 ع��ام  يف  �لتناف�شية  �أبوظبي 
طرحت نيابًة عن حكومة �أبوظبي جمموعة 
�لرئي�شية.  و�لبحرية  �ل��ربي��ة  �ملناطق  م��ن 
و��شتناد�ً �إىل �لبيانات �ملتوفرة من �لدر��شات 
و�مل�شوحات  �ل��ب��رتويل  للنظام  �لتف�شيلية 
�جليوفيزيائية �لتي مت �حل�شول عليها من 
�آبار �ال�شتك�شاف و�لتقييم، ت�شري �لتقدير�ت 
�جلولة  ���ش��م��ن  �جل���دي���دة  �مل��ن��اط��ق  �أن  �إىل 
حتتوي  �لتناف�شية  �مل���ز�ي���د�ت  م��ن  �لثانية 
من  مليار�ت  بعدة  تقدر  كبرية  م��و�رد  على 
ب��ر�م��ي��ل �ل��ن��ف��ط وت��ري��ل��ي��ون��ات م��ن �الأق����د�م 

�ملكعبة من �لغاز �لطبيعي.

•• اأبوظبي-الفجر:

وز�رة  وكيل  �لعلماء،  �شريف  �شعادة  �أكد 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية ل�شوؤون �لطاقة 
و�لبرتول، �شعي �لوز�رة �لد�ئم لتحقيق 
ال�شتد�مة  �ل���دول���ي���ة  �مل���ع���اي���ري  �أع����ل����ى 
�ملمار�شات  �ف�����ش��ل  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ط��اق��ة، 
لتحقيق  �حل�����ي�����وي  �مل�����ج�����ال  ه�������ذ�  يف 
�لوطنية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

رفع  ت�شتهدف  و�لتي   ،2050 للطاقة 
�إجمايل  يف  �لنظيفة  �لطاقة  م�شاهمة 
�إىل  �ل��دول��ة  �ملنتجة يف  �ل��ط��اق��ة  م��زي��ج 
وخف�ض   ،2050 ع�����ام  %50حتى 
�إنتاج  عملية  من  �لكربونية  �النبعاثات 
�ل����وز�رة تعمل  �أن  �إىل  �ل��ك��ه��رب��اء، الف��ت��ا 
تخدم  متطورة  حتتية  بنية  �إن�شاء  على 
 ،2030 �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف 

وتعزز جودة حياة �الأفر�د.

�لطاقة  وز�رة  ح�����ش��ول  �إث����ر  ذل���ك  ج���اء 
مطابقة  �شهادة  على  �لتحتية  و�لبنية 
�الآي���زو  �ل��ع��امل��ي��ة  �لقيا�شية  �مل��و����ش��ف��ات 
معايري  تطبيق  يف   »ISO 50001«
نظام �الإد�رة �لفاعلة للعمليات و�الأنظمة 
�لطاقة من خالل  �أد�ء  لزيادة  �لالزمة 
عن  عرب  حيث  �ال�شتهالك،  كفاءة  رف��ع 
�إن  �عتز�زه بهذه �ل�شهادة �ملهمة قائاًل: 
يف  �ل�شهادة  ه��ذه  على  �ل����وز�رة  ح�شول 

ظل �لظروف �ال�شتثنائية �لتي مير بها 
�لعامل، يعد �إجناز�ً كبري�ً ومتميز�ً.

م�شروع  ي���دع���م  �شعادته:”  و�أ�����ش����اف 
�لفاعلة  �الإد�رة  نظام  معايري  “تطبيق 
للعمليات و�الأنظمة �لالزمة لزيادة �أد�ء 
�شوب  �الإم����ار�ت  دول��ة  توجه  �لطاقة” 
��شتهالك  خل��ف�����ض  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
للجهات  ب��ال��وف��ر  ي���ع���ود  �ل���ط���اق���ة، مب���ا 
�لتي تتبنى هذه �ملمار�شات، وي�شاهم يف 

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شركة  م���ارت���ن،  ل��وك��ه��ي��د  ت�����ش��ت��ع��ر���ض 
�ل����ر�ئ����دة ع��امل��ي��اً يف جمال  �الأم���ري���ك���ي���ة 
�لدفاعية  �أحدث حلولها  �لتكنولوجيا.. 
خ����الل �ل�������دورة �خل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة من 
م���ع���ر����ض وم�����وؤمت�����ر �ل�����دف�����اع �ل������دويل 
�أبوظبي  يف  ُي���ق���ام  �ل�����ذي  “�آيدك�ض”، 
فرب�ير   25 ح��ت��ى   21 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 

�جلاري.
�ملعر�ض  خ����الل  �حل�������ش���ور  و���ش��ي��ت��م��ك��ن 
من  �مل�شتقبل  ج��ي��ل  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  م��ن 
�ل��ط��ائ��ر�ت و�الأن��ظ��م��ة �ل���دو�رة وتقنيات 
�لدفاع �جلوي و�ل�شاروخي �لتي تقدمها 
�لقيادة  �أن��ظ��م��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��رك��ة، 
و�لتدريب  �مل��ح��اك��اة  وح��ل��ول  و�ل��ت��ح��ك��م، 
�مل��ت��ق��دم��ة، م���ع ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تطبيق 
�ل��وق��اي��ة م��ن كوفيد-19  ب��روت��وك��والت 

ل�شمان �شالمة �لزو�ر و�لعار�شني.

وقال روبرت هارو�رد، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ل�شرق  يف  م����ارت����ن  ل��وك��ه��ي��د  ل�����ش��رك��ة 
�الأو�شط: نلتزم يف لوكهيد مارتن بدعم 
���ش��رك��ائ��ن��ا �الإق��ل��ي��م��ي��ني يف خ�����ش��م بيئة 
متز�يد.  ب�شكل  م��ت��ط��ورة  جيو�شيا�شية 
وخالل دورة �آيدك�ض لهذ� �لعام، نتطلع 

�الأكرث  �ل��دف��اع��ي��ة  ق��در�ت��ن��ا  ع��ر���ض  �إىل 
لدعم  �شركائنا  م��ع  و�ل��ت��ف��اع��ل  �ب��ت��ك��ار�ً 
مقدر�تهم �لدفاعية و�أجند�تهم لتنمية 

ر�أ�ض �ملال �لب�شري.
يف  نوعه  م��ن  �لوحيد  �حل��دث  وب�شفته 
�إفريقيا، يجمع  �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 

�آيدك�ض كل عامني كبار �خلرب�ء لي�شمل 
بهدف  و�لع�شكرية،  �حلكومية  �لقياد�ت 
يف  �لدفاع  تكنولوجيا  م�شتقبل  مناق�شة 
كل �ملجاالت �لربية و�لبحرية و�جلوية 

و�لف�شائية.
وعلى هام�ض �ملوؤمتر ي�شارك تيم كاهيل، 
نائب �أول لرئي�ض �شركة لوكهيد مارتن 
رفيعة  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ة  يف  �ل���دول���ي���ة، 
�ملبتكرة  �ل��ف��ر���ض  “��شتك�شاف  ب��ع��ن��و�ن 
بعد  �الإم���د�د  �شل�شلة  منظومة  �إد�رة  يف 
و�شتناق�ض  كوفيد-19”.  ج���ائ���ح���ة 
فرب�ير   20 ي��وم  �شتعقد  �لتي  �جلل�شة، 
�لنوعية  و�لتقنيات  �الجتاهات  �جل��اري، 
�لت�شنيع  ق��ط��اع  م��الم��ح  ت�����ش��ك��ل  �ل��ت��ي 
قطاع  على  �لرتكيز  م��ع  �ال�شرت�تيجي 

�لدفاع.
وت���ت���و�ج���د ���ش��رك��ة ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن يف 
�أكرث  منذ  �الأو���ش��ط من  �ل�شرق  منطقة 
�لعديد  خاللها  ق��دم��ت  ع��ام��اً   50 م��ن 

�لطلب  خف�ض  م�شتهدف  �إىل  �لو�شول 
عام  يف   40% ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ط���اق���ة  ع��ل��ى 
�ال�شرت�تيجية  �شمن  �مل����درج   2050
�جلدير  و   ،2050 للطاقة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�شمن  ي����ن����درج  �مل���������ش����روع  �أن  ب���ال���ذك���ر 
الإد�رة  �الإم�����������ار�ت  ج����ائ����زة  خم����رج����ات 
�جلهات  حث  ت�شتهدف  و�لتي  �لطاقة، 
ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق �أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري يف هذ� 

�ملجال.

م��ن �الأن��ظ��م��ة �ل��دف��اع��ي��ة و�أث��ب��ت��ت �أنها 
�شريك ��شرت�تيجي.. كما دعمت �أنظمة 
�لف�شاء و�الأقمار �ال�شطناعية و�شاهمت 
وتدريب  �لدفاعية  �ل�شناعة  تطوير  يف 
ر�أ���������ض �مل����ج����ال �ل���ب�������ش���ري يف ع�����دد من 
�ملجاالت.. و�شتعر�ض �ل�شركة �بتكار�تها 
�آيدك�ض يف جناح  �لعاملية خالل معر�ض 
�أبوظبي  م���رك���ز  د�خ������ل   01-A11

�لوطني للمعار�ض.

�المتياز يعزز �ل�سر�كة �لقائمة بني �أدنوك وكوزمو 
وي�ساهم يف تر�سيخ �لعالقة �ال�سرت�تيجية بني �الإمار�ت و�ليابان

مليار درهم قيمة 9.6 مليار �شهم ميلكها الأجانب واخلليجيون يف 7 �شركات عقارية  22
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املال والأعمال

�شركة نخيل: فلل ند ال�شبا ت�شهد طلبا 
متناميا بعد جتاوز املبيعات 2 مليار درهم

•• دبي-وام:

من  دره��م  مليار   2 من  �أك��رث  �لعقاري  للتطوير  “نخيل”  �شركة  حققت 
مرحلة  �أط��الق  عن  معلنة  �ل�شبا”،  ند  “فلل  يف  �لفاخرة  �مل��ن��ازل  مبيعات 
جديدة من �لفلل وذلك بعد ت�شجليها مبيعات �شهرية قيا�شية يف �شهر يناير 
2021. ومت �شر�ء ن�شف �لفلل �لعائلية �لفاخرة مع بيع �أكرث من 800 
فيال خالل �الأ�شهر 12 �ملا�شية. و�شهد �شهر يناير 2021 ت�شجيل �أعلى 
 342 بلغت  �إجمالية  بقيمة  133 �شفقة  �الآن مع  لغاية  �شهرية  مبيعات 
 2020 ع��ام  يف  “نخيل”  �شركة  مبيعات  قيمة  وجت���اوزت  دره���م.  مليون 
“فلل  ت�شدرت  حيث  دره��م  مليار   2.2 �لعقارية  و�لوحد�ت  �الأر��شي  من 
و�لوحد�ت  �الأر��شي  على  �أي�شاً  مع وج��ود طلب  �الأك��رث مبيعاً  �ل�شبا”  ند 
و”قرية  جمري�”  و”نخلة  بارك”  و”جمري�  “�لفرجان”  يف  �ل�شكنية 
ور�شان” و�ملدينة �لعاملية “�نرتنا�شيونال �شيتي«. وقال عقيل كاظم �لرئي�ض 
�لتنفيذي لل�شوؤون �لتجارية لدى �شركة “نخيل” �إن �ل�شركة �شهدت بد�ية 
قوية لعام 2021 وذلك مع ��شتمر�ر “فلل ند �ل�شبا” يف جذب �مل�شرتين - 
معظمهم من �مل�شتخدمني �لنهائيني - ل�شر�ء منزلهم الأول مرة �أو ل�شر�ء 
منازل �أكرب حجما. و�أ�شاف �أن �لعام �ملا�شي �شهد تغيري�ت كبرية يف منط 
�حلياة ب�شبب فريو�ض “كورونا” مما �أدى �إىل زيادة �لطلب على �مل�شاحات 
�ملعي�شة �لعائلية �لد�خلية و�خلارجية �لو��شعة ومن �ملرجح �أن ي�شتمر ذلك 

يف نف�ض �الجتاه.

تداولت مليارية يف �شوق اأبوظبي 
لليوم الرابع على التوايل

•• اأبوظبي - وام:

حافظ �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية على تو�زنه يف جل�شة �ليوم قبل �الأخري من 
تعامالت �الأ�شبوع و�شط ��شتمر�ر تدفق �ل�شيولة �لتي جتاوزت قيمتها مليار 
للتعامالت.  �ليومي  �لر�شد  ملا يظهر  وفقا  �لتو�يل  �لر�بع على  لليوم  درهم 
ن�شبتها  ب��زي��ادة  نقطة   5666 م�شتوى  عند  لل�شوق  �ل��ع��ام  �مل��وؤ���ش��ر  و�أغ��ل��ق 
تو��شل  �لتعامالت  ويت�شح من خالل  �ل�شابق.  �ليوم  مع  مقارنة   0.07%
قطاعي  �شمن  �مل��درج��ة  �الأ�شهم  م��ن  �شريحة  �أ�شهم  على  �لتجميع  عمليات 
�لعقار و�لبنوك وهو ما ظهر جليا من خالل ��شتحو�ذها على �لن�شبة �الأكرب 
من �شيولة �لتد�والت. وبلغت قيمة �ل�شفقات �ملربمة على �شهم �شركة �لد�ر 
3.68 درهم، كذلك  293 مليون درهم مما رفع �شعر �ل�شهم �إىل  �لعقارية 
�شهد �شهم بنك �أبوظبي �الأول ن�شاطا كبري� �شاعد� �إىل م�شتوى 15 درهما 
جمدد�، وو�شلت قيمة �لتد�والت على �ل�شهم 277 مليون درهم تقريبا، فيما 
و�شلت على �شهم �لعاملية �لقاب�شة 164 مليون درهم رغم ثبات �شعره على 
نف�ض �مل�شتوى �ل�شابق وهو 46.5 درهم. وبلغ عدد �الأ�شهم �ملتد�ولة يف �شوق 

�لعا�شمة 168 مليون �شهم نفذت من خالل 2440 �شفقة.

الفاو ت�شيد بامل�شاريع الإماراتية 
ل�شتزراع الأ�شماك يف ال�شحراء

•• اأبوظبي -وام:

��شتعر�ض تقرير ملنظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة “�لفاو” �مل�شاريع 
�الأر��شي  يف  �الأ�شماك  ال�شتزر�ع  �الإم���ار�ت  دول��ة  ت�شهدها  �لتي  �لطموحة 
�ل�شحر�وية �لقاحلة، معتربة �أن هذه �مل�شاريع تعك�ض حجم �لتقدم �ملحرز 
�إنتاج م�شتد�م لالأ�شماك  �إر�شاء  �أجل  يف ت�شخري �لتكنولوجيا �حلديثة من 

و�الأحياء �ملائية يعزز �الأمن �لغذ�ئي للدولة.
و�أكد �لتقرير �أن تربية �الأحياء �ملائية ت�شكل �أولوية بالن�شبة �إىل �الإمار�ت 
ت�شمل  �لتي  �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية  �إ�شرت�تيجيتها  يف  رئي�شيا  وعن�شر� 
زيادة  �أج��ل  من  �ل�شمود  على  �ل��ق��ادرة  �لزر�عية  �ملمار�شات  تعّزز  م��ب��ادر�ت 

�الإنتاجية و�مل�شاعدة يف �حلفاظ على �لنظم �الإيكولوجية.
و�أو�شح �لتقرير �أن �الإمار�ت مت�شي قدما يف تطبيق �لتكنولوجيات �ملبتكرة 
�لنظم  على  �ل�شغوط  يقل�ض  ومبا  م�شتد�م  نحو  على  �الأ�شماك  ال�شتزر�ع 
�الإيكولوجية وتلبية �حتياجات عدد �ل�شكان �ملتز�يد، حيث تعترب �الأ�شماك 
م�شدر� رئي�شيا من م�شادر �لطعام بالن�شبة للغالبية �لعظمى ممن يقيمون 
على �أر�ض �لدولة. ووفقا للتقرير تنتج جهات فاعلة خا�شة ما بني 500 
و�شمك  و�لقارو�ض  و�لهامور  �الأطل�شي  �ل�شلمون  �شمك  من  طّن  و1000 
�أنحاء  جميع  يف  ع��ّدة  مر�فق  يف  �لع�شوي  و�لكافيار  �لذيل  �أ�شفر  �لكنعد 
�لتعاون ما بني �الإم��ار�ت ومنظمة �الأغذية  �إىل  �لتقرير  �الإم��ار�ت. ولفت 
و�لزر�عة �لعاملية �لفاو يف جمال تطوير �ل�شناعة �لنا�شئة ال�شتزر�ع �الأ�شماك 
وتو�شيع نطاقها بهدف جعل تربية �الأحياء �ملائية �أكرث كفاءة يف ��شتهالك 
�أجل تلبية �حتياجات عدد  �لناحية �القت�شادية من  �لطاقة وجمدية من 
م�شاريع  �أحد  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار  �الأ�شماك.  على  �ملتز�يد وطلبهم  �ل�شكان 
40 كيلومرًت� من  زر�ع��ة �الأ�شماك �لذي يقع يف منطقة �لوثبة على بعد 
�لعا�شمة �أبوظبي، و�لذي ي�شتخدم �أحدث �لتكنولوجيا �حلا�شوبية لر�شد 
على  فيها  �الأوك�شجني  م�شتويات  �ملياه وجودتها، ف�شاًل عن  ح��ر�رة  درجة 
�إ�شافة �إىل نظم �الإن��ذ�ر�ت �حل�ّشية �لتي ت�شري  24 �شاعة يف �ليوم،  مدى 

فور� �إىل وجود �أي تغرّي قد يهدد بقاء �الأ�شماك.

بنك دبي التجاري ي�شجل اأرباحًا �شافية بلغت 1.120 مليون درهم واأرباحًا ت�شغيلية بلغت 2.171 مليون درهم 
•• دبي- د.حممود علياء

ل�شنة  �ملالية  �لنتائج  عن  �أم�ض  �لتجاري  دب��ي  بنك  �أعلن 
 .2020

 �ملوؤ�شر�ت �ملالية �لهامة: 
�لنتائج �ملالية ل�شنة 2020:

o بلغت �الأرباح �ل�شافية 1.120 مليون درهم منخف�شة 
بن�شبة 20.0 % مقارنة بالعام �ل�شابق.

 2.978 و�لبالغة  �لت�شغيلية  �الإي�����ر�د�ت  �نخف�شت   o
مليون درهم بن�شبة %1.8 مقارنة بالعام �ل�شابق، وجاء 
معدل  �نخفا�ض  ب�شبب  رئي�شي  ب�شكل  �النخفا�ض  ه��ذ� 

�أ�شعار �لفائدة.
�نخف�شت �مل�شاريف �لت�شغيلية بن�شبة %8.8 لت�شل   o

�إىل 807 مليون درهم
o بلغت �الأرباح �لت�شغيلية 2.171 مليون درهم مرتفعة 

بن�شبة 1.1%
o بلغ �شايف خم�ش�شات �نخفا�ض �لقيمة �ملقتطعة خالل 
�لفرتة 1.051 مليون درهم، مرتفعة بن�شبة 40.5% 
�ملحددة  �لقيمة  �نخفا�ض  خم�ش�شات  الرت��ف��اع  كنتيجة 
ب�شبب  �ملحتملة  �الئتمانية  �خل�شائر  توقعات  والرت��ف��اع 
فريو�ض  م��ر���ض  بجائحة  و�ملتعلقة  �مل�شتجدة  �ل��ظ��روف 

كورونا-19
كما يف 31 دي�شمرب2020:

�ملال على م�شتو�ها �لقوي  ر�أ���ض  حافظت ن�شبة كفاية   o
حيث بلغت %16.65 يف حني بلغت ن�شبة كفاية �ل�شق 
�مل�شرتك  �الأول  و�ل�شق   15.50% �ملال  ر�أ���ض  �الأول من 

CET1( 12.71%(
 7.8% بن�شبة  و�لت�شليفات  �لقرو�ض  �إجمايل  �رتفع   o
مقارنة ب� 31 دي�شمرب 2019 لي�شل �إىل 69.0 مليار 

درهم
�مل�شتقرة  �الأم��و�ل  �إىل م�شادر  �لت�شليفات  ن�شبة  بلغت   o

86.33%
نقطة   83 مبقد�ر  �مل�شنفة  �لقرو�ض  ن�شبة  �رتفعت   o
يف   5.94% ب���  م��ق��ارن��ة   6.77% �إىل  لت�شل  �أ���ش��ا���ض 

دي�شمرب 2019

ملحة عن �أد�ء �لبنك
�شجل بنك دبي �لتجاري �أرباحا �شافية مقد�رها 1.120 
 20.0% بن�شبة  منخف�شة   ،2020 لعام  دره��م  مليون 
�أدت جائحة مر�ض فريو�ض  وقد  �ل�شابق.  بالعام  مقارنة 
ك��ورون��ا- 19 �إىل �نكما�ض ح��اد يف ظ��روف �الأع��م��ال مما 

�ل��ف��ائ��دة بني  م��ع��دالت  ت��اري��خ��ي يف  �ن��خ��ف��ا���ض  �إىل  �أدى 
�لبنوك و�رتفاع �خل�شائر �الئتمانية �ملحددة و�ملتوقعة. 

�ن��خ��ف��ا���ض �لقيمة  ب��ل��غ��ت خم�����ش�����ش��ات خ�����ش��ائ��ر  وع��ل��ي��ه 
مرتفعة   2020 للعام  دره��م  مليون   1.015 �ملقتطعة 

بن�شبة %40.5 مقارنة بالعام 2019. 
ويف �شياق تعليقه على �أد�ء �لبنك، قال �لدكتور بريند فان 
�لظروف  “��شتمرت  للبنك:  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ليندر، 
�ل�شعبة وحالة عدم �ليقني �لتي تو�جه �الأعمال �لعاملية 
و�ملحلية، حيث �ن �الآثار �لناجمة عن جائحة كورونا-19 
غري م�شبوقة و�شيتم ��شت�شعار هذه �الآث��ار يف �لقادم من 
�الأيام. نوجه �لتحية لقادتنا و�حلكومة يف دولة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة الت��خ��اذه��م �ج�����ر�ء�ت �ح���رت�زي���ة غري 
م�شبوقة ملو�جهة هذه �الأزم��ة و�لتي يف دوره��ا �شتحافظ 
على �شحة �ملو�طنني و�شت�شمن تعافيا �شامال لالقت�شاد. 
لقد ��شتمرينا وب�شكل فعال باتخاذ �الجر�ء�ت �ل�شرورية 
لدعم عمالئنا وموظفينا و�قت�شاد دولة �الإمار�ت خالل 
ب��ت��ق��دمي �خلدمات  �ل��ب��ن��ك  ��شتمر  وق���د  ه���ذه �جل��ائ��ح��ة. 
�مل�����ش��رف��ي��ة ب����دون �ن��ق��ط��اع ط����و�ل ف���رتة ج��ائ��ح��ة مر�ض 
�ملتنوعة  فريو�ض كورونا-19 من خالل قنو�ت �خلدمة 
كافة  يف  �لرقمية  �خلدمات  من  مرتفعة  ن�شبة  تبني  مع 

�أعمال �لبنك«. 
و�أ����ش���اف “ يف ظ��ل ه���ذه �ل�����ش��ع��وب��ات و�ل��ت��ح��دي��ات، حقق 
�لبنك نتائج ت�شتحق �لتقديرمن خالل مو�جهة �لظروف 

�القت�شادية �ل�شعبة. وعلى �لرغم من �النخفا�ض �لعام 
يف نتائج �ل�شنة مقارنة بال�شنة �ل�شابقة، فقد ��شتمرينا يف 
�لبنك يف موقع  تنفيذ ��شرت�تيجيتنا طويلة �الأم��د، و�ن 
جيد ملو�كبة �لنمو يف �لفرت�ت �لقادمة. وب�شكل عام، بلغت 
بن�شبة  منخف�شة  دره��م  مليون  �ل�شايف1.120  �الأرب���اح 
النخفا�ض  كنتيجة   2019 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   20.0%
�الأع����م����ال و�رتفاع  �ل���ف���ائ���دة و���ش��ع��ف ظ�����روف  م���ع���دالت 

�خل�شائر �الئتمانية �ملحددة و�ملتوقعة«.

قائمة �لدخل
لت�شل   1.8% بن�شبة  �لت�شغيلية  �الإي����ر�د�ت  �نخف�شت 
�إىل 2.978 مليون درهم، وجاء هذ� �النخفا�ض نتيجة 
%4.0 نتيجة  �إير�د�ت �لفو�ئد بن�شبة  النخفا�ض �شايف 
�لفائدة يف حني  لالنخفا�ض �حلاد �حلا�شل يف معدالت 
 2.2% بن�شبة  �الأخ���رى  �لت�شغيلية  �الإي����ر�د�ت  �رتفعت 

حيث تاأثرت باالأرتفاع �حلا�شل يف قيمة �الأقر��ض.
لت�شل   8.8% بن�شبة  �لت�شغيلية  �مل�شاريف  و�نخف�شت 
�لت�شغيل  ن�شبة كفاءة  807 مليون درهم. وحت�شنت  �إىل 
ب�  مقارنة   27.1% �إىل  لت�شل  �لدخل”  �إىل  “�لتكلفة 

%29.2 يف دي�شمرب 2019. 

�مليز�نية �لعمومية
 31 97.4 مليار دره��م كما يف  �مل��وج��ود�ت  �إج��م��ايل  بلغ 
ب�  م��ق��ارن��ة   10.6% بن�شبة  مرتفعا  دي�شمرب2020 

88.1 مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2019. 
65.3 مليار  �لقرو�ض و�لت�شليفات و�لبالغ  �رتفع �شايف 
درهم بن�شبة %8.5 مقارنة ب� 60.2 مليار درهم كما يف 

31 دي�شمرب 2019. 
�إىل  لت�شل   10.1% بن�شبة  �ل��ع��م��الء  ود�ئ���ع  و�رت��ف��ع��ت 
69.8 مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب2020 مقارنة ب� 
63.3 مليار درهم كما يف 31 دي�شمرب 2019. وت�شكل 
�حل�شابات �جلارية وح�شابات �لتوفري �ملنخف�شة �لتكلفة 
ما ن�شبته %41.5 من �إجمايل ود�ئع �لعمالء، يف حني 

بلغت ن�شبة �لتمويل �إىل �لود�ئع 93.6%. 

جودة �ملوجود�ت
 6.77% �إىل  لت�شل  �مل�شنفة  �لقرو�ض  ن�شبة  �رتفعت 

مقارنة ب� %5.94 كما يف 31 دي�شمرب 2019. 
للتقارير   9 رق��م  �ل���دويل  �ملحا�شبي  �ملعيار  م��ع  ومتا�شيا 
�ملالية، رفع �لبنك �خل�شائر�الئتمانية �ملتوقعة و�ملرتبطة 

بالتاأثري�ت  و  حم��ددة  �ئتمانية  ب��اأح��د�ث  رئي�شي  ب�شكل 
مت  ل��ذك  ونتيجة  كورونا-19.  فريو�ض  ملر�ض  �ملحتملة 
�قتطاع خم�ش�شات �نخفا�ض قيمة �إ�شافية �شافية بلغت 
�نخف�شت   .2020 �لعام  خ��الل  دره��م  مليون   1.015
 69.70% �إىل  لت�شل  �مل�شنفة  �لقرو�ض  تغطية  ن�شبة 
�ملرحلة  ق���رو����ض  ���ش��م��ان��ات  م��ت�����ش��م��ن��ة   110.15%(
�لثالثة( مقارنة ب� %83.14 كما يف نهاية عام 2019، 
حيث بلغ �إجمايل خم�ش�شات �نخفا�ض �لقيمة 3.761  

مليون درهم كما يف 31 دي�شمرب 2020. 
 

�ل�سيولة وكفاية ر�أ�ض �ملال
و����ش��ت��م��ر �ل��ب��ن��ك ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ق��وي��ة من 
�ل�شيولة حيث بلغت ن�شبة �لت�شليفات �إىل م�شادر �الأمو�ل 
 2020 دي�����ش��م��رب   31 يف  ك��م��ا   86.33% �مل�����ش��ت��ق��رة 
)دي�شمرب 2019: %87.96( مقارنة بن�شبة 100% 
بح�شب تعليمات �مل�شرف �ملركزي لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 
�لقوية  م�شتوياتها  عند  �مل��ال  ر�أ����ض  كفاية  ن�شب  وبقيت 
ون�شبة   16.65% �مل��ال  ر�أ����ض  كفاية  ن�شبة  بلغت  حيث 
كفاية �ل�شق �الأول لر�أ�ض �ملال و كفاية ر�أ�ض �ملال �مل�شرتك 
�لتو�يل  ع��ل��ى   12.71% و   CET1( 15.50%(
متطلبات  بح�شب  �الأدن����ى  �حل���د  م��ن  بكثري  �أع��ل��ى  وه���ي 

�مل�شرف �ملركزي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  م�شاركته  عن  �القت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�ض  �أعلن 
“�آيدك�ض  �ل��دويل  �لدفاع  وموؤمتر  معر�شي  فعاليات 
 ،”2021 “نافدك�ض  �لبحري  و�ل��دف��اع   ”2021
ل�شاحب  �لكرمية  �لرعاية  حتت  �شينعقد�ن  �ل��ل��ذ�ن 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض �لدولة، 
– 25 فرب�ير   21 م��ن  �ل��ف��رتة  حفظه �هلل، خ��الل 

2021 يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض.
وكان جمل�ض �لتوزن �القت�شادي قد وقع �تفاقية مع 
�ل�شريك  ليكون  للمعار�ض  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة 
دورتهما  يف  ون��اف��دك�����ض  �آي��دك�����ض  ملعر�شي  �لرئي�شي 

�حلالية 2021.
�لرئي�ض  �حلو�شني  �لرحيم  عبد  ط��ارق  �شعادة  وق��ال 
م�شاركة  �إن  �القت�شادي  �ل��ت��و�زن  ملجل�ض  �لتنفيذي 
�آيدك�ض  م��ع��ر���ش��ي  يف  �الق��ت�����ش��ادي  �ل���ت���و�زن  جمل�ض 
2021 ونافدك�ض 2021 وتوقيع  �تفاقية �ل�شر�كة 
�ملجل�ض  روؤي��ة  مع  متما�شية   تاأتي  معهما  �لرئي�شية 
�ل�شناعات  ق���ط���اع  ومت���ك���ني  دع����م  ن��ح��و  وت��وج��ه��ات��ه 
مقدر�ت  تطوير  يف  و�مل�شاهمة  و�الأم��ن��ي��ة  �لدفاعية 
على تطوير  ت��و�زن  م��وؤك��د� حر�ض  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت 
توجهات  ودع��م  و�ل�شناعية  �لتكنولوجية  �ل��ق��در�ت 

�لتنمية �القت�شادية �مل�شتد�مة يف �لدولة.
و�أ�شاف �أن جمل�ض �لتو�زن ياأمل من خالل م�شاركته 
يف هذه �لدورة ملعر�ض �آيدك�ض تقدمي �شورة و��شحة 
ل�شركائه �ال�شرت�تيجيني و�ل�شركات �لعاملية �ملرموقة 
�ملتو�جدة يف �ملعر�ض حول طبيعة عمل ون�شاط �ملجل�ض 
�لدفاعية  �ل�شناعات  قطاع  متكني  جهود  يف  ودوره 

وذلك  �لوطني  و�الأم��ن��ي��ة 
م��ن خ���الل �ل��رتك��ي��ز على 
رئي�شية   حم������اور  ث���الث���ة 
�الأول  �مل���ح���ور  ي��ت��م��ث��ل  �إذ 
�لفني  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  يف 
الإد�رة  �ل������الزم   �ل�����ش��ام��ل 
�لقو�ت  وعقود  م�شرتيات 
�أبوظبي  و�شرطة  �مل�شلحة 
فيما  �الأمنية،  �الأج��ه��زة  و 
�ل��ث��اين على  �مل��ح��ور  يركز 
�ل�����ت�����و�زن  جم���ل�������ض  دور 
جم���ال  يف  �الق����ت���������ش����ادي 
�لبحث و�لتطوير و�ل�شعي 
بنقل  �لفاعلة  للم�شاهمة 
�ملتطورة.  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أما �ملحور �لثالث فيتمثل 
برنامج  دور  ع���ر����ض  يف 
�لتو�زن �القت�شادي �لذي 
��شتثمارية  خ��ي��ار�ت  يتيح 

�ل�شركات  من  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  �أم��ام  عديدة 
�ل��ق��ط��اع �لدفاعي  �ل��ع��امل��ي��ة و�مل���وردي���ن يف  �ل��دف��اع��ي��ة 
قانونية مالئمة  بيئة  توفري  على  و�لعمل  و�الأم��ن��ي، 
فعال  و�أمني  ع�شكري  �شناعة  قطاع  �إيجاد  �أج��ل  من 
وم�����ش��اه��م يف �ل��ن��ه�����ش��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة وت��ع��زي��ز قدرة 
�الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  �لوطني على جذب  �القت�شاد 

�ملبا�شرة.
و”نافدك�ض” 2021  “�آيدك�ض”  �أن معر�شي  و�أكد 
يعترب�ن من�شة مثالية ال�شتعر��ض �أحدث ما تو�شل 

�ل�شناعات  �أق���ط���اب  �إل��ي��ه 
�ل���دف���اع���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة من 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وم�����ع�����د�ت 
متطورة ومبتكرة، ف�شال 
عن �أنهما �أ�شبحا من �أهم 
�لعاملية  �مل��ع��ار���ض  و�أك����رب 
�ل�������ش���ن���اع���ات  جم�������ال  يف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل��دف��اع��ي��ة 
لكربيات  وق��ب��ل��ة  �ل��ع��امل��ي 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات 

هذ� �لقطاع �حليوي.
�ل�شيدة  قالت  جهتها  من 
م����ن����ى �أح������م������د �جل�����اب�����ر، 
لد�ئرة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�الت�������������ش������ال �مل����وؤ�����ش���������ش����ي 
�ل�������ت�������و�زن  جم����ل���������ض  يف 
جمل�ض  �إن  �الق��ت�����ش��ادي، 
�ل�������ت�������و�زن �الق����ت���������ش����ادي 
�آيدك�ض  معر�شي  يف  ي��رى 
الأهد�فه  للرتويج  ومهمة  كبرية  فر�شة  ونافدك�ض 

وبر�جمه و�آليات عمله وم�شاريعه �مل�شتقبلية.
يف  �القت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�ض  جناح  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
ع��ل��ى م�شاحة  �شيمتد  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �آي��دك�����ض  م��ع��ر���ض 
 74% 1600 مرت مربع بزيادة تبلغ نحو  تتجاوز 
�إميانا  �ل�شابقة وذلك  �ل��دورة  عن م�شاحة جناحه يف 
من �الإد�رة �لعليا يف �ملجل�ض باأهمية �ملعر�ض و�لفر�شة 
�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني  للتو��شل مع  �لتي يوفرها 

يف قطاع �ل�شناعات �لدفاعية.

متخ�ش�شة  م�شاريع  يت�شمن  �جل��ن��اح  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
وتقنيات متقدمة مت تطويرها حمليا وبالتعاون مع 
�إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ال�شرت�تيجيني   �ل�شركاء  م��ن  ع��دد 
عر�ض �آليات وبر�مج عمل لعدد من �لوحد�ت ت�شمل 
�الأ�شلحة  �لتو�زن �القت�شادي ومركز فح�ض  برنامج 

و�لذخائر و�شندوق �لتنمية �ال�شرت�تيجي وغريها.
هذه  خ��الل  �شيقوم  �ملجل�ض  �أن  ع��ن  �جل��اب��ر  وك�شفت 
�حل�شور  لتمكني  �فرت��شية  من�شة  بتوفري  �ل��دورة 
غري �لقادرين على  زيارة جناح �ملجل�ض �شخ�شًيا من 
على  �لقائمني  مع  و�لتفاعل  �فرت��شًيا  فيه  �لتجول 
�مل�شاريع  ح��ول  تفا�شيل  على  للح�شول  �ملعرو�شات  
�أو �إج���ر�ء �الج��ت��م��اع��ات �الف��رت����ش��ي��ة وذل���ك يف �إطار 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي يتخذها جمل�ض �لتو�زن 
�القت�شادي للحد من �نت�شار فريو�ض كورونا �مل�شتجد 
و�ل�شالمة  �ل�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة   19 ك��وف��ي��د 

�لعامة.
)تو�زن(  �القت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�ض  �أن  �إىل  ي�شار 
ت��اأ���ش�����ض يف ع���ام 1992، ل��ي��ك��ون ر�ف����د� �أ���ش��ا���ش��ي��ا من 
�الأعو�م  خ��الل  �شاهم  وق��د  �لوطني  �القت�شاد  رو�ف��د 
�ملا�شية بتاأ�شي�ض ومتكني �أكرث من 90 �شركة وكيان 
�الإمار�ت.  يف  حيوياً  قطاعاً  ع�شر  �أح��د  يف  ��شتثماري 
لقطاع  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يف  �ملجل�ض  ي�شاهم  كما 
لل�شناعات �لدفاعية و�الأمنية من خالل دفع �لقيمة 
بيئة  وتنمية  و�الب��ت��ك��ار  و�لتكنولوجيا  �القت�شادية 
�الأعمال �لد�عمة وتطوير�لقدر�ت بهدف �مل�شاهمة يف 
تعزيز مكانة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�شناعية 
و�مل�شاهمة يف حتقيق �قت�شاد وطني تناف�شي قائم على 

�ملعرفة و�البتكار.

وزارة املالية توؤكد اأهمية املر�شوم بقانون ب�شاأن العهدة يف دعم قطاع اإدارة الرثوات يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

�لقانون  ����ش���دور  �أن  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أك�����دت 
�الحتادي رقم “19” ل�شنة 2020 ب�شاأن 
للبنية  ه��ام��ة  �إ����ش���اف���ة  ي�����ش��ك��ل  “�لعهدة” 
�لت�شريعية �ملتقدمة للدولة، وي�شهم يف دعم 
جديدة  �آل��ي��ات  ويوفر  �ل���رثو�ت  �إد�رة  قطاع 
الإد�رة �لرثو�ت و�الأمو�ل ف�شاًل عن دوره يف 

�لت�شجيع على تخ�شي�ض �لعهد �خلريية.
وكيل  �خل���وري  ح��اج��ي  يون�ض  �شعادة  و�أك���د 
وز�رة �ملالية خالل �إحاطة �إعالمية عقدتها 
�ملرئي  �الت�شال  تقنيات  عرب  �ليوم  �ل��وز�رة 
�الحتادي  بقانون  �مل��ر���ش��وم  �أن  بعد”  “عن 
رقم “19” لعام 2020 ب�شاأن “�لعهدة”، 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدره �شاحب  �لذي 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
لتعزيز  مهمة  نوعية  خ��ط��وة  ي�شكل  �هلل” 
مكانة  وتر�شيخ  �ملتطور  �لت�شريعي  �الإط���ار 
�الإم��ار�ت كمركز مايل ر�ئد على �مل�شتويني 

�الإقليمي و�لعاملي.
ورح����ب ���ش��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي �خل�����وري يف 
�الإعالم  و�شائل  مبمثلي  �الإح��اط��ة  م�شتهل 
�حل��ا���ش��ري��ن، و����ش��ت��ع��ر���ض م��ع��ه��م �أه����د�ف 
باالإ�شافة  به،  �لعمل  و�أطر  بقانون  �ملر�شوم 
�إىل �آثاره و�نعكا�شاته على �ملناخ �القت�شادي 

و�ملايل يف �لدولة.
على  يعمل  �لقانون  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
�ملالية  و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  كفاءة  رف��ع 
تو�كب  تناف�شية  بيئة  وتاأ�شي�ض  �ل��دول��ة،  يف 
�أحدث �القت�شاد�ت ذ�ت �لطابع �القت�شادي 
و�لتكنولوجي، �الأمر �لذي ي�شاهم بدوره يف 
�حلفاظ على ��شتثمار�ت روؤو�ض �الأمو�ل يف 
�قت�شادي  مناخ  توفري  جانب  �إىل  �ل��دول��ة، 
�ملتاحة  �الأدو�ت  وت��ن��وي��ع  وم��ت��ط��ور،  �آم����ن 
بيئة  وتطوير  �ل��رثو�ت  وحماية  ال�شتغالل 

�الأعمال.
و�أكد �شعادة يون�ض حاجي �خلوري �أن دولة 
�الإم��ار�ت وبف�شل توجيهات وروؤي��ة قيادتها 
�لر�شيدة تنطلق �إىل مرحلة جديدة، تو��شل 
خ��الل��ه��ا ك��اف��ة �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لعمل 
�القت�شادية  �لتنمية  دع��ائ��م  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى 
ودفع  و�مل�شتد�مة،  �ل�شاملة  و�الجتماعية 
�الأف�شل  �الإم�����ار�ت  دول���ة  لت�شبح  عجلتها 
ع��امل��ي��اً م��ع ح��ل��ول �ل���ذك���رى �مل��ئ��وي��ة �الأوىل 

لتاأ�شي�شها يف �لعام 2071.
م��ن تطوير  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  “ ه��دف��ت  وق����ال 
قانونية  �أدو�ت  �إي��ج��اد  �إىل  �ل��ع��ه��دة  ق��ان��ون 
�لذين  �الأ����ش���خ���ا����ض  �أو  �ل�������ش���رك���ات  مت��ك��ن 
�أم������و�ل وح��ق��وق��اً مالية  مي��ت��ل��ك��ون روؤو�������ض 
متنوعة، ويرغبون يف ت�شليم هذه �لرثو�ت 
و�حلقوق كعهدة مالية يف ذمة �شخ�ض �آخر 
ويتم  وتنميتها.  �الأم�����و�ل  الإد�رة  م��وؤمت��ن 
ذل��ك، من خالل وثيقة خا�شة ت�شمى �شند 
لتعك�ض  �إلكرتونياً  ت�شجيلها  ويتم  �لعهدة 

�أو  ���ش��و�ء منقوالت  �أم���و�ل  م��ن  م��ا تت�شمنه 
عقار�ت ثم يتم �لتاأ�شري بوجود حقوق عهدة 

يف �ل�شجالت �لر�شمية لتلك �الأمو�ل«.
و�أو�شح �شعادته �أنه ي�شتفيد من هذ� �لقانون 
جميع �أفر�د �ملجتمع من �أ�شخا�ض طبيعيني 
�أو �عتباريني، و�ل�شركات ذ�ت �مللكية �لعائلية 
هذ�  �مل�شتفيدين من  �أك��رث  تعترب من  �لتي 
�مل���ر����ش���وم، ح��ي��ث ���ش��ي��م��ك��ن �ل��ق��ان��ون مالكي 
�ملدى  بعيد  �لتخطيط  م��ن  �ل�شركات  ه��ذه 
و��شتمر�ريتها،  �ل�شركات  �أ���ش��ول  مل�شتقبل 
روؤو�ض  الأ�شحاب  يوفر  �لقانون  �أن  وخا�شة 
من  متكنهم  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  �الأم�����و�ل 
�أ�شخا�ض  قبل  م��ن  كعهدة  ث��رو�ت��ه��م  �إد�رة 
خربة  ذ�ت  وم��وؤه��ل��ة  خمت�شة  موؤ�ش�شات  �أو 
�ملختلفة  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ب���االأمن���اط  ودر�ي�����ة 
على  معها  �ل��ت��ع��ام��ل  وكيفية  وخم��اط��ره��ا، 
�لنحو �الأمثل، �إ�شافة �إىل �لعهد �لتقليدية 
�مللكيات  تنظيم  يف  ��شتخد�مها  ميكن  �لتي 

�لعائلية على �لنحو �ملاألوف.

�ل���ق���ان���ون ق�����ش��م��ا خا�شا  “ ي��ت�����ش��م��ن  وق����ال 
وهي  �خلا�شة”  للغايات  “�لعهدة  باإن�شاء 
�شكل حديث الأنو�ع �لعهد يتم تنظيمه ب�شكل 
�الأ�شو�ق  يف  �مل�شتثمرين  خل��دم��ة  مف�شل 
�ال�شتثمارية  �ل�����ش��ن��ادي��ق  الإن�����ش��اء  �مل��ال��ي��ة 
�لعهدة �لتي تن�شاأ لغايات �لتعامل يف �الأور�ق 
�ملتعارف  �لتعامل  �أ���ش��ك��ال  مبختلف  �ملالية 
عليها يف �الأ�شو�ق �ملالية مبا يف ذلك متلك 
فيها،  و�ال�شتثمار  وتد�ولها  �ملالية،  �الأور�ق 
و�إن�شاء �شناديق غايتها �ل�شمان �الجتماعي 
توفر مز�يا للم�شتفيدين مقابل م�شاهمات 

منتظمة تدفع للعهدة �خلا�شة«.
�لعمل  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ت��و����ش��ل   “ و�أ�����ش����اف 
�ملعنية،  �جل����ه����ات  ج��م��ي��ع  م����ع  و�ل����ت����ع����اون 
�ملالية  �ل�شيا�شات  وتطوير  �جلهود  لتن�شيق 
ت�شريعية  بنية  خللق  �ل�شائبة،  و�لنقدية 
وق��ان��ون��ي��ة م��ت��ط��ورة وم��ت��ك��ام��ل��ة، ت��ع��زز من 
لال�شتثمار�ت  وجاذبيتها  �لدولة  تناف�شية 
�ملتقدم حلماية  �ل��ق��ان��وين  �الإط���ار  وت��وف��ري 

�مل�شتثمرين«.
�لتلهوين  ح�شام  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
مل��ع��ايل وزي����ر �لدولة  �ل��ق��ان��وين  �مل�����ش��ت�����ش��ار 
لل�شوؤون �ملالية �إن جميع �أفر�د �ملجتمع من 
خا�شة  �العتباريني،  �أو  طبيعيني  �أ�شخا�ض 
تعترب  �لتي  �لعائلية  �مللكية  ذ�ت  �ل�شركات 
�مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ه���ذ� �ملر�شوم  �أك����رث  م���ن 
بقانون، حيث �شيتمكن مالكي تلك �ل�شركات 
�أ�شول  مل�شتقبل  �مل��دى  بعيد  �لتخطيط  من 
و�أن  خ�شو�شا  و����ش��ت��م��ر�ري��ت��ه��ا،  �ل�����ش��رك��ات 
�ل��ق��ان��ون ي��وف��ر الأ���ش��ح��اب روؤو�����ض �الأم����و�ل 
منظومة متكاملة متكن من �إد�رة ثرو�تهم 
موؤ�ش�شات  �أو  �أ���ش��خ��ا���ض  ق��ب��ل  م���ن  ك��ع��ه��دة 
ودر�ي�������ة  خ������ربة  ذ�ت  وم����وؤه����ل����ة  خم��ت�����ش��ة 
باالأمناط �ال�شتثمارية �ملختلفة وخماطرها 
�الأمثل.  �لنحو  على  معها  �لتعامل  وكيفية 
وباالإ�شافة �إىل �لعهد �لتقليدية �لتي ميكن 
��شتخد�مها يف تنظيم �مللكيات �لعائلية على 

�لنحو �ملاألوف.

توفري من�سة لزيارة �جلناح �فرت��سيا

% جمل�ض التوازن القت�شادي يرفع م�شاحة جناحه يف معر�ض اآيدك�ض بن�شبة 74 

Date 11/ 02/ 2021  Issue No : 13162
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 1476/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Ramez Kolzar Khan - Indian Nationality - with an address at Emirate of Duabi, Bur 
Dubai Area, Al Baraha, near to al Baraha Mosque, Villa No. 7 - Mobile No 0508575623 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 28,707
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
28,707, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Ahmed Mohamad Abdun-Nabi 

Vehicle No
9471

Registered at
Dubai

Class
O

Colour
Black

Man year
2009

Model
JMC Syrah
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العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان : �ل�شيد/ خور�شيد 
بن �شفيق بن حممد �شفيق - �جلن�شية : بنغالدي�ض ، وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن 
�ل�شاحر للخياطة و�لتطريز  �لثوب  �لتجاري  �ال�شم  �لبالغة 100% يف  )تنازل( يف ح�شته 
من  و�ملرخ�ض   ، �لن�شائية  �ملالب�ض  خياطة   ، �لن�شائية  �ملالب�ض  تطريز  �لرخ�شة  ن�شاط   ،
بتاريخ  �ل�شادرة   548308 رق��م  جتارية  رخ�شة  خورفكان  يف   �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
�شهيد  �الإ�شالم  تاج  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �الإقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  2006/12/10 يف 
ميا ، �جلن�شية : بنغالدي�ض.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
الدعوى رقم 2020/4181 - جتاري جزئي - دبي  

�ملدعي عليه : �شوليو�شن�ض ميدل �إي�شت - �ض ذ م م 
ب�شفتكم �ملدعي عليكم يف �لق�شية رقم )2020/4181( جتاري جزئي - دبي من قبل �ملدعية 

ميتلكو �نرتبر�ي�ش�ض منطقة حرة - ذ م م  
فاأنتم مكلفون �أو من ينوب عنكم قانونا حل�شور جل�شة �خلربة معكم يوم �الحد 2021/2/14 
�ل�شاعة 5.00 ع�شر� عرب تقنية �الإت�شال �ملرئي تطبيق Google Meet  يف �لوقت �ملحدد 
و�لتن�شيق  �لتو��شل  ، ويرجى  �لدعوى  �أمام خبري  و�أدلتكم  لالإجتماع وتقدمي م�شتند�كم 
م�شبقا مع �خلبري لالأهمية على �لرقم 0556658511 ، مع �لعلم �أنه يف حال عدم تقدمي 
�مل�شتند�ت و�لتعاون مع مهمة �خلبري �شيتم �ل�شري يف �لدعوى و�عد�د �لتقرير مبا هو متوفر 

من م�شتند�ت تخ�ض �لنز�ع.  
�سدر با�سم وتوقيع 
اخلبري الهند�سي املنتدب 
غ�سان عبدالقادر هربه  

اإعالن بالن�سر 

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
الدعوى رقم 31 ل�سنة 2021 جتاري جزئي - لدى حماكم دبي  

�ملرفوعة من : نهر �لنيل للمقاوالت �لكهروميكانيكية - �ملدعي 
�شد : مودلر كون�شبت�ض - �ض ذ م م - �ملدعي عليه 

�ملدعي عليه )مودلر كون�شبت�ض �ض ذ م م ( مدعو للح�شور �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد الجتماع �خلربة �الأول �ملقرر عقده من بعد عن طريق برنامج زووم ، وذلك 
بعد �أ�شبوع من تاريخ هذ� �الإعالن ، م�شطحبني معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون 
بتقدميها للخبري �لهند�شي �ملنتدب للدعوى.  للح�شول على بيانات دخول �الإجتماع 
يتم �لتو��شل مع مكتب �خلبري �لهند�شي �ملنتدب للدعوى )دكتور مهند�ض / �شيف 

حمد�ن �لكعبي( على �لرقم 0529944440 
   expertise@jic.ae  وعلى �لربيد �الإلكرتوين

دكتور مهند�س/ �سيف حمدان الكعبي 
حمكم وخبري هند�سي  

اإعالن بالن�سر 
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الر�س العظيمة ملقاولت البناء - ذ م م   

)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000406/ 
�إىل �ملحكوم عليه :  �الر�ض �لعظيمة ملقاوالت �لبناء - ذ م م 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ كينيتك �لهند�شية ذ م م - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 1204178  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  

 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالرحمن مراد عبداهلل مراد    
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000558/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحمن مر�د عبد�هلل مر�د  
�إمارة �ل�شارقة - خورفكان - منطقة �مل�شلي - �شارع �ل�شيخ خالد - فيال عي�شى حممد علي رقم 26 - جو�ر 

كافترييا �لزهور - هاتف منزل رقم 0912380199 - موبايل رقم 0501477775 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �الإحتاد �لوطني )�ض م ع( - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله  
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كاالآتي :  �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 1034296  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
تفا�سيل الإعالن  بالن�سر 

الدعوى 2020/939 عقاري جزئي 
�إىل حمكوم عليه 1- �شاليندر� ماحلوتر� - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : بنك دبي �الإ�شالمي - �ض م ع 
دبي  بنك  ل�شالح/  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/11/26 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
�الإ�شالمي - �ض م ع - �أوال : بف�شخ �تفاقية �الإجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها �ملربمة بني طريف �لتد�عي بتاريخ 
2008/5/5 ، و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لعقار �لكائن مبنطقة برج خليفة ، قطعة �ر�ض رقم 191 ، رقم �ملبنى 
2 ، ��شم �ملبنى بوليفارد �شنرت�ل 2 ، �لطابق 8 ، رقم �لعقار 805 ، رقم �لبلدية 345 -824 خاليا من �ل�شو�غل ورد 
حيازة  �لوحدة �مل�شتاأجرة مو�شوع �لعقد �شند �لدعوى وت�شليمها �ىل �ملدعي باحلالة �لتي كان عليها وقت �لتعاقد 
و�شطب �إ�شارة �لقيد �لعقاري )�الإجارة �ملنتهية بالتملك( �لو�ردة يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه على �لعقار 
مو�شوع �لدعوى وخماطبة د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك. بذلك  ، ثانيا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )90.357 درهم( ت�شعون �لف وثالثمائة �شبعة وخم�شون درهم( قيمة �الأجرة �ملتاأخرة �ملرت�شدة بذمته حتى 
تاريخ 2020/5/3  ثالثا : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ما ي�شتجد عن مقابل بدل �الإنتفاع بالوحدة مبعدل 
�إيجار �ملثل عن فرتة حيازتها للعقار وفق ملا ي�شدر عن موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقار.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
رقم الدعوى )2020/6975( تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �ل�شيف �لكبري للتجارة �لعامة �ض ذ م م ، 2- علي عبد�هلل 
عبد�هلل  علي  ملالكها  �لعامة  للتجارة  و�ملعيني  �لبدر   -3  ، �ملعيني  علي  حممد 
�شركة �ل�شخ�ض �لو�حد - �ض ذ م م - جمهويل حمل �الإقامة.   مبا �أن �لطالب 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   - ع(  م  )�ض  �لتجاري  دبي  بنك   : �لتنفيذ 
 )1.252.446.80( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �شاملة �لر�شوم.   وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اإعالن اإنذار بالن�سر
رقم )2021/1350(

�ملنذرة : �لهو�شان عرب �خلليج - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليه : �المني لتجارة �لقرطا�شية - ذ م م

�إعالن �إنذ�ر بالن�سر 
مبلغ  ذمتكم  يف  �ملرت�شدة  �ملبالغ  ب�شد�د  ملطالبتكم  �لقانوين  �الإن���ذ�ر  بهذ�  �ليكم  نتوجه 
357406.35 درهم )ثالثمائة و�شبعة وخم�شون �لف درهم و�ربعمائة و�شتة درهم وخم�شة 
وثالثني فل�ض( ويف حال عدم مبادرتكم ل�شد�د �ملبالغ �ملرتتبة يف ذمتكم  خالل 10 �أيام عمل 
من تاريخ �إعالنكم بهذ� �الإن��ذ�ر ف�شوف ن�شطر �آ�شفني التخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية 
و�ملطالبة بكافة �الأ�شر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي حلقت باملنذر مع �لفائدة �لقانونية �إ�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�شاكرين ح�شن تعاونكم 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإخطار بالن�سر

الرقم )2021/1161(
مقدم من �ملخطر : يورو بر�ند ملو�د �لبناء - �ض ذ م م

�شد �ملخطر �ليه : دياري للخدمات �لفنية - ذ م م
بناء عليه ، فاإن �لد�ئنة متهل �ملدينة 

جمموعها  �لبالغ  �لتجارية  �ل��ف��و�ت��ري  قيمة  ل�شد�د  �الإع���الن  ت��اري��خ  م��ن  �أي���ام  خم�شة 
و�إثنان  �شبعة وثالثون درهما  �لفا وت�شعمائة  81937.82 درهم فقط )و�حد وثمانون 
�أمر�  ��شت�شد�ر  �لد�ئنة  تعتزم  وحيث   ، �ملبلغ  بكامل  بالوفاء  وكلفتها  فل�شا(  وثمانون 
ب��االأد�ء لذلك وجب �لتنبيه و�خطار �ملدين بالوفاء بقيمة �لدين ، مع حتميل �ملدين 

كافة ر�شوم وم�شروفات �لتقا�شي باالإ�شافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وتنبه على �ملدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار بالن�سر

الرقم )2021/1159(
مقدم من �ملخطر : �أجيت �دوكادوكام 

 �شد �ملخطر �ليه : كرمز �يليزيه كافيه ومطعم )فرع من جرينيت�ض لال�شتثمار �ض ذ م م(
بناء عليه ، فاإن �لد�ئنة متهل �ملدينة 

�لبالغ قدرها 51252.74 درهم  �ل�شيكات  ل�شد�د قيمة  �الإع��الن  تاريخ  �أي��ام من  خم�شة 
فل�شا(  و�شبعون  و�ربعة  درهما  وخم�شون  �ثنان  ومائتان  �لفا  وخم�شون  )و�ح��د  فقط 
وكلفتها بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث تعتزم �لد�ئنة ��شت�شد�ر �أمر� باالأد�ء لذلك وجب 
�لتنبيه و�خطار �ملدين بالوفاء بقيمة �لدين ، مع حتميل �ملدين كافة ر�شوم وم�شروفات 

�لتقا�شي باالإ�شافة �ىل مقابل �تعاب �ملحاماة. 
وتنبه على �ملدين بالعلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى
ب�سحيفتني اإحداهما ناطقة بلغة اجنبية 

     SHCAPCICIVS2020/ 0001872 يف الإ�ستئناف رقم
بناء علي طلب �مل�شتاأنف : �شالح عو�ض �لفرج �هلل 

�ىل �مل�شتاأنف �شده : موؤ�ش�شة �الأبر�ج �مللكية للعقار�ت 
�ل�شارقة  مبحكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  باحل�شور  مكلف  �نت 
ب��و����ش��ط��ة وك��ي��ل معتمد وذل���ك يف يوم  �الإ���ش��ت��ئ��ن��اف��ي��ة -  �الإحت���ادي���ة 
بو�شفك   - �أع��اله  رقمها  �ملذكورة  يف   2021/2/16 �ملو�فق  �لثالثاء 

م�شتاأنف �شده.
مكتب ادارة الدعوى
خليل الطاهري        

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007777 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : �لثقة لتوريد �لعمالة ملالكها / �حمد مطر عبيد �أحمد �لكعبي

جمهول حمل �الإقامة : �ل�شارقة - �شارع �ملريجة - �جلبيل - هاتف : 055558986  
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/2/24 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 11( �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت - بو�شفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/2/10 م

حرر بو��شطة �ملوظف   
مدير اخلدمات الق�سائية      
�سمة اأحمد را�سد ال�سلمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/1321(

�ملنذرة : �النعكا�ض لل�شري�ميك - ذ م م - رخ�شة جتارية 532945
بوكالة �ملحامية / رميا �جلر�شي 

ملالكها / حممد عبد�هلل علي قا�شم  �لبناء -  �لقمة لتجارة مو�د  �ليها �الوىل / موؤ�ش�شة  �ملنذر  �شد 
�جلنيبي - �إمار�تي �جلن�شية ،  �ملنذر �ليه �لثاين / �بر�هيم �حمد عبد�ملنعم حممد �جلعب - م�شري 

�جلن�شية - )جمهول حمل �الإقامة( 
فاإن �ملنذرة تنذركم ب�شرعة �شد�د �ملديونية �ملرت�شدة بذمتكم �لبالغ قدرها 75.070 درهم )خم�شة 
بنك  �مل�شحوبني على   29  ،  2  ،  17 رقم  �لبنكية  بال�شيكات  و�لثابت  درهما(  و�شبعون  �لفا  و�شبعون 
�الإحتاد �لوطني ، و�ل�شيك رقم 133 و�مل�شحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة ، يف موعد �أق�شاه �شبعة �أيام 
من تاريخ ن�شر هذ� �الإنذ�ر ويف حال �نتهاء �ملهلة وعدم �ل�شد�د خاللها ، فاإن �ملنذرة �شت�شطر �ىل رفع 
عري�شة �أمر �أد�ء �شدكما الإلز�مكما ذلك �ملبلغ مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �أمر 

�الأد�ء وحتى متام �ل�شد�د ف�شال عن �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1347(
�ملنذرة / �شركة ماجيك ل�شناعة معد�ت �لتهويه وتنقيه �لهو�ء )ذ م م( 

مديرها / ه�شام يو�شف �بر�هيم يو�شف 
�ملنذر �ليهم : 1- �شركة د�مير للمقاوالت )ذ م م( ، 2- �شركة د�مير للمقاوالت )ذ م م( - فرع دبي- مديرها 

/ �شابر عليب باليتار �مال �جنادي 
�ملو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ 18،574،03 درهم )ثمانية ع�شر �لف وخم�شمائة و�ربعة و�شبعون 

درهما وثالثة فلو�ض( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام.
مببلغ  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  وننذركم  نكلفكم  �ملوكلني  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه 
�لفائدة  مع  فلو�ض(  وثالثة  درهما  و�شبعون  و�ربعة  وخم�شمائة  �لف  ع�شر  )ثمانية  درهم   18،574،03
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام( وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�شة �يام من 
تاريخ �العالن بالن�شر. و�إال فاإنه �شن�شطر �ىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحقكم للحفاظ على 

حقوق موكلينا مع ت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شروفات وكامل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1348(
�ملنذرة : نار�شكو للمقاوالت ملالكها عبد�لكرمي �لعارف )�ض ذ م م(  

�ملنذر �ليها : �غادير خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية 
�ملو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ 159،931،04 درهم )مائة و�ربعة وخم�شون �لف وت�شعمائة 

وو�حد وثالثون درهما و�ربعة فلو�ض مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �الإ�شتحقاق وحتى 
�ل�شد�د �لتام وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 

و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  وننذركم  نكلفكم  �ملوكلني  عن  نيابة  فاإننا   ، وعليه 
159،931،04 درهم )مائة و�ربعة وخم�شون �لف وت�شعمائة وو�حد وثالثون درهما و�ربعة فلو�ض 
مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �الإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام وكافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ �العالن بالن�شر. و�إال فاإنه �شن�شطر �ىل �تخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلنا مع ت�شمينكم �لر�شوم و�مل�شروفات 

وكامل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8869 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 555/2020 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )403020 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعالن : ن�شري خاتون �بر�هيم خان - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- مب�شرة حممد �أجمل هافالد�ر عبد�لرقيب  2-جممع ميدزي 
�لطبي - �ض ذ م م - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم - جمهويل حمل �الإقامة 

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )403020( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/313  امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �مر �أد�ء بالز�م �مل�شتدعي �شدها ب�شد�د مبلغ وقدره )95. 94.088 درهم( �ربعة 
وت�شعون �لف وثمانية وثمانون درهما وخم�شة وت�شعون فل�شا + �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 

تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مها �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
طالب �الإعالن : �لرو�د للكهربائية - �ض ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- مودلر كون�شبت�ض - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/1/19  
�لف وثمانية وثمانني درهم وخم�شة  وت�شعني  �ربعة  للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  �ملدعى عليها  بالز�م 
�لقانونية بو�قع 5% �شنويا من تاريخ �الإ�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/6/30  وت�شعني فل�شا و�لفائدة 
وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   ولكم �حلق يف 

�إ�شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/01530
�ملخطر : ن�شري �هلل مارو�ت خان - باك�شتاين �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198683963585  

�لعنو�ن : عجمان - �لنعيمية - هاتف رقم : 971559457606 
�ملخطر �ليهما : 1- باز حممد وطندو�شت - �فغان�شتاين �جلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم : 784196809061524 

هاتف رقم : 971544714843 ، 971554244605 
 784198464793516  : رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  �فغان�شتاين   - يعقوب  حممد  عبد�لوحيد   -2

هاتف رقم : 971508809455 ، 971507027670   -  �لعنو�ن : عجمان - �جلرف 
مو�شوع �الإخطار : �ملطالبة مببلغ �إي�شال �أمانة وقدره )45.000( درهم 

�لوقائع 
ال  درهم فقط  �لف  و�ربعون  درهم خم�شة   45.000 وقدره  �مانة مببلغ  �ي�شال  للمخطر  قد حرر�  �ليهما  �ملخطر  �ن  حيث 
2020/10/1 مرفق �شورة  2020/4/1 �ىل تاريخ  �أ�شهر من تاريخ  غري ، على �ن يقوما ب�شد�د �ملبلغ كامال خالل �شتة 

من �الي�شال 
حيث �ن �ملخطر �ليهما مل يلتزما بدفع قيمة �ي�شال �الأمانة خالل �ملوعد �ملحدد حتى تاريخ �ليوم دون مربر قانوين. 

وعليه يطلب �ملخطر من �ملخطر �ليهما �الإلتز�م بدفع قيمة �الإي�شال وقدره 45.000 درهم خم�شة و�ربعون �لف درهم فقط ال 
غري ، يف فرتة �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ �الإخطار و�إال �شيتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية ال�شتالم �ملبلغ. 

وعليه يلتم�ض �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/02520
�إمار�تية رقم  �إمار�تي �جلن�شية و�أحمل بطاقة هوية  �ملخطر : حماد حممد فهد عبد�لرحمن �لدحيم - 

0504252717  : رقم  هاتف   ، �لقر�ين   - �ل�شارقة   : �لعنو�ن   -  784197413725934
�ملخطر �ليه : في�شل وجو�د لتجارة �الإلكرتونيات - �ض ذ م م - �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية يف 

دبي برخ�شة رقم 780911 وميثلها جو�د حممود خان 
�لعنو�ن : دبي - ديرة - بناية قرقا�ض ، هاتف رقم : 0567261717 

مو�شوع �الإخطار : �إخطار ب�شيكات مببلغ 85.000 خم�شة وثمانون �لف درهم  
�لوقائع 

درهم   85.000 وجممعهم  �شيكات  ثالثة  يدفع  مل   -1
مل  �ليه  �ملخطر  ولكن  �شتة  من  درهم   85000 بقيمة  �ليه  للمخطر  �شلفيه  باإعطاء  �ملخطر  قام   -2

يقم ب�شد�د �ملبلغ �لذي �عطاه له �ملخطر. 
وعليه يلتم�ض �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �إخطاركم بهذ� ر�شميا. 

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 168
يف  يرغب   - �ل�شني   : �جلن�شية   - �شيو  دوجن  دوجن  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
- �جلن�شية  �شون  �ل�شيد/ روجنلي  �ىل    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �لتجارية(  نينغبو  )�ل�شني  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �ل�شني   :

�الإقت�شاديةبال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )522195( 
تعديالت �خرى : اليوجد �أي تغيري 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اعالن بالن�سر 
 341/2021/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

م - جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - و�ل�شالمة  م�شعود لالمن  ب��ن  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �ملدينة لتجارة مو�د �لبناء - �ض ذ م م   

�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
وقدره )128482.86( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/58327

�ملخطر / حممد ر�حت عادل عادل جاويد - �جلن�شية باك�شتان ، ويحمل بطاقة هوية رقم 784198691726875 ، وميثله بالوكالة 
�ل�شيد/ حممد جعفر عادل جاويد ، �جلن�شية باك�شتان ويحمل بطاقة هوية رقم 784199092920976 مبوجب وكالة �شادرة من 

كاتب عدل دبي برقم 2020/1/217358 يف تاريخ 2020/12/23 
�لعنو�ن / �ل�شارقة - �ملنطقة : مويلح - بناية 1289 - حمل 1

رقم �لهاتف : 0507246648/0569593908 
AL1338113 ملخطر �ليه / في�شل �قبال حممد ، �جلن�شية باك�شتان ، ويحمل جو�ز �شفر رقم�

�لعنو�ن / دبي - هاتف رقم :  0564557208 
�ملو�شوع / �إخطار عديل للوفاء مببلغ 92000 دوالر �مريكي.

�ملخطر �ليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 92000 دوالر �مريكي مقابل مبلغ نقدي بنف�ض �لقيمة حيث �نه بتاريخ ��شتحقاق �ل�شيك توجه 
�ملدعي ل�شرف �ل�شيك �إال �أنه �رتد دون �شرف ب�شبب �حل�شاب مغلق بيانات �ل�شيك كالتايل:

�ل�شيك رقم 000005  مببلغ 92000 دوالر �مريكي بتاريخ ��شتحقاق 2020/7/10 �مل�شحوب على بنك )�شيت�ض بنك( 
وحيث �إن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء رغم م�شي تاريخ ��شتحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�  وتكر�ر� ولكن دون جدوى. 

لذلك 
فاإننا نخطركم ب�شرورة �شد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل خم�شة �أيام من تاريخ �خطاركم و�إال �شن�شطر التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية 

و�طلب من �ل�شيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �الإخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذ� �إخطار منا بذلك.  

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   ،  SHCFICICPL2020 /0004421 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه : �حمد برك عبد�هلل �جلابري �شركة بريكا�شت لل�شناعات �لبال�شتيكية 
 9140460 9140461

�أعاله  بالرقم  �لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ ال يوجد قد حكمت عليك هذه  بانه  نحيطكم علما 
ل�شالح فيكيم �نرتنا�شيونال - �ض م ح بالتايل ك 

ن�ض �حلكم :  ناأمر بالز�م �ملدعي عليهما �ن يوؤديا للمدعية بالت�شامن فيما بينهما �ملبلغ �ملبني 
�شنويا   %5 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمتهما  �ملاثل  �لقر�ر  مو�شوع  �الأد�ء  �مر  �شحيفة  يف 

�عتبار� من تاريخ قيد �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية .... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�سي / د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 60/2020/5836 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 150000 درهم و�لفو�ئد 

�لقانونية بو�قع  12% حتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل طليق �لكفالة   

طالب �الإعالن : ديكور�تي �نترييرز - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- ريا�ض جهاد �ملو�شى - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/1/1 بالز�م 
�ملدعى عليه )ريا�ض جهاد �ملو�شى( بان يوؤدي �ىل �ملدعي )ديكور �نترييرز( مبلغ 150.000 درهم )مائة 
�ل�شد�د  �ل�شيك وحتى  ��شتحقاق  تاريخ  �ل�شيك رقم وبالفائدة بو�قع 9% من  �لف درهم( قيمة  وخم�شون 
�لتام ، معا �لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ خم�شمائة مقابل �تعاب �ملحاماة ، 000017 وننوه �ىل �ن طلب 
�شمول �الأمر بالنفاذ �ملعجل ال مربر له لذ� ق�شت �ملحكمة برف�شه.  ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خالل 15 

يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3/2021/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �إ�شت�شد�ر �أمر �أد�ء بالز�م �مل�شتدعى �شده بدفع مبلغ وقدره )129175.20 درهم( و�لفو�ئد 

�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �الإ�شتحقاق �حلا�شل يف 2020/4/20 وحتى متام �ل�شد�د.   
طالب �الإعالن : تفوق الإد�رة �ملر�فق - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  �شيخة �أحمد عبد�هلل �شلطان -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- مطعم نو� - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول  حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021/1/6 - �أوال : بانفاذ 
وت�شعة  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : ثانيا  �لتد�عي.  �مل��ربم بني طريف  �لتجاري  �لعقد 
وع�شرين �لف ومائة وخم�شة و�شبعني درهم وع�شرين فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �الإ�شتحقاق 
�ملحاماة.    �تعاب  �لف درهم مقابل  بامل�شروفات ومببلغ  و�لز�مها  �ل�شد�د  م وحتى متام  �حلا�شل يف 2020/4/20 

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

تفا�سيل الإعالن بالن�سر        
 الدعوى رقم 472/2019 عقاري جزئي  

�إىل �ملدعي عليه : 1-  ريان �شرف عبده نور �لدين �لها�شمي  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي : حممد �شرف عبده �لها�شمي  

�لرب�شاء  يف  �لكائن   376-511 رق��م  �لعقار  يف  �ملدعي  ح�شة  وجتنيب  ف��رز  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
�لثانية يف دبي وم�شاحته 15.000 قدما مربعا ، ويف ما عليه من بناء وذلك مبا يقابل ن�شيبه �ل�شرعي ويف حالة 
تعذر عملية �لفرز و�لتجنيب للح�شة �مل�شتاعة ي�شار �ىل تقديال قيمة �لعقار كامال عن طريق د�ئرة �الأر��شي 
و�الأمالك ومن ثم �لق�شاء ببيع ح�شة �ملدعي يف �ملز�د �لعلني على �ن يكون �ل�شعر �ال�شا�شي طبقا للو�رد يف تقييم 
ثمن �لعقار �ل�شادر عن د�ئرة �الر��شي و�الأمالك ف�شال عن مطالبة �ملدعي بالز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د ن�شيبه 
من ربع �لعقار �ملو�شوف �عاله مع �لفائدة �لقانونية مبعدل 12% من تاريخ 2019/2/1 وحتى متام عملية �لفرز 
و�لتجنيب �و متام عملية �لبيع باملز�د �لعلني. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2021/2/22 �ل�شاعة 8.30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم 9169/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2388/2020 ��شتئناف جتاري 
، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11033613 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : د�ن�شي�ض ميديكل �ند ��شتيتك �كويبمنت )�ض ذ م م( - �شفته بالق�شية 
: طالب �لتنفيذ 

2-زيلتك   ، ليمتد  �نرتنا�شيونال  فارما�شيوتيكالز  �لريجان   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 
�يرلند �نليمتد كومباين - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما   

�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )11033613( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003520/ 
�إىل �ملحكوم عليه : حممد ر��شد ح�شني حممد 

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 
�ملنفذ ح�شة علي خلفان علي - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف 16615 
 )15( خالل  �أعاله  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك  درهم.  
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / معت�سم اأحمد �سمري ابو �سادي    
حمكمة ال�سارقة  

 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002978 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ماريا فريجينا ��شكانيال�ض د�ملا  
جمهول حمل �الإقامة :  عجمان - �شارع خليفة - خلف حمطة �دنوك �لقدمية - بناية �لنور - 

�لطابق 4 - �شقة 401 - �لرقم �ملكاين 4223254852  
�نت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/2/25 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة 
�الإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 8( �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
 ع�شرة �يام من تاريخ �لن�شر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه.     

حرر بتاريخ  2021/2/10 م 
حرر بو��شطة �ملوظف   

مدير اخلدمات الق�سائية      
عبدامللك خلفان النقبي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 171
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ مري �حمد على مر�د ، �جلن�شية : باك�شتان يرغب يف 
�ل�شيد/ ميلون ح�شني جعفر علي  �ىل  �لبالغة %100   كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع 
مور�ل �جلن�شية : بنغالدي�ض يف �لرخ�شة �مل�شماة )مطعم نور �ملد�م( �ل�شادرة من د�ئرة 

�لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة برقم �لرخ�شة )729152( 
تعديالت �خرى : تغري وكيل خدمات. 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 170

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ وهاب برفيز برفيز نز�ر - باك�شتان �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 82%  ويرغب �ل�شيد/ �شهادت ح�شني �شري�ز �حلق - بنغالدي�ض 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )18%( وذلك �ىل �ل�شيد/ نارندر �شينغ �رور� - بريطانيا 
�جلن�شية يف �لرخ�شة )مركز �ملرجان �لذهبي خلدمات �ل�شيار�ت( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب 
�لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت �خرى : مت  �ل�شادرة من د�ئرة  رخ�شة رقم )520744( 
خدمات(.   لوكيل  فردية  )موؤ�ش�شة  �ىل  مهنية(  �عمال  )�شر�كة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري 
�شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

 الكاتب العدل
ال�سناعية 5/ الإجنازات   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 169

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ��شماعيل حممد �ل�شحاد�ت - �شوريا �جلن�شية يرغب 
بيت  )�شالون  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�الناقة للحالقة( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 

)707570( �ىل �ل�شيد/ نبيل عبد�ملنعم م�شري - �جلن�شية �شوريا. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن مدعى عليه  بالن�سر - لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2020 /0006375 ، م�ستعجل 
�إىل �ملدعي عليه : 1 - ناند�نا جاياديو� لوكوويتانا - جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل ، قطعة 
�الر�ض                          3-02 هاتف متحرك رقم - 7999991 - 052 هاتف �ر�شي رقم - 5573406 - 06 - فاك�ض رقم - 5573407 

nandana@onyx.ae - 06 - �شندوق بريد - 8416 - �لربيد �الإلكرتوين -
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ويجا و��شتا �شا�ر��شيكر�  �لعنو�ن / حمل �الإقامة : �إمارة دبي / �شارع  �ل�شيخ ز�يد/ منطقة �خلليج �لتجاري / برج بر�شيم 
/ مكتب رقم )2906( هاتف رقم )4539090 )04( / �لربيد �الإلكرتوين )info@alkabban.com بوكالة �ملحاميني �شيف �ملطوع 

و�أ�شامة �ل�شاملي ، رقم �لهاتف : 971557780541 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة. 
تلتم�ض �ملدعي من عد�لة حمكمتكم �ملوقرة �حلكم له مبا يلي : 

�الأ�شول.  وفق  �لدعوى  ب�شحيفة  عليهم  �ملدعي  و�إعالن  �لدعوى  قيد   -  1
و�لبنوك  �لدويل  �ل�شارقة  ملطار  �حلرة  �ملنطقة  هيئة  ال�شيما  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �جلهات  لكافة  لالأنتقال  حما�شبي  خبري  ندب   -  2
�ملحا�شبية  و�ل�شجالت  �لقيود  كافة  على  لالإطالع  عليهم  �ملدعي  �ل�شركات  ملقر  و�الإنتقال  عليهم  �ملدعي  با�شم  بنكية  ح�شابات  لديها  �مل�شجل 
�لورقية و�الإلكرتونية وك�شوف �حل�شابات لبيان طبيعة �لعالقة فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�إجمايل �مل�شاريع �لتي تعاقدت عليها �ملدعي 
عليها �لثانية مع �ملدعي عليها �لر�بعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما �إذ� مت �إجنازها بالكامل و��شتالم قيمتها من �ملدعي عليها 
�لر�بعة من عدمه ويف �حلالة �الوىل ح�شر �إجمايل م�شتحقات �ملدعي عليها �لثانية من تلك �مل�شاريع من خالل بعد خ�شم �مل�شروفات و�الأرباح 
�لتي حققتها ون�شيب �ملدعي منها وفقا للن�شبة �ملقررة له بعقد �لتاأ�شي�ض و�ملقدرة مبا ن�شبة )%25( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه �ملدعي من 

دفاع ودوفع. - ت�شمني �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ل�شاعة   2021/02/17 �ملو�فق   ..... يوم  �ل�شارقة �شباح  �الأوىل حمكمة  �مل�شتعجلة  �الأمور  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام  يتوجب عليكم �حل�شور  لذ� 
�إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت  �و  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

�لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�سائية / حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن مدعى عليه  بالن�سر - لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2020 /0006375 ، م�ستعجل 
�إىل �ملدعي عليه : 3 - �ونيك�ض �ند�شرتيز - �ض م ح - جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل ، قطعة 
�الر�ض                       3-02 هاتف متحرك رقم - 7999991 - 052 هاتف �ر�شي رقم - 5573406 - 06 - فاك�ض رقم - 5573407 

nandana@onyx.ae - 06 - �شندوق بريد - 8416 - �لربيد �الإلكرتوين -
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ويجا و��شتا �شا�ر��شيكر�  �لعنو�ن / حمل �الإقامة : �إمارة دبي / �شارع  �ل�شيخ ز�يد/ منطقة �خلليج �لتجاري / برج بر�شيم 
/ مكتب رقم )2906( هاتف رقم )4539090 )04( / �لربيد �الإلكرتوين )info@alkabban.com بوكالة �ملحاميني �شيف �ملطوع 

و�أ�شامة �ل�شاملي ، رقم �لهاتف : 971557780541 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة. 
تلتم�ض �ملدعي من عد�لة حمكمتكم �ملوقرة �حلكم له مبا يلي : 

�الأ�شول.  وفق  �لدعوى  ب�شحيفة  عليهم  �ملدعي  و�إعالن  �لدعوى  قيد   -  1
و�لبنوك  �لدويل  �ل�شارقة  ملطار  �حلرة  �ملنطقة  هيئة  ال�شيما  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �جلهات  لكافة  لالأنتقال  حما�شبي  خبري  ندب   -  2
�ملحا�شبية  و�ل�شجالت  �لقيود  كافة  على  لالإطالع  عليهم  �ملدعي  �ل�شركات  ملقر  و�الإنتقال  عليهم  �ملدعي  با�شم  بنكية  ح�شابات  لديها  �مل�شجل 
�لورقية و�الإلكرتونية وك�شوف �حل�شابات لبيان طبيعة �لعالقة فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�إجمايل �مل�شاريع �لتي تعاقدت عليها �ملدعي 
عليها �لثانية مع �ملدعي عليها �لر�بعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما �إذ� مت �إجنازها بالكامل و��شتالم قيمتها من �ملدعي عليها 
�لر�بعة من عدمه ويف �حلالة �الوىل ح�شر �إجمايل م�شتحقات �ملدعي عليها �لثانية من تلك �مل�شاريع من خالل بعد خ�شم �مل�شروفات و�الأرباح 
�لتي حققتها ون�شيب �ملدعي منها وفقا للن�شبة �ملقررة له بعقد �لتاأ�شي�ض و�ملقدرة مبا ن�شبة )%25( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه �ملدعي من 

دفاع ودوفع. - ت�شمني �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
2021/02/17 �ل�شاعة  لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �الأمور �مل�شتعجلة �الأوىل حمكمة �ل�شارقة �شباح يوم  ...... �ملو�فق 
�إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت  �و  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

�لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�سائية / حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن مدعى عليه  بالن�سر - لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2020 /0006375 ، م�ستعجل 
�إىل �ملدعي عليه : 4 - �ونيك�ض بيلدجن �شي�شتم - �ض م ح - جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة �لدويل ، قطعة 
�الر�ض                       3-02 هاتف متحرك رقم - 7999991 - 052 هاتف �ر�شي رقم - 5573406 - 06 - فاك�ض رقم - 5573407 

nandana@onyx.ae - 06 - �شندوق بريد - 8416 - �لربيد �الإلكرتوين -
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ويجا و��شتا �شا�ر��شيكر�  �لعنو�ن / حمل �الإقامة : �إمارة دبي / �شارع  �ل�شيخ ز�يد/ منطقة �خلليج �لتجاري / برج بر�شيم 
/ مكتب رقم )2906( هاتف رقم )4539090 )04( / �لربيد �الإلكرتوين )info@alkabban.com بوكالة �ملحاميني �شيف �ملطوع 

و�أ�شامة �ل�شاملي ، رقم �لهاتف : 971557780541 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة. 
تلتم�ض �ملدعي من عد�لة حمكمتكم �ملوقرة �حلكم له مبا يلي : 

�الأ�شول.  وفق  �لدعوى  ب�شحيفة  عليهم  �ملدعي  و�إعالن  �لدعوى  قيد   -  1
و�لبنوك  �لدويل  �ل�شارقة  ملطار  �حلرة  �ملنطقة  هيئة  ال�شيما  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �جلهات  لكافة  لالأنتقال  حما�شبي  خبري  ندب   -  2
�ملحا�شبية  و�ل�شجالت  �لقيود  كافة  على  لالإطالع  عليهم  �ملدعي  �ل�شركات  ملقر  و�الإنتقال  عليهم  �ملدعي  با�شم  بنكية  ح�شابات  لديها  �مل�شجل 
�لورقية و�الإلكرتونية وك�شوف �حل�شابات لبيان طبيعة �لعالقة فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�إجمايل �مل�شاريع �لتي تعاقدت عليها �ملدعي 
عليها �لثانية مع �ملدعي عليها �لر�بعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما �إذ� مت �إجنازها بالكامل و��شتالم قيمتها من �ملدعي عليها 
�لر�بعة من عدمه ويف �حلالة �الوىل ح�شر �إجمايل م�شتحقات �ملدعي عليها �لثانية من تلك �مل�شاريع من خالل بعد خ�شم �مل�شروفات و�الأرباح 
�لتي حققتها ون�شيب �ملدعي منها وفقا للن�شبة �ملقررة له بعقد �لتاأ�شي�ض و�ملقدرة مبا ن�شبة )%25( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه �ملدعي من 

دفاع ودوفع. - ت�شمني �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �الأمور �مل�شتعجلة �الأوىل حمكمة �ل�شارقة �شباح يوم  ...... �ملو�فق 2021/02/17 �ل�شاعة 
�إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت  �و  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

�لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�سائية / حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اإعالن مدعى عليه  بالن�سر - لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

 يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2020 /0006375 ، م�ستعجل 
�إىل �ملدعي عليه : 2 - �ونيك�ض �إليكتور م�شانيكال �شريف�شز )�ض م ح( - جمهول حمل �الإقامة : �إمارة �ل�شارقة - �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�شارقة 
�لدويل ، قطعة �الر�ض                       3-02 هاتف متحرك رقم - 7999991 - 052 هاتف �ر�شي رقم - 5573406 - 06 - فاك�ض 

nandana@onyx.ae - رقم - 5573407 - 06 - �شندوق بريد - 8416 - �لربيد �الإلكرتوين
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / ويجا و��شتا �شا�ر��شيكر�  �لعنو�ن / حمل �الإقامة : �إمارة دبي / �شارع  �ل�شيخ ز�يد/ منطقة �خلليج �لتجاري / برج بر�شيم 
/ مكتب رقم )2906( هاتف رقم )4539090 )04( / �لربيد �الإلكرتوين )info@alkabban.com بوكالة �ملحاميني �شيف �ملطوع 

و�أ�شامة �ل�شاملي ، رقم �لهاتف : 971557780541 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة. 
تلتم�ض �ملدعي من عد�لة حمكمتكم �ملوقرة �حلكم له مبا يلي : 

�الأ�شول.  وفق  �لدعوى  ب�شحيفة  عليهم  �ملدعي  و�إعالن  �لدعوى  قيد   -  1
و�لبنوك  �لدويل  �ل�شارقة  ملطار  �حلرة  �ملنطقة  هيئة  ال�شيما  �حلكومية  وغري  �حلكومية  �جلهات  لكافة  لالأنتقال  حما�شبي  خبري  ندب   -  2
�ملحا�شبية  و�ل�شجالت  �لقيود  كافة  على  لالإطالع  عليهم  �ملدعي  �ل�شركات  ملقر  و�الإنتقال  عليهم  �ملدعي  با�شم  بنكية  ح�شابات  لديها  �مل�شجل 
�لورقية و�الإلكرتونية وك�شوف �حل�شابات لبيان طبيعة �لعالقة فيما بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�إجمايل �مل�شاريع �لتي تعاقدت عليها �ملدعي 
عليها �لثانية مع �ملدعي عليها �لر�بعة لتنفيذها لبيان عددها وماهيتها وقيمتها وفيما �إذ� مت �إجنازها بالكامل و��شتالم قيمتها من �ملدعي عليها 
�لر�بعة من عدمه ويف �حلالة �الوىل ح�شر �إجمايل م�شتحقات �ملدعي عليها �لثانية من تلك �مل�شاريع من خالل بعد خ�شم �مل�شروفات و�الأرباح 
�لتي حققتها ون�شيب �ملدعي منها وفقا للن�شبة �ملقررة له بعقد �لتاأ�شي�ض و�ملقدرة مبا ن�شبة )%25( وباجلملة حتقيق كافة ما يثريه �ملدعي من 

دفاع ودوفع. - ت�شمني �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�شور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �الأمور �مل�شتعجلة �الأوىل حمكمة �ل�شارقة �شباح يوم ......  �ملو�فق 2021/02/17 �ل�شاعة 
�إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �شتبا�شر �الإجر�ء�ت  �و  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

�لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�سائية / حممد ر�سا يون�س  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2021/301 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3520/2018 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 213،229 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعالن : كري�شتيان جنيوين - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- �شيدنى مار�شال �جنيلو روبريت �شرييل ليمو�ض ليمو�ض ، 2-ريان ديالن 
د�شوز� مارتريي�ض �شانتانا د�شوز� ، 3-فاالين �فريل كاردوزو ، 4-�شركة تد�ول مي - �ض ذ م م - 
ميثلها / �شيدنى مار�شال �جنيلو روبريت �شرييل ليمو�ض ليمو�ض ، 5-�شركة �ك�شنتيال ميدي�شت 
�شفتهم   - ليمو�ض  ليمو�ض  �شرييل  روب��ريت  �جنيلو  مار�شال  �شيدنى   - م  م  ذ  �ض   - لال�شتثمار 
بالق�شية : منفذ �شدهم - جمهويل حمل �الإقامة. مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )213.229(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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تكليف اإعالن بالن�سر باللغتني العربية والإجنليزية

حل�سور اإجتماع اخلربة احل�سابية 
يف الدعوى رقم 2020/4700 جتاري جزئي

�ملدعي : عبد�لرحمن حممد م�شلح 
�ملدعي عليهم : 1- �يهاب فتحي عبد�لرحمن مطر

ق�شالن  حممد  حممد  حازم   -3   ، ق�شالن   بيومى  حممد  حممد  2-والء 
جتاري   2020/4700 رقم  �لدعوى  يف  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  عد�لة  قبل  من  و�ملعني   ، �لن�شر  عمار   / �خلبري  "يعلن 
فتحي  �يهاب  �ل�شادة/   / عليهم  �ملدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذ�  م�شلح  حممد  عبد�لرحمن   / �ملدعي  من  و�ملقامة    ، جزئي 

عبد�لرحمن مطر ، والء حممد حممد بيومى ق�شالن ،  حازم حممد حممد ق�شالن
�ملو�فق  �الأربعاء  يوم  عقده  و�ملقرر   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  بو��شطة  �و  �حل�شابية  �خلربة  �جتماع  حل�شور  مدعويني 
2021/2/17  يف متام �ل�شاعة 12.30 �لثانية ع�شر و�لن�شف ظهر� يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد 
�لتا�شع - مكتب رقم  27 - �لطابق  5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم  - بناية �لو�شل بزن�ض �شنرت - بجو�ر  فندق جي 
جميع  و�إح�شار   ، �عاله  �ملحدد  �ملوعد  يف  باحل�شور  �لتكرم  منكم  نرجو  لذ�    -   32428  94178  : مكاين  رقم    902

�الأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
اخلبري احل�سابي  
عمار الن�سر  

اإجتماع اخلربة احل�سابية 
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

اإعالن مدعى عليه  بالن�سر 
 يف الدعوى رقم  SHCFICIINJ2021 /0000365 ، م�ستعجل 

�إىل �ملدعي عليه : �شركة طريق �لرحمانية ملقاوالت �لبناء - ذ م م
زوجها  على  و�لقيم  �لقانوين  �لو�شي  ب�شفتها  �أم  �إت�ض  �بريا  �ملدعي  باأن  نعلمكم 
فيجايابر��شاد فيجايان ، هندي �جلن�شية - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 
�ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة   ، �ل�شارقة  �مام حمكمة  �حل�شور  عليكم  لذ� يجب   ،  0.0
دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   8.30 �ل�شاعة   ،  2021/2/15 �ملو�فق  �الإثنني  يوم 
وم�شتند�ت ، ويف حالة عدم ح�شوركم �و �إر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة 

�شتبا�شر �الإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/02/08  -  حرر بو��شطة �ملوظف 

مركز �شعادة �ملتعاملني 
القا�سي / 
د. حممد �سليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 18/2021/20 جتاري كلي 
بتقرير  �لثابت  �مار�تي  دره��م   25،679،258.71 للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  �ملدعى  باإلز�م  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�خلربة �ل�شادر بامللف رقم 2020/285 نز�ع تعيني خربة جتاري باالإ�شافة �ىل �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% �شنوياً 
من تاريخ �ملطالبة وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي.- ت�شمني �ملدعى عليه كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لنفقات �لقانونية و�أتعاب 

�ملحاماة.�شم ملف �لنز�ع رقم 2020/285 تعيني خربه جتاري. 
طالب �العالن:  �ي�شتنت�ض منطقة حرة ذ.م.م. �شفته بالق�شية:  مدعى  

�شفته بالق�شية:  مدعى عليه  1- حممد �لبقايل  �ملطلوب �عالنهم:  
 مو�شوع �الإعالن :   قد �أقام عليك� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 25،679،258.71 
�لفو�ئد  2020/285 نز�ع تعيني خربة جتاري باالإ�شافة �ىل  �ل�شادر بامللف رقم  �لثابت بتقرير �خلربة  درهم �مار�تي 
�لر�شوم  كافة  عليه  �مل��دع��ى  ت�شمني  �لفعلي.-  �ل�شد�د  ت��اري��خ  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنوياً   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
لها  وح��ددت  جت��اري.  خربه  تعيني   2020/285 رقم  �لنز�ع  ملف  �ملحاماة.�شم  و�أتعاب  �لقانونية  و�لنفقات  و�مل�شاريف 
BUILDING_& جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 14-02-2021 �ل�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن ُبعد

ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   DESC
قبل �جلل�شة ب�ثالثة �أيام على �القل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   

تفا�سيل الإعالن بالن�سر
20 / 2020 / 973 جتاري كلي

�إىل �ملدعى عليه / 1_ زيد على �حمد �ل�شرفى جمهول حمل �الإقامة
مبا �أن �ملدعى /في�ض �لنعم لتجارة �لوقود وم�شتقات �لنفط ذ.م.م

�لز�م  و  قد �أقام عليك�  �لدعوى ومو�شوعها  �لق�شاء باإنتهاء �التفاقية �ملوؤرخه 2019/1/31 
وقدره )56،833،117.34  مبلغ  للمدعيه  يوؤديا  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهما  �ملدعى 
درهما  ع�شر  و�شبعة  وم��ائ��ة  �ل��ف  وث��الث��ون  وث��الث��ة  وثمامنائة  مليون  وخم�شون  �شتة  دره���م( 
وثالثون فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�دو�لز�مهم 
بالر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 28-02-2021 �ل�شاعة 09:30 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

ب�ثالثة �أيام على �القل.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تفا�سيل الإعالن بالن�سر
بالن�سر 2020 / 5515 امر اأداء

و�حلو�ئط.، لالر�شيات  �ك�شكيوترز   - �إىل �ملنفذ �شدهما / 1 
حمل �الإقامة جمهويل  حتامله   مو�شى  نهار  مو�شى   -  2

مبا �أن �لطالب �لتنفيذ �أت�ض �أت�ض �أم ملقاوالت �لبناء �ض.ذ.م.م
و ميثله / بدر عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل

بالوفاء مبا جاء �عاله  9-2-2021 تكليفكم  بتاريخ  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية 
عن طريق �لعنو�ن �لو�رد خالل 5 �يام من تبليغكم باالعالن وذلك للوفاء باملطالبة 
�ملذكورة �عاله. �أو خزينة �ملحكمة وذلك خالل 5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و 

�ال فان �ملحكمة �شتتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية بحقكم
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2021/1873 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع .    
�ملنذر �إليه : ه�شام بو علي    .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )12،922.00 ( درهم نتيجة 
�لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل  �ملتعلقة بعقد  �ل�شهرية  �الإخ��الل ب�شد�د �الأق�شاط 
على  �لتنفيذية  �الإج���ر�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إال  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم ) 86312 / خ�شو�شي / �لفئة 7/ �أبوظبي  ( من نوع ) فولك�ض 
�أ���ش��ود ( _ و�ملمولة  ل��ون )  و�ج���ن با�شات _ ���ش��ال��ون  ( م��ودي��ل )2012 ( _ 

ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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جزئي جتاري   3723  /  2020
�بافوبيالى  بابى   -2  ،. ���ض.ذ.م.م  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  فيو  ماوننت  �إىل حمكوم عليهما /1- 
�ب��اف��وب��ي��الى - جم��ه��ويل حم��ل �الإق���ام���ة  ، مب��ا �أن حم��ك��وم ل��ه / ���ش��ي��د ر����ش��د �أح��م��د ���ش��ي��د مب�شر 
�شيد - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 06-01-2021 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�شالح/ �شيد ر��شد �أحمد �شيد مب�شر �شيد للمدعي عليهما 1( باإلز�م �ملدعي عليه �لثاين باأن 
يوؤدى للمدعي مبلغ   65،000 درهم ) خم�شة و �شتني �لف درهم( علي �ن تلزم �ملدعي عليها �الويل 
بالت�شامن معه يف مبلغ خم�شة ع�شر �لف منها و �لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 2020/9/27 
و حتي متام �ل�شد�د و�ألزمت �ملحكمة �ملدعي عليه �لثاين باملنا�شب من �مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
�مل��ح��ام��اة ورف�شت م��اع��د� ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة �حل�����ش��وري قابال  �أت��ع��اب  دره���م مقابل 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الع��الن.  �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2234/2020/11 مدين جزئي
مو�شوع �لدعوى:  �أواًل : �إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن فيما بينهم باأن يوؤدو� للمدعية تعوي�شاً مادياً و�أدبياً جابر�ً لل�شرر قدره 
درهم( عما حلق �ملدعية من �أ�شر�ر ج�شدية ونف�شية جر�ء �خلطاأ �جل�شيم �لذي �إرتكبه  ماليني  )خم�شة  درهم   5،000،000

�ملدعى عليهم يف حق �ملدعية ، مع �إلز�مهم بالفائدة �لقانونية �ملقررة بو�قع 9% من تاريخ �الإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام .  ثانياً : 
�إلز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم �لق�شائية و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة 

طالب �العالن:  ��شماء �حمد �شيف �ملحرزي - �شفته بالق�شية:  مدعى  
�ملطلوب �عالنهم:  1- �شيجو كاالر�كال جون - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك� �لدعوى ومو�شوعها �أواًل : �إلز�م �ملدعى عليهم بالت�شامن فيما بينهم باأن يوؤدو� للمدعية تعوي�شاً 
مادياً و�أدبياً جابر�ً لل�شرر قدره 5،000،000 درهم )خم�شة ماليني درهم( عما حلق �ملدعية من �أ�شر�ر ج�شدية ونف�شية جر�ء 
�خلطاأ �جل�شيم �لذي �إرتكبه �ملدعى عليهم يف حق �ملدعية ، مع �إلز�مهم بالفائدة �لقانونية �ملقررة بو�قع 9% من تاريخ �الإ�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام .  ثانياً : �إلز�م �ملدعى عليهم بالر�شوم �لق�شائية و�مل�شروفات ومقابل �أتعاب �ملحاماة.  نود �إعالمكم �أنه قد مت 
 BOTIM ت�شجيل �لدعوى �ملذكورة بياناتها �أعاله �شدكم لذ� يرجى �لتكرم بالعلم و�حل�شور عرب برنامج �الت�شال �ملرئي تطبيق
�ل�شاعة  من  وذلك   2021-2-14 �ملو�فق   ) �أمام �إد�رة �لدعوى �البتد�ئية �الوىل، على هاتف رقم ) 00971566037085 
�ملعتمدة  �خلدمة  تقدمي  مر�كز  �أو  �لقانوين  �لوكيل  طريق  عن  �ملرئي  �حل�شور  �أو  ظ   12:30 �ل�شاعة  ولغاية  �ض   9:00

)�لع�شيد( لتقدمي جو�بكم على �شحيفة �لدعوى ومرفقاتها
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 1/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل
 ARB - مو�شوع �لدعوى:  تنفيذ حكم �لتحكيم �ل�شادر يف �لدعوى رقم

2020 -027 باالأعرت�ف بقر�ر �لتحكيم وتنفيذه ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
و�مل�شاريف للر�شوم  �شاماًل   ، درهم(   632،474.81(

طالب �العالن: مولتيبلك�ض كون�شرتك�شنز �ض ذ م م - �شفته بالق�شية:  طالب �لتنفيذ 
 �ملطلوب �عالنهم: 1- �يلميك للمقاوالت �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية: 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك�م  �أق���ام  ق��د   : �الإع���الن  مو�شوع    . �شده  منفذ 
�لتنفيذ�أو  طالب  �ىل   ) دره��م   632،474.81( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك�م 
خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك�م يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 239/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )23. 840.745 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�حتياطيا ندب خبري م�شريف خمت�ض �شاحب �لدور باجلدول لالإطالع 

على ملف �لدعوى وم�شتند�تها و�الإنتقال �ىل مقر �ملدعي لالإطالع على دفاتره �لتجارية �ملنتظمة و�مل�شتخرج منها ك�شوف 
�حل�شابات و�مل�شتملة على �لقيود �حل�شابية �خلا�شة بطلباته يف �لدعوى �حلا�شرة و�شوال لت�شفية �حل�شاب بني �طر�ف 

�لنز�ع و�حت�شاب �لفائدة �لقانونية و�لتعاقدية.  
طالب �الإعالن : �لبنك �لعربي �ملتحد - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شات�شني �شري�شاند دو�شيجا - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وق��دره )23. 840.745 درهم(  مو�شوع �الإع��الن : قد 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�حتياطيا ندب خبري م�شريف خمت�ض 
�شاحب �لدور باجلدول لالإطالع على ملف �لدعوى وم�شتند�تها و�الإنتقال �ىل مقر �ملدعي لالإطالع على دفاتره �لتجارية 
�ملنتظمة و�مل�شتخرج منها ك�شوف �حل�شابات و�مل�شتملة على �لقيود �حل�شابية �خلا�شة بطلباته يف �لدعوى �حلا�شرة و�شوال 
�ملو�فق   �الح��د   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لتعاقدية.   �لقانونية  �لفائدة  و�حت�شاب  �ل��ن��ز�ع  �ط��ر�ف  بني  �حل�شاب  لت�شفية 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  2021/12/14  �ل�شاعة 10.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13162 بتاريخ 2021/2/11   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 137/2021/13 عمايل جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )46332 درهم( وتذكرة عودة و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة )%9( من تاريخ �حلكم و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
  )MB209622641AE/2020( رقم �ل�شكوى

طالب �الإعالن :  با�شل جا�شم �لطلك  - �شفته بالق�شية : مدعي
�ملطلوب �إعالنه  : 1 - و�حة �لبلبل لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل �الإقامة 
 46332( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �الإع��الن  مو�شوع 
درهم( وتذكرة عودة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة )%9( من تاريخ �حلكم و�شمول �حلكم 
جل�شة  لها  وح���ددت   )MB209622641AE/2020( �ل�شكوى  رق��م  ك��ف��ال��ة.    ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف  10.00 �شباحا يف قاعة  �ل�شاعة   2021/2/15 �ملو�فق  يوم �الثنني 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم
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جامعة نيويورك اأبوظبي تعلن عن برناجمها املتنوع من الفعاليات الفرتا�شية ل�شهر فرباير

�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�لقا�شمي، نائب حاكم �ل�شارقة، �أم�ض- يف مركز �إك�شبو 
�ل�شارقة -.. �نطالق فعاليات �لن�شخة �خلام�شة من 
�لذي  “�ك�شبوجر”،  للت�شوير  �ل���دويل  �مل��ه��رج��ان 
حيث  �ل�شارقة،  حلكومة  �الإع��الم��ي  �ملكتب  ينظمه 
حتتفي �إمارة �ل�شارقة خالل �لفرتة من -10 13 
قدمها  ���ش��ورة   1558 بحكايات  �جل���اري،  ف��رب�ي��ر 
منهم 51  و�أجنبيًة،  عربية  دول  من  م�شور   400
�أكرث  بعد�شاتهم  �لعامل، وثقو�  �أف�شل م�شوري  من 
�شعوب  جت���ارب  وحملو�  ��شتثنائية  �حل��ي��اة  حل��ظ��ات 

وجماليات �أمكنة وبلد�ن �إىل �الإمارة.
�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
عر�شاً  �شهدت  �لتي  �الفتتاحية  �جلل�شة  �لقا�شمي 
وهم  �لعامليني  �مل�شورين  �أه���م  م��ن  لثالثة  ب�شرياً 
ر�شد  �ل��ذي  �شتريتون”،  “برينت  �فريقي  �جلنوب 
�لعامل  ح��ول  بلد   100 نحو  م��ن  م�شاهد  بعد�شته 
�ملجتمعات  بثقافة  �خل��ا���ش��ة  �لتفا�شيل  �أدق  ون��ق��ل 
�الإفريقية، ناقاًل م�شاهد ف�شائل �حليو�نات �ملهددة 
باالنقر��ض، ولفت �الأنظار نحو �ملخاطر �لتي حتيط 
ب��احل��ي��اة �ل��ربي��ة وع���زز م��ن �ل��ت��ز�م��ات �ل��ع��امل حول 
“�إليا  �أ�ش�ض �ل�شحة �مل�شتد�مة وغريها، و�الأمريكي 
لوكاردي”، �أحد �الأ�شماء �لالمعة يف جمال ت�شوير 
�لرحالت، �لذي ��شتطاع �أن يروي حكاية من م�شاهد 
ل� 65 بلد ز�ره��ا ووث��ق خطو�ت رحالته وح��از على 
�لعديد من �جلو�ئز و�لت�شميات كما �ختريت �عماله 

�شمن �أف�شل قو�ئم �ل�شور يف �لعامل.
ك��م��ا ����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه ل��ع��ر���ض م��ل��ه��م ق���ّدم���ه �مل�شور 
�لربيطاين جايلز دويل، موّثق �ل�شر�عات و�حلروب 
وم��ع��ان��اة �ل��الج��ئ��ني، ت��ط��رق خ��الل��ه ل��ل��ح��دي��ث عن 
�لعديد من �ملو�قف �لتي تر�فقت مع م�شريته �لتي 
�شاحات �حلرب  �إىل  �نتقل فيها من م�شّور لالأزياء 

نا�شفة  عبوة  �نفجار  بعد  و�شاقه  ي��ده  �فقدته  �لتي 
بد�ئية �ل�شنع خالل تو�جده يف �أفغان�شتان.

�أكد  �الفتتاحية،  �جلل�شة  خ��الل  �أل��ق��اه��ا  كلمة  ويف 
جمل�ض  رئي�ض  �لقا�شمي،  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم �أن ت��ن��ظ��ي��م �مل��ه��رج��ان �ل���دويل 
للت�شوير “�ك�شبوجر” ياأتي ليكرم كل م�شّور يحمل 
كامريته لتوثيق حدث، لت�شبح �شورته هي �حلدث 
�أي�شاً،  حكاية  و�أل��ف  كلمة  باألف  �شورة  فكّل  بذ�ته، 
ولكّل حكاية طريقتها يف �لّتاأثري، وجلميع �حلكايات 
ور  غاياٌت نبيلٌة.وقال “ �أردنا �أن نقول من خالل �ل�شّ
�ّلتي جاءتنا من كّل مكان.. �إّننا حمكومون باالأمل، 
و�ثقون من قدرة �الإن�شان على �ال�شتمر�ر وتخطي 
�مل�شاركة،  ��ور  �ل�����شّ ���ش��اه��دت  ف��ع��ن��دم��ا  �ل���ّت���ح���دي���ات، 
�أح�ش�شت كاأّنها تكاد تنطق وتقول: �إّن �لعامل ال يز�ل 

هناك بجماله وروعته.. ثريٌّ باإمكانات �حلياة«.
و�أ�شاف رئي�ض جمل�ض �ل�شارقة لالإعالم “ لقد مل�شنا 
عرب قر�ءتنا للتاريخ �ملعا�شر، كيف �أ�شهمت �شور يف 
وقف �حلروب وتخفيف �ملعاناة، و�شوٌر �أخرى �أنقذت 
حماية  نحو  ودفعت  �النقر��ض،  من  جميلًة  كائنات 
�لّطبيعة و�ملناخ و�ملو�رد، و�شوٌر بثت �حلياة يف �أماكن 
لزيارتها  و�ملغامرين  �ل�ّشياح  كانت جمهولًة، وقادت 
�أظهرت �جّلمال يف �ختالف  �إلّيها، و�شوٌر  و�لّتعّرف 
�لعقول  �ألهمت  و�أخ���رى  �ل�ّشعوب،  وع���اد�ت  ثقافات 
عد�شات  وّثقتها  ظو�هر  عن  علمّيًة  �أبحاثاً  لتكتب 
�لكّتاب  م�شاعر  وفّجرت  �ملو�هب  وحّفزت  �ملبدعني، 

و�ل�ّشعر�ء و�لّر�ّشامني«.
ووج���ه �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي دعوة 
و�لعامل  و�ملنطقة  �الإم��ار�ت  �لت�شوير يف  ع�شاق  �إىل 
وجهودهم  بامل�شورين  “�ك�شبوجر”  مع  لالحتفاء 
ور�شالتهم �لنبيلة، معلناً �أن �ملهرجان �شيكون من�شة 
على  و�لوقوف  كاملة،  حكاياتهم  لرو�ية  �مل�شورين 

جتاربهم خلف �لعد�شات يف توثيق حلظات ��شتثنائية 
من �لعامل.

ويف عر�ض ب�شري قّدمه خالل حفل �الفتتاح، قال 
�شتريتون  برينت  �أفريقي  �جل��ن��وب  �لعاملي  �مل�شور 
رح��الت��ي ح���ول �ل��ع��امل �خ��ت��ربت �لعديد  “ خ���الل 
م���ن �حل��ك��اي��ات و�ل��ق�����ش�����ض و���ش��اه��دت �ل��ك��ث��ري من 
وطقو�شهم،  �ل�شعوب  ح��ي��اة  تلّخ�ض  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ف 
كما ر���ش��دت م��ن خ��الل �ل��ك��ام��ري� �ن��ت��ه��اك��ات كثرية 
يقوم بها �الإن�شان جتاه �ملو�ئل �لطبيعية للحيو�نات 
من �لقارة �الإفريقية و�شواًل �إىل �لغرب، هناك من 
و�الأع�شاء وغريها،  و�لفر�ء  �الأك��ل  �أجل  ي�شيد من 
بحق وبغري حق، ما يجعلنا �ليوم ن�شهد هذ� �لوباء 
بها  قام  �لتي  �ملمار�شات  تلك  نتيجة لكل  �ل��ذي جاء 

�الإن�شان على عو�مل �حليو�نات«.
تو�جه  �لتحديات  م��ن  �لكثري   « �شتريتون  و�أ���ش��اف 
ه����ذ� �ل���ع���امل �أب����رزه����ا �حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة وهي 
م�شوؤولية تلقى على عاتق �جلميع، وقد حاولت من 
�أ�شيء على �لكثري من �ملنعطفات  �أن  خالل �شوري 
�لوباء  م�شاهد  على  ورّك����زت  �ل��ع��امل  يعي�شها  �ل��ت��ي 
وتاأثري�ته على �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لعديد 
تعك�ض  �لتي  �ل�شور  بحثت عن  ثم  �لعامل،  دول  من 
�ل��ع��الق��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة وت�����ش��اب��ك��ات��ه��ا، وق��م��ت بر�شد 
�أظ��ه��ر م��ا يجري  �أن  �الن��ت��خ��اب��ات وح��اول��ت  مظاهر 
�مل�شور  زي��ف، الأن مهمة  �أي  ب�شكل حقيقي من دون 
من  وح�شب«  �ل�شور  �لتقاط  ال  �حلقيقة  نقل  ه��ي 
�أنه  �إىل  �إليا لوكاردي  �الأمريكي  �مل�شور  جانبه لفت 
قاطعا  دولة   70 يقارب  ما  ز�ر  ومنذ �لعام 2009 
م�شافة 2 مليون ميل، موؤكد�ً �أن حّب �لت�شوير قاده 
للبحث عن �أجمل �الأماكن حول �لعامل و��شتك�شاف 
خمتلفة  ق�ش�ض  عن  و�لبحث  ق��رب  عن  تفا�شيلها 
فيها، وقال » �أ�شور بطريقة تعني يل �لكثري، �أريد �أن 

بلدهم  عن  فكرة  و�أمنحهم  و�الآخرين،  نف�شي  �ألهم 
�ل�شورة  تكون  �أن  ح��اول��ت  لقد  �الأخ����رى،  و�ل��ب��ل��د�ن 
�أ�شياء  عن  �أبحث  الأين  �لعاطفي،  للتو��شل  عاماًل 
ك��ّل �شيء  �أ�شور  �أن  �أري��د  �أن��ا  �ل�شعب ت�شديقها  من 

ب�شكل ملِهم«.
�ملجالت  �شّدتني  طفولتي  “ منذ  لوكاردي  و�أ�شاف 
�شحرين  �ل��ت��ي  �ل��ب��الد  وبقيت  بقر�ءتها  قمت  �ل��ت��ي 
لزيارتها  ���ش��اأذه��ب  باأنني  وق���ررت  ذهني  يف  جمالها 
من  �لكثري  وكّونت  هناك  ذهبت  وبالفعل  م��ا،  يوماً 
ال  �ل�شورة  ب��اأن  �أرى  الأن��ن��ي  �لنا�ض،  م��ع  �ل�شد�قات 
متثل �ملكان وح�شب، بل روحه، وما هو مهم بالن�شبة 
�لتي  �لق�ش�ض  بكل تلك  �الآخ��ري��ن  �أخ��رب  �أن  يل هو 
علقت يف ذهني ل�شنو�ت، الأننا جميعنا ميكن �أن نكون 
فالت�شوير  �لق�شة،  من  وج��زء�ً  �ل�شورة،  من  ج��زء�ً 
�أد�ة فاعلة للتغيري ولي�ض للمر�قبة  �أن يكون  ميكن 
ف��ق��ط«.و����ش��ت��ه��ّل �مل�����ش��ّور �ل��ربي��ط��اين ج��اي��ل��ز دويل 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  بتهنئة  �لتقدميي  عر�شه 
�ملتحدة على جناح مهمة م�شبار �الأم��ل يف �لو�شول 
�إىل  �أن���ه �جن���از ج��دي��د ي�شاف  �مل��ري��خ، م��ع��ت��رب�ً  �إىل 
�ال�شتثمار  يف  وج��ه��وده��ا  �لعلمية  �ل��دول��ة  م�����ش��رية 

بطاقات �ل�شباب.
وقال دويل خالل عر�شه “ علمتني مهنة �لت�شوير 
�لكثري من �الأ�شياء، ومنحتني درو�شاً يف �حلياة، بعد 
�أريد  �أن قالت يل ذ�ت يوم �م��ر�أة �أنا ال �أريد م�شّور�ً 
�أحمل ورقة  م�شاعدة، لهذ� ومنذ تلك �للحظة و�أنا 
بي�شاء ��شّجل عليها كّل ما يقوله يل �لنا�ض، الأنني 
و�أدركت  �مل�شاعر  �لتقاط  �ل�شروري  من  باأنه  �أوؤم��ن 
ور�ء  ي�شعون  �لذين  هم  �مل�شورين  �أعظم  �أن  حينها 

�لتقاط م�شاعر �لنا�ض«.
و�أ�شاف دويل “ �أثناء تو�جدي يف لبنان �أهدتني �أ�شرة 
ق�شتها، وقمت بت�شويرها، ومل�شت فيها معنى �حلب 

�ل�شعبة  �لظروف  بالرغم من  و�ل�شحك و�البت�شام 
�ليوم  ويف  خيمتها،  يف  �لعائلة  تلك  تعي�شها  �ل��ت��ي 
و�هديتهم  ���ش��ورة  لهم  �لتقطت  معهم  يل  �الأخ���ري 
�إي��اه��ا، كانت ���ش��ورة خلود م��ع زوج��ه��ا، و�شعرت من 
باأنني  م��ع��اً  ُتظهرهم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  تلك  ك��ل  خ��الل 
الجئة  تكن  مل  خلود  �لنا�ض،  حكايات  الأكمل  �أ�شعى 
ك��ان��ت زوج���ة وعا�شقة  ب��ل  ب��اإع��اق��ة،  �م����ر�أة تعي�ض  �أو 
م��ع��ه��ا ور�ف���ق���ه���ا يف خم��ت��ل��ف تفا�شيل  ب��ق��ي  ل��رج��ل 
ظروفها، وهنا �أدركت باأنني ل�شُت م�شّور�ً حربياً بل 
ملعاناة  توثيقه  و�أثناء  �أنه  �إىل  للحب«.و�أ�شار  موّثقاً 
�ل�شود�ن،  د�رت يف جنوب  �لتي  و�الأزم��ات  �لالجئني 
ق�شى يوماً كاماًل مع “ديبور� نيون” – وهي �شيدة 
�خلا�ض  معر�شه  م��دخ��ل  �شورتها  تت�شّدر  ع��ج��وز 
�أن  بعد  �ل�شيدة  تلك  ل��ه  ق��ال��ت  �مل��ه��رج��ان- حيث  يف 
�شاهدت �إ�شابته �لتي تعّر�ض لها عقب �نفجار عبوة 
“هل  و�شاقه:  قدمه  �فقدته  �أفغان�شتان،  يف  نا�شفة 
�أن���ت تفكر ك��ث��ري�ً مب��ا ف��ق��دت��ه؟ ل��دي��ك ع��ي��ون و�آذ�ن 
ول�شان ويد لتكتب بها وتلتقط �ل�شور، ال تفكر مبا 

فقدته لكن فكر مبا متلك«.
و�أ�شاف “ كانت هذه �لكلمات در�شاً مهماً خرجت به 
تعني  يابانية  بكلمة  ذكرتني  وقد  تلك،  رحلتي  من 
�لكثري  حياتنا  ويف  و�خل�شائر،  باالأ�شر�ر  �الحتفاء 
�أنه  على  ملا منلكه  ننظر  �لتي جتعلنا  �لق�ش�ض  من 
باأوقات �شعبة يف حياتنا  �أهم ما منلك، فنحن منر 
و�ل��ع��امل �ل��ي��وم خ��الل جائحة ك��ورون��ا ي��و�ج��ه �أكرب 
يف  ه��دي��ة  تعطينا  �حل��ي��اة  �أن  �أع��ت��ق��د  ولكنني  حت���ٍد، 

نهاية �ملطاف وهي �لقدرة على �ملقاومة و�لبقاء«.
�شلطان  بن  �شامل  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  وتفّقد 
�لقا�شمي �أجنحة �جلهات �مل�شاركة و�ملعار�ض �ملقامة 
ح��ي��ث ت��ع��ّرف ع��ل��ى �الأع���م���ال �مل��ع��رو���ش��ة لنخبة من 
�ملهرجان  ي�شت�شيفهم  �ل��ذي��ن  �لعامليني  �مل�شورين 

�أعمالهم  حول  �شرح  �إىل  �شموه  م�شتمعاً  �لعام،  هذ� 
وما حتمله من �أبعاد �إن�شانية وجمالية.

نقا�شية  جل�شة  و21  معر�شاً   54 �ملهرجان  ويقدم 
م�شورين   7 ي��ق��دم��ه��ا  ع��م��ل  ور���ش��ة  و14  م��ل��ه��م��ة، 
جل�شة  و14  جماعية  نقا�ض  جل�شات  و10  عامليني، 
م�شاحة  �أك���رب  ب��ذل��ك  ف��احت��اً  �لفنية،  لل�شري  تقييم 
للتعلم و�لتدريب �ملبا�شر على �لت�شوير يف �الإمار�ت 

و�ملنطقة.
�إجر�ء�ت  بكافة  ملتزماً  �لعام  ه��ذ�  �ملهرجان  ويقام 
�ل�شالمة و�لوقاية من كوفيد19- ، دعماً للم�شورين 
موؤكد�ً  و�إبد�عاتهم،  ر�شالتهم  �أهمية  على  وتاأكيد�ً 
حيث  وع��امل��ي��اً،  عربياً  �لت�شوير  قطاع  يف  دوره  على 
2000 �شخ�ض خ���الل فرتة  ب���  �ل����زو�ر  ع���دد  ح���دد 
ب�  �لعمل  ور����ض  يف  �مل�����ش��ارك��ني  وع���دد  معينة،  زمنية 
درجة  �إىل جانب فح�ض  ور�شة،  كل  يف  �شخ�شاً   20
�ل��دخ��ول، وعمليات  ن��ق��اط  �ل���زو�ر يف جميع  ح���ر�رة 
وتطبيق  و�ل��دق��ي��ق��ة،  �ل�شاملة  و�لتعقيم  �لتنظيف 
ومعايري  �ل�����ش��ارم��ة،  �الج��ت��م��اع��ي  �لتباعد  �شيا�شة 
�ل�شادرة  �الإر�شاد�ت  يتو�فق مع  �لعامة مبا  �ل�شحة 

عن �جلهات �ملخت�شة يف �لدولة.
ح�شر حفل �النطالق �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي 
قائد عام �شرطة �ل�شارقة، وعبد�هلل �شلطان �لعوي�ض 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة، 
وع��ل��ي ���ش��امل �مل��دف��ع رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة م��ط��ار �ل�شارقة 
مدينة  رئي�ض  �ملدفع  عمر  خالد  و�لدكتور  �ل��دويل، 
، وحم��م��د ح�����ش��ن خلف  ل���الإع���الم �شم�ض  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لتلفزيون،  ل���الإذ�ع���ة  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
وطارق �شعيد عالي مدير �ملكتب �الإعالمي حلكومة 
�ل�شارقة، وح�شن يعقوب �ملن�شوري �أمني عام جمل�ض 
�مل�شوؤولني ونخبة من  �ل�شارقة لالإعالم، وعدد من 

�مل�شورين وحمبي فن �لت�شوير.

عبداهلل بن �شامل القا�شمي ي�شهد انطالق الن�شخة اخلام�شة من املهرجان الدويل للت�شوير اك�شبوجر

•• اأبوظبي-الفجر:

برناجمها  ع��ن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  ك�شفت   
�مل��ت��ن��وع م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �الف��رت����ش��ي��ة �مل��ت��اح��ة �أمام 
�جلمهور من جميع �أنحاء �لعامل طو�ل �شهر فرب�ير 
يف كل من مركز �لفنون ورو�ق �لفن،ومعهد جامعة 
�أب��وظ��ب��ي. وت�����ش��م��ل �ل��ف��ع��ال��ي��ات عرو�شا  ن��ي��وي��ورك 
وور�ض عمل للمو�شيقى و�لرق�ض، وحمادثات حول 
�الجتماعية،  و�لعلوم  و�لريا�شة،  و�الأدب،  �لعلوم، 

ومعر�ض فني �فرت��شي.
ح�شور �لفعاليات �الفرت��شية جماين. 

ت�شمل �شل�شلة برنامج �لفعاليات ما يلي: 

�لفعاليات �ملو�سيقية
و�أكرث  �سغرية  مقطوعات  ميوزك-  �أمرييكان 
“مينيمال �آند بيوند”، عازف �لبيانو �إميانويل 

�أرت�سيويل 
�سمن �إطار �سل�سلة مانيفولد - مهرجان للتنوع 

�ملو�سيقي  عرب �النرتنت
�جلمعة 12 فرب�ير �ل�ساعة 7:30 م�ساًء 

�ملعا�شرة،  باملو�شيقى  مانيفولد  مهرجان  يحتفي 
�إب���د�ع���ي���اً م��ن �مل��و���ش��ي��ق��ى �جلديدة  وي�����ش��م م��زي��ج��اً 
من  منتقاة  جمموعة  يقدمها  �ل��ت��ي  و�لتجريبية 
من  �مل��ت��م��ر���ش��ني  و�ل��ف��ن��ان��ني  �ل��ع��امل��ي��ني  �ملو�شيقيني 

�أع�شاء هيئة �لتدري�ض بجامعة نيويورك �أبوظبي.
مقطوعات  ميوزك-  “�أمرييكان  م�شروع  يت�شمن 
�أعمااًل  �شاماًل ي�شتعر�ض  �شغرية و�أكرث” برناجماً 
مو�شيقية �أّلفها جمموعة من �لفنانني �ملعا�شرين، 
وب��دء�ً من  �الإن��رتن��ت.  ويتم تقدميها مبا�شرة عرب 
�ملوؤلف د�كوورث  �مل�شتوحاة من  �ملو�شيقية  �ملو��شيع 
يقدم  رزيو�شكي،  �أن��غ��ام  �إىل  و���ش��واًل  وكوريجليانو 
�رت�شيويل برناجماً مو�شيقياً ي�شمل �لعر�ض �لعاملي 
ع�شو  كويل،  ماثيو  تاأليف  من  جديد  لعمل  �الأول 

�لهيئة �لتدري�شية يف جامعة نيويورك �أبوظبي.
�لفي�شبوك ومن�شة  �شيتم بث �لعر�ض على �شفحة 
�ليوتيوب و�ملوقع �الإلكرتوين. ملزيد من �لتفا�شيل، 

يرجى زيارة �شفحتنا على �لفي�شبوك هنا. 
     

�سعرية  �أم�سية  �ل�سطح”:  على  “�إيقاعات 
مفتوحة عرب �النرتنت 

�جلمعة 26 فرب�ير �ل�ساعة 8 م�ساًء
ي�شهد �ملو�شم �جلديد عودة »�إيقاعات على �ل�شطح« 
وفنانني  ���ش��ع��ر�ء  وت�����ش��م  �ل��ت��ا���ش��ع��ة.  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
بول  دوري����ان  �مل��وؤ���ش�����ض  وي�شت�شيفها  ومو�شيقيني، 

روجرز.

�لرق�ض
عر�ض �آهوتي �لر�ق�ض

عرب �النرتنت
�الأربعاء، 17 فرب�ير �ل�ساعة 7:30 م�ساًء

عر�ض �آهوتي �لر�ق�ض لفرقة نريتيجر�م بالتعاون 
لتقدمي  �لر�ق�شة  للعرو�ض  �شيرت��شينا  فرقة  مع 
�أودي�شي  رق�����ش��ة  م���ن  م�����ش��ت��وح��ى  م��ع��ا���ش��ر  ع��ر���ض 
كانديان  ورق�����ش��ة  �ل��ه��ن��د  ج��ن��وب  م��ن  �لكال�شيكية 

يف  �لعر�ض  ت�شوير  ومت  �شريالنكا.  من  �لتقليدية 
�لهندية.  بنغالور  مدينة  �لتذكارية  �شوديا  قاعة 
�الإنرتنت  ع��رب  ب��ال��ك��ام��ل  م��ت��اًح��ا  �ل��ع��ر���ض  �شيكون 
الأم�����ش��ي��ة و�ح�����دة ف��ق��ط ي��ت��ب��ع��ه ح����و�ر م��ب��ا���ش��ر مع 

�لفنانني.

ورر�ض �لعمل
�إيقاعات بحر �لعرب

ور�سة تقنية عرب �النرتنت 
�الأحد، 14 فرب�ير �ل�ساعة 8 م�ساًء 

بالتعاون  �ملليفي  غ��ازي  �لدكتور  �ملو�شيقار  �شيقيم 
مع عازف �الإيقاع يف فرقة “بوم ديو�ن” عبد�لعزيز 
�الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ع��م��ل  ور����ش���ت���ي  �حل���م���ل���ي، 
�للوؤلوؤ  غو��شي  مو�شيقى  �إيقاعات  حول  و�لعربية، 
�خلليجي، ومو�شيقى طرق جتارة ح�شار�ت �ملحيط 
وُت��ق��دم هذه  �ل��ع��امل��ي��ة،  �جل���از  ومو�شيقى  �ل��ه��ن��دي، 
�لور�ض بال�شر�كة مع جامعة عجمان، وجامعة ز�يد، 
�لقا�شمي،  وموؤ�ش�شة  وعفكرة،  �أفينيو،  و�ل�شركال 

وبدعم من �ل�شفارة �الأمريكية يف �أبوظبي.

مقدمة حول رق�سة �أودي�سي 
ور�سة عمل تقنية عرب �الإنرتنت  

�لثالثاء، 16 فرب�ير �ل�ساعة 1 ظهرً� 
�لتجريدي  �ل��رق�����ض  ح��رك��ات  �مل�����ش��ارك��ون  �شيتعلم 
���ة برق�شة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة ومت���اري���ن �جل�����ش��م �خل���ا����شّ
تطويرها  مت  كما  �لهندية،  �لكال�شيكية  �أودي�����ش��ي 
ور�شة  وتبد�أ  نريتيجر�م.  فرقة  قبل  من  وتاأديتها 
�لعمل مبحا�شرة حول �أ�شول رق�شة �أودي�شي وكيف 
�لفرقة  ر�ق�شو  �شيقوم  حيث  ح��ال��ي��اً،  تاأديتها  يتم 
مبا  �أودي�����ش��ي،  برق�ض  ة  �خلا�شّ �جل�شد  لغة  ب�شرح 
وتقنيات �حلركة  �الأ�شا�شية  �جل�شم  �أو�شاع  ذلك  يف 
ولغة �لرق�ض �لتعبريية مع �إمي��اء�ت �ليد وتعابري 
ة  خا�شّ ت��ق��ن��ي��ات  �مل�����ش��ارك��ون  �شيتعلم  ك��م��ا  �ل���وج���ه. 
بتمارين �جل�شم �ملنفردة. تقام �لور�شة حتت �إ�شر�ف 
بافيرث� ريدي �إىل جانب ثالثة ر�ق�شني و�ثنني من 

�ملو�شيقيني.
خالل  �إبد�عية  �أعمال  �إنتاج  �لفنون:  ح��و�ر  �شل�شلة 

�الأزمات

ور�سة عمل مهنية عرب �الإنرتنت
�الثنني، 22 فرب�ير �ل�ساعة 6:30 م�ساًء

ت�شت�شيف �شل�شلة حو�ر �لفنون �لتي ينظمها مركز 
�لتابع  �ملهني  �لتطوير  مركز  مع  بالتعاون  �لفنون 
�أبوظبي؛ �شاندي غار�شيا، وكيلة  جلامعة نيويورك 
بنتاكل.  موؤ�ش�شة  يف  تعمل  و�لتي  نريتيجر�م  فرقة 
��شرت�تيجياتها  ع��ن  و�ف��ي��ة  مل��ح��ة  ���ش��ان��دي  وت��ق��دم 
للفنانني  �ملهنية  �مل�شرية  على  باحلفاظ  �خلا�شة 
�جلائحة  تف�شي  ف��رتة  خ��الل  �شيما  وال  و�أعمالهم، 
عدد  �إليها  وين�شم  �ال�شتثنائية.  �الأوق���ات  وخ��الل 
من كو�در �شركة �أوكتوبو�ض ثياتريكال �لتي تتوىل 

�الإنتاج �الإبد�عي لفعالية م�شرح ل�شخ�ض و�حد.

�حلفاظ على �لثقافة عرب �ملو�سيقى: �الإبد�ع 
�ملو�سيقي ملو�كبة �ملتغري�ت �لثقافية

ور���س��ة عمل ب��اإ���س��ر�ف م��ارث��ا ري��دب��ون عرب 
�الإنرتنت

فرب�ير   23 و�لثالثاء،  فرب�ير   21 �الأح��د، 
�ل�ساعة 6:30 م�ساًء 

ما هو �أ�شل �ملو�شيقى؟ كيف ومتى وملاذ� بد�أ �لنا�ض 
يف �شناعة �ملو�شيقى؟ كيف ي�شتمد �شّناع �ملو�شيقى 
�إلهامهم الإجناز قطع مو�شيقية متكاملة؟ كيف تتم 
الأي  ميكن  هل  �رجت���ايل؟  ب�شكل  �ملو�شيقى  �شناعة 
�أنها حكر على �ملوؤلفني  �أم  �شخ�ض تاأليف �ملو�شيقى 

فقط؟ تناق�ض مارثا ريدبون هذه �الأ�شئلة وغريها 
مو�شيقى  ع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�شكل  وت�شقطها  �ل��ك��ث��ري، 
كيفية  �ل�شوء على  لت�شّلط  �الأ�شليني،  �الأمريكيني 
تطور مو�شيقى �ل�شعوب �الأ�شيلة من �ملا�شي حتى 
تعلم  بفر�شة  �مل�����ش��ارك��ون  يحظى  كما  ه���ذ�.  يومنا 
ك��ت��اب��ة �الأغ�����اين �الإب��د�ع��ي��ة ع��ل��ى �أحل����ان مو�شيقى 

�رجتالية على طر�ز �أغاين �الأمريكيني �الأ�شليني.

جل�سات حو�رية عرب �الإنرتنت
�لع�سور  �أو�خ����ر  يف  و�ملنتحلون  �مل��رت��دون 
�الأبي�ض  �لبحر  ت��اري��خ  و�أو�ئ����ل  �لو�سطى 

�ملتو�سط �حلديث  عرب �الإنرتنت 
وحتى   8 �ل�ساعة  من  فرب�ير   22 �الثنني، 

م�شاًء  9:30
�لتاريخية  �ل��ن��ق��اط  �حل���و�ري���ة  �ل���ن���دوة  ت�شتك�شف 
�أوروبا  و�لثقافية و�جلغر�فية �مل�شرتكة بني �شعوب 
و�ل�شرق �الأو���ش��ط و�أج���ز�ء �أخ��رى من �ل��ع��امل، منذ 
ب��د�ي��ة �الإ����ش���الم وح��ت��ى �ل��وق��ت �حل��ا���ش��ر. وت�شّلط 
و�مل�شتمرة  �الأبحاث �حلديثة  على  �ل�شوء  �ل�شل�شلة 
�إدر�ك  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  و�مل��ف��اه��ي��م  �ل���ع���اد�ت  ح���ول 

�الأديان وتطورها مع مرور �لوقت. 
�ملتحدثون: متار هريزج، �أ�شتاذة �لتاريخ يف جامعة 
جامعة  يف  م�شارك  �أ�شتاذ  فان�شي،  ح�شني  �أبيب،  تل 

مي�شيغان 

�لبحث و�لتطوير �لعلمي يف �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة: �لتحديات و�الآفاق عرب �الإنرتنت

�الأحد، 14 فرب�ير �ل�ساعة 6:30 م�ساًء 
�ملتحدة يف تطوير  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  جنحت 
�الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  عرب  لالأبحاث  متكاملة  بيئة 
�لبحث  ومنظمات  و�مل�شتقلة  و�حلكومية  �ملحلية 
�لعلمي، وغريها  �البتكار  و�لتكنولوجيا وجممعات 
�ل��ك��ث��ري. وي��ن��اق�����ض ه���ذ� �حل�����و�ر �جل���ه���ود �حلالية 
�ملبذولة لتطوير �لبنية �لتحتية للبحث و�لتطوير 
وحتقيق نتائج نوعية على م�شتوى �لعامل، ويتناول 
�لتحديات �مل�شتمرة وطرق مو�جهتها لبناء منظومة 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لعلمي  و�لتطوير  للبحث  قوية 

�لعربية �ملتحدة.
�لرئي�ض  ن���ائ���ب  �ل��ي��و���ش��ف،  ب��ه��ج��ت  �مل���ت���ح���دث���ون:   
يف  و�لبحثية  �ملهنية  �خل��دم��ات  لقطاع  �لتنفيذي 
جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ال�شطناعي، وهدى 
�لكهرباء  هند�شة  يف  م�شاعدة  �أ���ش��ت��اذة  �خل��زمي��ي، 
�ل�شيرب�ين  �الأم�����ن  م��رك��ز  وم���دي���رة  و�حل���ا����ش���وب؛ 

بجامعة نيويورك �أبوظبي 
�لعو��سف  مل��و�ج��ه��ة  نفعل  �أن  علينا  م���اذ� 

�ل�سم�سية خالل 2025؟ عرب �الإنرتنت
�لثالثاء، 23 فرب�ير �ل�ساعة 6:30 م�ساًء 

ب�شكل  �شخمة  مغناطي�شية  عو��شف  �ل�شم�ض  تولد 
�جل�شيمات  من  �الأط��ن��ان  مليار�ت  وت�شدر  منتظم 
تبلغ  �أن  �لعو��شف  ل��ه��ذه  �ملتوقع  وم��ن  �مل�شحونة، 
يت�شبب يف حدوث  2025، مما  عام  ذروتها خالل 
باالإ�شافة  �الأر�������ض،  ك��وك��ب  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ت���اأث���ري�ت 
�الت�شاالت  �أنظمة  على  �الأ���ش��ر�ر  م��ن  �لكثري  �إىل 
و�شبكات �لطاقة، وبالتايل �لكثري من �ال�شطر�بات 
و�خل�شائر �ملالية. وقد حالفنا �حلظ يف جتّنب هذه 
�مل��ا���ش��ي��ة، فهل  �شنة   25 �ل���  م���د�ر  �ل��ع��و����ش��ف على 
�شتكون �لعو�قب �شليمة جمدد�ً؟ يتناول هذ� �حلو�ر 
�إىل  وت��وؤدي  �ل�شم�ض  د�خ��ل  �لتي جتري  �لتفاعالت 

هذه �لعو��شف.
�أ�شتاذ  ���ش��ري��ن��ي��ف��ا���ش��ان،  ك��ات��ي��ب��ايل ر�ج����و  �مل��ت��ح��دث: 
ق�شم  ورئي�ض  �أ�شتاذ جامعي  و�لريا�شيات،  �لفيزياء 
لكلية  �لفخري  و�لعميد  لالبتكار  كاليرن  يوجني 

تاندون للهند�شة بجامعة نيويورك.

�لريا�سة يف �ل�سرق �الأو�سط - تعزيز �مل�ساو�ة 
بني �جلن�سني 
عرب �النرتنت

�لثالثاء 16 فرب�ير �ل�ساعة 6:30 م�ساًء
يف  متز�يًد�  دوًر�  �لن�شائية  و�لريا�شة  �لن�شاء  تلعب 
و�ملجتمع  �الأع��م��ال  ع��رب  و�ل��ت��ع��اون  �مل�����ش��او�ة  تعزيز 
لك�شر  �لريا�شة  توظيف  ويتم  �الأو�شط.  �ل�شرق  يف 
�حلو�جز وتوحيد �لنا�ض و�مل�شاهمة يف بناء جمتمع 
مت�شامح ومتنوع. �شيتم خالل �جلل�شة طرح �أ�شئلة 
�لريا�شة  ت�����ش��اه��م  �أن  مي��ك��ن  مل����اذ�  م��ث��ل:  م��ت��ع��ددة 
و�لريا�شة �لن�شائية على وجه �خل�شو�ض يف تغيري 
�ملجتمع؟ ما هي �الأمثلة �لتي لها تاأثري �ليوم؟ ما 
�إذ� �أردن��ا مو��شلة �إح��ر�ز تقدم  �ل��ذي يجب �جن��ازه 
�لبو�شعيدي،  �شلمى  �مل��ت��ح��دث��ون:  �مل��ج��ال؟  ه��ذ�  يف 
نيويورك  جامعة  يف  �لريا�شي  �لن�شاط  م�شوؤولة 
�لت�شويق  رئ��ي�����ض  غ��ال���ش��م��ان،  ورون���ي���ت  �أب���وظ���ب���ي، 
لكرة  �الإ�شر�ئيلي  �الحت��اد  �الجتماعية،  و�مل�شوؤولية 
�لقدم، وروب هاري�ض، مر��شل ريا�شي عاملي، وكالة 

�أ�شو�شيتد بر�ض.

�لفن �ملعا�سر
لي�ض من، يف، على، �أو �إىل �خلط

 معر�ض �فرت��سي 
2021 يوليو   10  - يناير   20

�لدخول جماين
�أول  �أبوظبي  نيويورك  �لفن يف جامعة  �فتتح رو�ق 
م��ع��ر���ض �ف��رت����ش��ي ي���ربز م��ف��ه��وم��اً ج���دي���د�ً للفن 
�الفرت��شية  �لتقنيات  على  يعتمد  �ل��ذي  �ملعا�شر 
ومدى �أهميته خا�شة يف ظل �لظروف �لناجمة عن 
حتت  �ملعر�ض  ه��ذ�  وينطلق  كوفيد19-.  فريو�ض 
�ملدير  �أل��ي�����ش��ون،  م��اي��ا  �لفنيتني  �لقيمتني  �إ���ش��ر�ف 
�لتنفيذي لرو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي، 
وع�شو هيئة �لتدري�ض يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
و�ل��ف��ن��ان��ة ه��ي��ذر دي���وي-ه���اغ���ب���ورغ، وي�����ش��م��ل �أربعة 
�لفنية  �الأعمال  من  ع�شر  و�أربعة  جديدة  تكليفات 

�أخرى.

•• ي�سمل �لربنامج فعاليات 
رق�ض  وعرو�ض  مو�سيقية 
وور�ض عمل ومعر�ض �لفني 
حمادثات  �إىل  باالإ�سافة 
و�الأدب  �ل���ع���ل���وم  ح����ول 
و�ل���ت���اري���خ و�ل��ري��ا���س��ة، 

وغريها
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باحلب جتاهم  ن�سعر  �لذين  �الأ�سخا�ض  �أهمية  �درك  جعلتني   2020

كارمن �شليمان: اأعترب 
نف�شي حمظوظة باحلب 

والعمل مع زوجي

على  �شجعك  �لذي  • ما 
لينا   " �أغ���ن���ي���ة  ت����ق����دمي 
حققت  �ل����ت����ي   " رق�������ش���ة 

جناحاً كبري�ً؟
جريئة  ك����ان����ت  �الأغ����ن����ي����ة   -
بالن�شبة يل، ولكن ما �شجعني 
م�����ن حيث  �خ����ت����الف����ه����ا  ه�����و 
�الحلان و�لكلمات �لتي متتاز 

باللهجة �مل�شرية �ل�شعبية.
الحظ  �الأخ���رية  �الآون���ة  • يف 
�لكليبات  يف  تنوعك  جمهورك 
هناك  كانت  �إذ  تقدمينها،  �لتي 
فقر�ت ��شتعر��شية لكفي كليبني 

هما "ب�شاتك" و"لينا رق�شة".
�أن��������ا �ت�����خ�����ذت ه������ذه �خل���ط���وة   -
�لتنويع  م����ن  ب����د  ال  �جل����ري����ئ����ة، 
بامللل،  ي�شعر  ال  حتى  للجمهور 
�ال�شتعر��شات،  �حببت  لذلك 
وكذلك �جلمهور �لذي �أر�شل 
�لتعليقات  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
وتفاعل  �الإي����ج����اب����ي����ة، 
ب�شكل  �ل��ك��ل��ي��ب��ات  م���ع 

�أذهلني.
و�جهِت  ك��ي��ف   •

�شنة 2020؟
�شنة  ك����ان����ت   -
�إذ  خم���ت���ل���ف���ة، 
كان �لتو��شل 
�أون  ف����ي����ه����ا 
الي���������������������������ن، 
و������ش����ت����ف����دت 
�إذ  ذل������ك،  م����ن 
�أدرك������������ت �أه���م���ي���ة 
�الأ�����ش����خ����ا�����ض �ل����ذي����ن 
ن�شعر جتاهم باحلب، وكانت 
و�ملحيطني،  �ل�����ذ�ت  �ك��ت�����ش��اف  ���ش��ن��ة 
�ل�شنة،  لتلك  ب��االم��ت��ن��ان  �أ���ش��ع��ر  �ل��و�ق��ع  يف 

و�أمتنى �أن يحمل �لعام �جلديد �خلري للب�شرية.
حدثينا  زي��ن،  �بنك  مع  �لفيديوهات  بع�ض  تن�شرين   •

عن �لعالقة بينكما، وكيف �أثر زين على حياتك؟
معه،  �لوقت  ق�شاء  و�أع�شق  �إجناز�تي،  �أعظم  �بني  زين   -
�أ�شاركه معظم  �أن  فهو له تاأثري كبري يف حياتي، و�أمتنى 
�أثناء فرتة �حلظر  �لوقت، وكان لدي �لكثري من �لوقت 

الإعادة �كت�شاف عالقتي بزين.
رغم  �الن�شتغر�م  على  البنك  ح�شاب  بعمل  قمِت  مل��اذ�   •

�شغر �شنه؟
ما  ح�شابه  ويحتوي  �شنو�ت،   3 �الآن  �لعمر  من  يبلغ  �بني   -
يقرب من 100 �ألف متابع، وزوجي م�شطفى هو من قام بعمل 

روؤيتها  ي�شتطيع  حتى  زي��ن  ذك��ري��ات  لتوثيق  �حل�����ش��اب،  ه��ذ� 
عندما يكرب.

جاد. م�شطفى  �مللحن  زوجك  مع  �لعمل  عن  • حدثينا 
- زوجي من �أكرث �لد�عمني يل منذ بد�ية م�شو�ري، و�حلمد 

هلل �أعترب نف�شي حمظوظة باحلب و�لعمل مع م�شطفى.
م�شاهدتها؟ تف�شلني  �لتي  �مل�شل�شالت  �أنو�ع  �أكرث  • ما 

بح�ض  تتمتع  فهي  �ل��ه��ن��دي��ة،  و�الأغ����اين  �مل�شل�شالت  �أح���ب   -
خمتلف، و��شتمتعت كثري� عند م�شاهدتها و�ال�شتماع �إليها.

هندية؟ �أحلاناً  تغني  �أن  �لو�رد  من  • هل 
- مل �أفكر يف �الأمر، لكني �أحب �ملو�شيقى �لهندية ب�شكل كبري، 

و�أحفظ �الأغنيات، لكنها �شعبة كلغة للتحدث.
ووزنك. ر�شاقتك  �شر  عن  يت�شاءلون  وكثري�ت  •  كثريون 

باإبني  43 كيلو تقريباً، وعندما كنت حامل  - وزين �حلايل 
زين، ز�د وزين ما يقرب من 15 كيلو، �أحافظ على وزين من 

خالل �الأطعمة �ل�شحية وممار�شة �لريا�شة.
ما  ع��دي��دة،  معاٍن  يحمل  "كارمن"  ��شمك  ب��اأن  �شرحِت   •

هي؟
�مل�شهورة  و�لفنانة  �إ�شبانيا،  �ل��وردة �حلمر�ء يف  - من معانيه 

يف �ليونان.
�ل�شابق؟ يف  ��شمك  حتبِّ  مل  • ملاذ� 

- كان �إ�شمي مميز�ً باملدر�شة ومل �أكن �أحبه، لكن و�لدتي هي 
�لتي �ختارته يل، لذلك �أحبه �الآن.

عماًل  م��ع��ه  ت��ق��دم��ي  �أن  حت��ب��ني  �ل����ذي  �ل��ف��ن��ان  ه��و  • م��ن 
م�شرتكاً؟

- �أمتنى كثري�ً �لعمل مع جنم �جليل تامر ح�شني.
ما  �مل�����ش��ري��ة،  �الأوب�����ر�  د�ر  ح��ف��الت  يف  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  • ن���ر�ك 

�ل�شبب؟
�أ���ش��ت��ط��ي��ع ت��ق��دمي ك��اف��ة �الل���و�ن  - �أع�����ش��ق د�ر �الأوب�����ر� الأين 
�لغنائية فيها، منها �لطربي، �لرومان�شي و�ل�شبابي، وكذلك 

يتمتع جمهور �الأوبر� بح�ض عال وذوق رفيع.
�ملقبلة؟ للفرتة  �أعمالك  هي  • ما 

- �أع��م��ل ع��ل��ى ع���دة �أغ�����اين، ول��ك��ن ه��ن��اك �أغ��ن��ي��ة ع��ل��ى و�شك 
تامر علي وتوزيع  �أحل��ان  ع��ادل،  با�شم  �الإ���ش��د�ر، من كلمات 

مو�شيقي يحيى يو�شف.

كارمن �سليمان تثري �جلدل 
حول  و����ش��ع��اً  ج��داًل  �شليمان  ك��ارم��ن  �مل�شرية  �لفنانة  �أث���ارت 
�إعتز�لها، ون�شرت عرب �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل 

�الإجتماعي �شور�ً لها �أرفقتها بتعليق غام�ض قالت فيه:
 "بحاول �أكون makeup artist، �إيه ر�أيكو�".

تعليقها هذ�، مت�شائلني  �ملتابعني مع  وتفاعل عدد كبري من 
عن جدّية كالمها، 

باالإبتعاد عن  �الآخ��ر  �لبع�ض  �أنها جمرد مزحة، ليطالبها  �أم 
هذه �لفكرة و�لبقاء يف �لفن.

وكانت �أحدث �أعمال �شليمان �أغنية "�لذكرى �ل�شتوية"، من 
يو�شف،  يحيى  توزيع  علي،  تامر  �أحل��ان  ع��ادل،  با�شم  كلمات 
�ملو�شيقي  و�ملنتج  �مللحن  زوجها  مع  �لكليب  خ��الل  وتتعاون 

م�شطفى جاد فى �أوىل جتاربه �لر�شمية كمخرج.

 جمد القا�شم..
 اأنا م�ض بخري

�نتهى �لفنان �ل�شوري جمد �لقا�شم من ت�شجيل �أغنية جديدة حتمل عنو�ن 
�إ�شافة  يوتيوب  �لفيديوهات  على موقع  "�أنا م�ض بخري" و�ملقرر طرحها 

�إىل مو�قع �لتو��شل �الجتماعي يف �الأيام �ملقبلة.
وتعاون �لقا�شم يف �أغنية "�أنا م�ض بخري" مع �ل�شاعر �أبانوب �أ�شامة و�مللحن 
حممد �شيام و�ملوزع با�شم منري، وتعترب هذه �الأغنية مبنزلة عودة قوية 

للفنان �لقا�شم لالأغنيات ذ�ت �لطابع �لدر�مي �لتي ��شتهر بتقدميها.
"لو  �آية عبد�هلل حتت عنو�ن  �أغنية ديو مع �ملطربة  �أخ��ري�ً  �لقا�شم  وطرح 
هتكلم عن م�شر" �إهد�ء لرجال �ل�شرطة فى عيدهم، و�الأغنية من كلمات 

�أ�شرف ظريف، و�أحلان حممد فهمي عبد�حلميد، وتوزيع حممود �شادق.
من ناحية �أخرى، �نتهى �لقا�شم من ت�شجيل �أغاين �ألبومه �جلديد �لذي 
يحمل ��شم "باقة ورد"، وي�شم �الألبوم 10 �أغاٍن، يتعاون فيها مع عدد  كبري 
من  �ل�شعر�ء  و�ملوزعني و�مللحنني، منهم �شيد ر��شي و�شالح عطية وحممود 
�أنه   �شوقي وبا�شم  منري وحمادة ع�شمت ورميون،  وير�هن عليه خ�شو�شاً 

 يقدم فيه نوعية  مزيكا خمتلفة وجديدة عن �أعماله �ل�شابقة.

قالت �لفنانة �للبنانية رز�ن مغربي �إنها كانت تتمنى وحتلم بالتمثيل مع �لفنان 
�لعامل  يف  �ملمثلني  و�أف�شل  �أه��م  من  وتعتربه  �ل�شريف،  عمر  �لعاملي 
�لعربي و�لعامل.و�أ�شافت مغربي، يف مقابلة �إعالمية، �أنها حتب 
�ال�شتعر��شي  بالفيلم  �شعاد ح�شني وخا�شة يف دورها  �لفنانة 
)خلي بالك من زوزو(، كما تع�شق �لنجمة �لر�حلة �ملطربة 
د�ليد� بكل تفا�شيلها، وتتمنى �أن تقوم باأد�ء �شخ�شيتها يف 

عمل يتناول ق�شة حياتها.
وُعر�ض ملغربي �أخري� فيلم )�شابر ور��شي( مع �لفنان 
�أح��م��د �آدم، وه���و م��ن ت��األ��ي��ف حم��م��د ن��ب��وي وعالء 
ح�����ش��ن، و�إخ�����ر�ج �أك����رم ف��ري��د، وت����دور �أح���د�ث���ه يف 
�إطار كوميدي كعادة �أحمد �آدم يف �أعماله، حول 
�شائق يج�شده )�أحمد �آدم(، �لذي يكون د�ئماً 
و�لطاقة  باالأمل  ويبعث  حياته  عن  ر��شياً 
و�لنظر  �ل���ر����ش���ا  وف��ل�����ش��ف��ة  �الإي���ج���اب���ي���ة 
عند  ويعمل  �أف�شل،  بنظرة  للم�شتقبل 
رج��ل �أع��م��ال كبري وم��ع��روف يج�شده 
وهو  �ل��دي��ن،  حميي  حم�شن  �لفنان 
مغربي،  رز�ن  عنده  وتعمل  مري�ض 
وت��دخ��ل يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل���و�ق���ف مع 
�إط���ار  �الأح������د�ث يف  وت���ت���و�ىل  �آدم،  �أح��م��د 

كوميدي �إن�شاين.

ي�����ش��ت��ع��ّد �ل��ف��ن��ان �ل��ل��ب��ن��اين م����رو�ن خ����وري الإط����الق �أغ��ن��ي��ت��ه �ملنفردة 
و�شّوق  �ملقبلة،  �لقليلة  �الأي���ام  قلبي" يف  على  "مهاًل  بعنو�ن  �جل��دي��دة 

خوري متابعيه بفيديو ن�شره عرب �شفحته �لر�شمية على موقع �لتو��شل 
�الجتماعي ظهر فيه �أمام حبيبته �لتي تهّم بالرحيل و�كتفى بن�شر �شوته 

يقول "مهاًل على قلبي" من دون ذكر �ملزيد من �لتفا�شيل.وعرّب �ملتابعون عن 
"م�ض  بعنو�ن  �أغنية  �شابقاً  طرح  �أنه  علماً  �جلديدة،  �الأغنية  ل�شماع  حما�شهم 

�لتوزيع و�ملك�شاج  مرتاحة" من كلماته و�أحلانه وتوىل عمر �شباغ مهمة 
ود�ين خوري �ملا�شرتينغ.وكان مرو�ن خوري قد ك�شف يف ت�شريح 

�الحتماالت الختيار  �لعديد من  هناك  كان  �أن��ه  �شحايف 
عنو�ن لالأغنية، منها "وحياة عيونها تخربها" 

و"ما عرفها"، لكنه ��شتقر �أخري�ً على 
�أن  �شعر  الأن��ه  مرتاحة"،  "م�ض 

هذ� �لعنو�ن هو منا�شب حالياً 
ملا نعي�شه من �أو�شاع نف�شية 

�أن  كما  �شعبة،  وحياتية 
هذ� �لعنو�ن مُيّثل 90 

يف �ملئة من �لنا�ض.

فنانة متكنت منذ ظهورها �أن تخطف قلوب حمبيها، لقبت بنجمة �لعرب، 
�إذ ح�سلت يف بد�ية م�سو�رها على لقب "�أر�ب �آيدول" باملو�سم �الول، 
�سطع جنمها باالغاين �لطربية، وتاأثر بها �جلمهور باالغاين 

�لرومان�سية، وجنحت �أي�سًا باالأغاين �ل�سبابية.
هي كارمن �سليمان �لتي كان معها هذ� �حلو�ر ...

 رزان مغربي: متنيت 
التمثيل مع عمر ال�شريف 
وجت�شيد �شخ�شية داليدا

مروان خوري 
يطلق

 )مهاًل على قلبي(
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عالج فقد حا�شة ال�شم والتذوق
�الأحيان  معظم  يف  �الإن�شان  ي�شعر  ال  �لتي  �حلو��ض  �أه��م  من  �ل�شم  حا�شة 
�لتذوق  �إىل فقد  �ل�شم  ي��وؤدي فقد حا�شة  �إال بعد فقد�نها، حيث  باأهميتها 
مذ�ق  �أو  �لرو�ئح  �إىل  �لتعرف  يف  �شديدة  �شعوبة  �ل�شخ�ض،  ويجد  �أي�شاً، 

خمتلف �الأطعمة.
خ���الل �ل�����ش��ط��ور �ل��ت��ال��ي��ة، ن��ط��ل��ع ع��ل��ى �أ���ش��ب��اب وع����الج ف��ق��د ح��ا���ش��ة �ل�شم 

و�لتذوق..

�أ�سباب فقد حا�سة �ل�سم و�لتذوق
توجد جمموعة متنوعة من �الأ�شباب ور�ء فقد حا�شة �ل�شم و�لتذوق، قد 

تكون موؤقتة وب�شيطة، و�أحياناً د�ئمة، و�أبرزها:
�لزكام  مثل  �لعليا  �لتنف�شية  و�ملجاري  �الأن��ف  يف  �لفريو�شية  �اللتهابات   -

و�لر�شح.
- حت�ش�ض �الأنف قد ي�شبب فقد�ن حا�شة �ل�شم، وعادة ما يكون موؤقتاً.

- �لتهابات �جليوب �الأنفية �حلادة و�ملتكررة.
- �نحر�ف �حلاجز �الأنفي.

- وجود حلميات �أو �أور�م د�خل �الأنف.
�ل�شم  بع�شب  عالقة  لها  و�ل��ت��ذوق  �ل�شم  حا�شة  فقد�ن  �أ�شباب  تكون  وق��د 
�أو ع�شب خلوي يف �لدماغ، كما �أنَّ هناك م�شكالت �شحية توؤثر على فقد 
بع�ض  عن  ف�شاًل  و�لكبد،  و�لكلى،  �لدرقية،  �لغدة  كاأمر��ض  �حلا�شتني، 
�لتذوق  ف��ق��د�ن حا�شتي  �أع��ر����ش��ه��ا �جلانبية  ت��ك��ون م��ن  ق��د  �ل��ت��ي  �الأدوي����ة 
�أو كوفيد19-  �الإ�شابة بفريو�ض كورونا  �أي�شاً  نن�شى  �أن  دون  و�ل�شم، من 

�لذي ي�شغل �لعامل يف �لوقت �لر�هن.

عالج فقد حا�سة �ل�سم و�لتذوق
�إذ� كان �شبب فقد حا�شة �ل�شم مت�شل بح�شا�شية يف �الأنف فالبخاخات قد 

تكون �لعالج
كان  ف���اإذ�  �ل�شبب،  حت��دي��د  على  و�ل��ت��ذوق  �ل�شم  حا�شة  فقد  ع��الج  يعتمد 
�ل�شبب له عالقة باالأنف كاحل�شا�شية و�اللتهابات؛ يكون �لعالج با�شتخد�م 
�لبخاخات �لتي حتتوي على كورتيزون �أو غ�شول �الأنف، فت�شاعد على عودة 

حا�شة �ل�شم.
�الأنفي؛  �نحر�ف �حلاجز  �أو  يعاين من وجود حلميات  �ل�شخ�ض  كان  و�إذ� 
يكون هنا بحاجة �إىل �إجر�ء جر�حة. �أما �إذ� كان �ل�شبب له عالقة بع�شب 
�لتي  و�ل��ت��ذوق  �ل�شم  حا�شة  فقد  م�شكلة  م��ن  فالتعايف  �ل��دم��اغ؛  �أو  �ل�شم 

ت�شاحبه يكون باحل�شول على �لكورتيزون.
ويف حال كان فقد حا�شة �ل�شم خلقياً؛ فال ميكن عالج هذه �حلالة، بح�شب 

�الأبحاث �لعلمية.

م�ساعفات فقد حا�سة �ل�سم و�لتذوق
قد يفقد �مل�شابون بفقد�ن حا�شة �ل�شم �الهتمام بتناول �لطعام، مما يوؤدي 

�إىل �شوء �لتغذية وفقد�ن �لوزن.
ويجب �أن يتاأكد �مل�شابون بفقد�ن حا�شة �ل�شم من وجود �أجهزة �إنذ�ر دخان 
عند  حذرين  يكونو�  �أن  يجب  كما  �الأوق���ات،  جميع  يف  منازلهم  يف  عاملة 
تخزين �لطعام و��شتخد�م �لغاز �لطبيعي؛ الأنهم قد يو�جهون م�شكلة يف 

�كت�شاف �الأطعمة �لفا�شدة وت�شرب �لغاز.

�ل�سعر؟ يف  بالعامل  معدن  �أغلى  • ما 
�لر�ديوم.

�لرب�زيل؟ دولة  لغة  هي  • ما 
�لربتغالية.

�سو�سة؟ مدينة  تقع  • �أين 
تون�ض.

�لعامل؟ �أنهار  �أطول  هو  • ما 
نهر �لنيل.

�لبحرية؟ �ملخلوقات  �أ�سرع  • ما 
�شمك �لتونة.

�لنم�سا؟ دولة  لغة  هي  • ما 
�الأملانية.

قدماً.   40 بعد  على  وهو  �ل�شاعة  دقات  ي�شمع  �أن  ي�شتطيع  • �لكلب 
�إذ� �نزلقت ووقعت على �الأر�ض مع �نفر�ج �شيقانها، فهي لن ت�شتطيع �لقيام مرة �أخرى وميكن  • �لزر�فة 

�أن تظل هكذ� �إىل �أن متوت.
�لنعناع.  ر�ئحة  حتب  ال  • �لفئر�ن 

�لعلوي  فكه  يحرك  �لذي  �لتم�شاح،  عد�  �الأكل،  عند  �ل�شفلي  فكها  حترك  �لكائنات  كل  • �ن 
�لو�حدة  �لدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  �لذبابة  قلب  • �أن 

جر�ماً   85 �إىل  وزنها  وي�شل  �لرب�زيل،  يف  تعي�ض  �لعناكب  �أنو�ع  �أ�شخم  • �أن 
�الأزرق  �حلوت  هو  �لعامل  يف  حيو�ن  �أثقل  • �أن 

عمياء   .  . جد�ً  عميقة  �أعماق  يف  �لتي  �الأ�شماك  • �أغلب 
�أقد�مه  على  و�قفاً  كاماًل  �شهر�ً  يظل  �أن  ي�شتطيع  • �لفر�ض 
و�حلمري  �لذئاب  هي  �ل�شمع  يف  حدة  �حليو�نات  �أكرث  • �أن 

�مليالد  قبل   5400 عام  �لقدماء،  �مل�شريون  هم  �لقمح،  عرف  من  �أول  • �أن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذر�ع  تنمو  �لطويلة،  �أذرعه  �إحدى  �الأخطبوط  يفقد  • عندما 

البهلوان
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ع�سري �لكرز 

جامعة  فى  �الأمريكيني  �لباحثني  من  فريق  �أج��ر�ه��ا  علمية  در��شة  �أك��دت 
ملدة  �مل�شاء  و  �ل�شباح  ف��ى  )�ل��ك��رز(  ع�شري  م��ن  و�ح���د�  كوبا  �أن   ، كارولينا 
�أ�شبوعني ي�شاعد �ل�شخ�ض على جتنب �الأرق بل و يك�شبه �شاعة و20 دقيقة 

من �لنوم �لهادئ. 
و���ش��رح��ت �ل��در����ش��ة �ل�����ش��ر ف��ى ث��م��رة )�ل���ك���رز( �إذ� �أن��ه��ا م�����ش��در لهرمون 
�مل�شوؤول  �لفالفونويد  )هو  �أن  �لنوم، كما  �لذى ينظم عملية  �مليالتونني 
عن �للون �ملتنوع فى �لزهور و�لفاكهه ( �مل�شاد لالأك�شدة مينع من تدهور 
�لذى  �ل�شريوتني  ه��رم��ون  ي�شبق  متبلر  �مينى  حم�ض  ه��و  �لرتيبتوفان 

ي�شاعد على �لنوم .

خرج �لبهلو�ن من خيمته يتجول يف �الأر�ض �لو��شعه �لتى ن�شبت عليها خيمة �ل�شريك، �خذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ال يعرف ماذ� يريد، لفت نظره ب�شع �طفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيو�نات �ل�شريك 
ويبحثون �ي�شاً عن �لبهلون، كم يحبون �لبهلو�ن وكم يحبون �لدب و�لفيل، ح�شناً ليخرج لهم هو �ي�شاً يحبهم 
.. ��شرع �ليهم ففاجئهم وز�دت فرحتهم وعلت �شحكاتهم .. دقائق وكان �ملكان يعج باالأطفال .. ق�شو� حو�يل 

�ل�شاعه يلعبون وميرحون مع �لبهلو�ن ثم �ن�شرفو� ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول �فطاره.
جل�ض يحت�شي قهوته لكنه �شرد، تذكر �طفاله �لثالثه �و كما يقول مالئكته �لثالثة كم هو معذب، �نف�شل عن 
�مهم و��شتطاعت �ن تاأخذهم وتعولهم الأنه ال ي�شلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى �نه بهلو�ن وال ي�شلح لرعاية 
�طفاله لكنها ال ترى �نه �ن�شان يتعذب من �جلهم .. كم يحبهم وعندم �قرتب منه �شديقه تاكي �خذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل �ملالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو ر�آهم �و يرونه، ال يطمع يف �كرث من �ن ير�هم ولكن 
�مهم قوية وتعرف كيف ت�شيطر عليهم وحترمهم من و�لدهم الأنه بهلو�ن، عندما �نهى كالمه جل�ض يبكى ومل 

ير�ه غري تاكي �نه �الن يرى �الأن�شان ولي�ض �لبهلو�ن.
بقي على عيد ميالد �لبهلو�ن خم�شة �يام �شيتم عامة �خلام�ض و�الأربعني .. قرر �ل�شريك �ن يحتفل به وقرر 
تاكي �ن يقدم ل�شديقه وحبيبه �لبهلو�ن هدية عمره، كانت �الأيام متر ب�شرعه عندما حان موعد عيد �مليالد، 
�ن�شرف مبكر�ً ومل يرى  تاكي معهم ثم  ر�ئ��ع، و�حتفل  �حتفال  �لبهلو�ن  بعيد ميالد  �ل�شريك  �ليوم يحتفل 
�شديقه �لبهلو�ن يجمع هد�ياه �لكثرية ويبت�شم للنا�ض ولالأطفال ومل يرى �حد دموعه ومن ر�آها ظنها دموع 
�لليل و�شلت �شيارة تاكي، ومل يهتم �حد .. هذ� �شئ عادي لكنهم عندما الحظو� نزوله من  �آخر  �لفرح، ويف 
�ل�شيارة ومعه ثالثة �طفال ي�شبهون �ملالئكة �لتفو� حوله ليت�شاءلو� من هوؤالء .. و�شرخ تاكي على �شديقه 
كامل  يف  �لبهلو�ن  خ��رج  كله،  �لعمر  تندم  �شاأجعلك  و�ال  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  �لبهلو�ن  �يها  �خ��رج  �لبهلو�ن 
زينته تقدير�ً ل�شديق عمره .. ومل يكد مي�شى خطوتني حتى ر�أى �مامه مالئكته �لثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�شمهم يف ح�شنه ويبكى بكاء �لفرح و�ل�شعادة .. �نه حقاً يف قمة �شعادته فال يوجد يف هذه �لدنيا �جمل �و 
�حلى �و �غلى من �طفاله .. يوماً لن ين�شاه وهدية لن ين�شاها وجمياًل لن ين�شاه ل�شديقه تاكي، ق�شى �الأطفال 
�لليل يف ح�شن و�لدهم �لبهلو�ن ثم �خذهم �شباحاً يف �شحبة تاكي ليعود بهم �إىل �مهم .. يوماً ال ين�شى وكلما 

�جتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده �خلام�ض و�الأربعني �نه حقاً يوم مولده.

وف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��دول��ي��ة ل�����ش��رط��ان �ل��رئ��ة، ق��د ت�شري 
�لتغري�ت يف �ل�شوت، �إىل مر�ض �شرطان �لرئة �لقاتل.

وت�شري Express �إىل �أنه وفقا للخرب�ء، �إذ� �أ�شبح �ل�شخ�ض 
ل�شبب غري معروف، فقد  �ل�شوت  �أو �شعف يف  يعاين من بحة 

يكون هذ� من �أعر��ض �الإ�شابة بال�شرطان.
�لرئة،  يف  ���ش��رط��اين  ورم  �ل�����ش��وت  بحة  �شبب  ي��ك��ون  �أن  ومي��ك��ن 
�ل�شدري.  �لقف�ض  يف  �مل��وج��ود  �حل��ن��ج��رة  ع�شب  على  ي�شغط 
�حلبال  �شلل  و�أحيانا  �لع�شب،  يف  �شعفا  �أو  �شلال  ي�شبب  وه��ذ� 

�ل�شوتية.
و�شرطان �لرئة، هو ورم خبيث ينمو يف �لرئة وين�شاأ من �لن�شيج 
�لظهاري لل�شعب �لهو�ئية �ملختلفة �ملقايي�ض. و�رتباطا مبو�شعه، 

تق�شم هذه �الأور�م �إىل مركزية، وطرفية و�شخمة )خمتلطة(.
وتن�شب �إىل �الأ�شباب �لرئي�شية ل�شرطان �لرئة، �ملو�د �مل�شرطنة 
ت��اأث��ري هذه  ي���وؤدي  �مل��وؤي��ن و�الل��ت��ه��اب��ات �لفريو�شية.  و�ال���ش��ع��اع 
�ل��ن��ووي يف  ت��غ��ري�ت تر�كمية يف �حلم�ض  �إىل ح��دوث  �الأ���ش��ب��اب 
�لهو�ئية(،  �ل�شعب  )ظهارة  �لهو�ئية  �لق�شبات  بطانة  �أن�شجة 
ت��ل��ف ه���ذه �الأن�����ش��ج��ة ك���ب���ري�،  ز�د خ��ط��ر �الإ�شابة  وك��ل��م��ا ك���ان 

بال�شرطان.
و�أعلن يف وقت �شابق، �أن ن�شوء �جللطات �لدموية ميكن �أن ي�شري 
دموية،  جلطة  ح��دوث  حال  يف  لذلك  بال�شرطان.  �الإ�شابة  �إىل 
يجب �أن يخ�شع �ملري�ض �إىل فح�ض �شامل، ليتمكن �الأطباء من 

ت�شخي�ض �شببها بدقة، و��شتبعاد �إ�شابته باأمر��ض خطرية.

بحة ال�شوت قد تكون عالمة ملر�ض قاتل

قطة ت�سري بني �أعو�د �لبخور يف م�سنع منزيل، قبل ر�أ�ض �ل�سنة �لقمرية �ل�سينية �جلديدة، يف �سو�حي جاكرتا، �إندوني�سيا. رويرتز


