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التعايف من م�ساكل الذاكرة ي�ستغرق وقتًا 
ك�سفت درا�سة جديدة اأن التعايف من م�ساكل الذاكرة و�سرعة رد الفعل 
اأكثثر من  ي�ستغرق  قثثد  ال�سيئ  الثثنثثوم  مثثن  اأيثثثام   10 بعد  التي تتطور 
اأ�سبوع. الكت�ساف ما اإذا كان من املمكن التعايف من احلرمان من النوم، 
وكم من الوقت ي�ستغرق ذلك، قام فريق من جامعة جاجيلونيان يف 
كراكوف، بولندا بدرا�سة على 13 متطوًعا يعانون من النوم املتقطع 

وال�سعيف ملدة ع�سر ليال.
خالل الليايل الع�سر، واأ�سبوع من النوم اجليد، اأجاب املتطوعون على 
املع�سم وخ�سعوا  ا�ست�سعار يف  اأجهزة  وارتثثدوا  االأ�سئلة  جمموعة من 

الختبارات تخطيط كهربية الدماغ يومياً.
فعل  رد  �سرعات  بثثاأن  النتائج  اأظهرت  اجليد،  النوم  من  اأ�سبوع  وبعد 
االأخرى  والثثوظثثائثثف  الثثذاكثثرة  لكن  طبيعتها،  اإىل  عثثثادت  املتطوعني 

للحرمان من النوم كانت ال تزال بطيئة.
الدرا�سات  اإن  لثثلثثدرا�ثثسثثة،  الرئي�سي  املثثوؤلثثف  اأو�ثثثسثثثاب،  جثثرميثثي  وقثثثال 
لكن  االإنثث�ثثسثثان،  على  الثثنثثوم  مثثن  احلثثرمثثان  تثثاأثثثر  ا�ستك�سفت  ال�سابقة 
هذه الدرا�سة هي الدرا�سة االأوىل التي تكت�سف اأن اإعادة الذاكرة اإىل 
م�ستوياتها الطبيعية، وا�ستعادة ردود االأفعال ال�سريعة، ت�ستغرق اأكر 

من اأ�سبوع من النوم اجليد املتوا�سل.

اأعرا�ض تنذر ب�سرطان الربو�ستاتا
اإن �سرطان الربو�ستاتا يهاجم الرجال  اأوالف راي�سيلت  قال الدكتور 
امل�سنني خا�سة، م�سراً اإىل اأنه يف املرحلة االأوىل من املر�ض ال تكون 

هناك عالمات حتذيرية منه.
واأ�ساف اأخ�سائي امل�سالك البولية االأملاين اأن يف املرحلة املتقدمة من 
املر�ض تظهر بع�ض اأعرا�ض االإ�سابة به، وهي ال�سعوبات اأثناء التبول، 

واآالم العظام يف اجلزء ال�سفلي من الظهر، وعلى اجلانب.
و�ثثثسثثثدد رايثث�ثثسثثيثثلثثت عثثلثثى �ثثثسثثثرورة ا�ثثسثثتثث�ثثسثثارة الثثطثثبثثيثثب فثثثور مالحظة 
الربو�ستاتا  �ثثسثثرطثثان  مثثن  التحقق  ميثثكثثن  اأنثثثه  مو�سحا  االأعثثثرا�ثثثض، 
ببع�ض الفحو�سات مثل الفح�ض التح�س�سي، وفح�ض قيمة امل�ست�سد 
املغناطي�سي  بثثالثثرنثثني  والثثتثث�ثثسثثويثثر   ،PSA الثثنثثوعثثي  الثثربو�ثثسثثتثثاتثثي 

واخلزعة، اأخذ عينة من اخلاليا.
واأكد راي�سيلت اأن الت�سخي�ض املبكر يرفع فر�ض ال�سفاء، م�سراً اإىل اأن 
العالج ي�سمل العالج الهرموين، و املناعي، والكيميائي، واالإ�سعاعي، 

ويف احلاالت ال�سديدة، اجلراحة.
وميكن الوقاية منه باأ�سلوب حياة �سحي يقوم على التغذية ال�سحية، 
واملواظبة على الريا�سة، واالإقالع عن التدخني واخلمر، والتخل�ض 

من الوزن عند ال�ِسمنة.

نفايات كين�سا�سا تتحول اإىل اأزياء 
عادت يف كين�سا�سا، عا�سمة جمهورية الكونغو، عرو�ض "فّناين االأداء" 
م�ستوعبات  من  يجمعونها  مواد  من  م�سنوعة  ثياباً  يرتدون  الذين 

النفايات.
وي�ستخدم هثثثوؤالء عثثبثثوات املثث�ثثسثثروبثثات واالأجثثثثثزاء الثثداخثثلثثيثثة الإطثثثارات 
مهرجان  من  اخلام�سة  الثثثدورة  عرو�ض  يف  املثثرايثثا،  وقطع  ال�سيارات 
ما يرّوج للفّن. بقدر  بالبيئة  التوعية  اإىل  يهدف  الذي  اأكت"،  "كني 

ماكاال  حّي  يف  القمامة،  فيها  جتمعت  التي  املغربة  ال�سوارع  و�سهدت 
ال�سعبي بجنوبي العا�سمة الكونغولية ال�سبت املا�سي م�سرة حمدودة 
يف  كورونا،  فرو�ض  تف�سي  الحتواء  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  احلجم 
ختام الدورة، التي تقام بعد �سنة من االنقطاع ب�سبب جائحة كوفيد-

 .19
الت�سكيلي  الثثفثثنثثان  اأكت"،  "كني  مثثهثثرجثثان  فثثكثثرة  �ثثسثثاحثثب  ويثثثقثثثول 
زّي خا�ّض من  اأّول  اإنثثه �سّمم  عاًما(  اأيكيتي، )43  اأيثثدي  الكونغويل 
القمامة قبل 13 اأو 14 عاًما. وارتدى ايكتي اأي�ساً زّيه الفريد من 
ا�ستهر به، والذي مت ت�سميمه من مئات عبوات ال�سودا  نوعه الذي 
ال�سارع  يف  للمهرجان  اخلتامي  اال�ستعرا�ض  يف  به  و�سارك  الفارغة، 
الرئي�سي من احلّي و�سط الزحمة الفو�سوية لدراجات االأجرة النارية 

واحلافالت ال�سغرة التي يتكد�ض فيها الركاب.   
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حيلة ب�سيطة لعمل 
�سفائر ال�سعر الفرن�سية

�سفائر  لعمل  ب�سيطة  حيلة  عن  تثثوك  تيك  م�ستخدمات  اإحثثدى  ك�سفت 
ال�سعر الفرن�سية ب�سهولة يف املنزل.

الفرن�سية  ال�سفائر  لعمل  تو�سيحياً  عر�ساً  ماكاي  ماكنزي  و�ساركت 
دقائق،  ثثثالث  مدته  تثثوك  تيك  على  تعليمي  برنامج  يف  بخطوة  خطوة 
تعليق  يف  وكتبت  قليلة.  اأيثثثام  غ�سون  يف  م�ساهدة  مليون   8.7 وح�سد 
الفيديو "هذا اأمر ب�سيط للغاية. ميكنك اأخًرا جتديل �سعرك بال�سفائر 

الفرن�سية".
الراأ�ض  ال�سعر يف مقدمة  اإن�ساء جديلة فرن�سية، يتم ف�سل  وعثثادًة، عند 
اإىل ثالثة اأق�سام، ولكن يف الربنامج التعليمي ملاكينزي، ما عليك �سوى 
تاأخذ خ�سلتني من  �سعرها،  وبعد مت�سيط  ال�سعر.  انتزاع خ�سلتني من 
ال�سعر وتلف واحدة فوق االأخرى، قبل اأن ت�سقط خ�سلة واحدة وتدمج 

جزًءا من ال�سعر ال�سائب.
تبداأ  اإىل موؤخرة رقبتها، حيث  وتكرر ماكنزي هذه احلركة حتى ت�سل 
يف عمل جديلة عادية للحفاظ على االلتواء يف مكانه، وبعد تاأمني رباط 
اآخثثر، ك�سفت  ال�سعر تفعل ال�سيء نف�سه على اجلانب االآخثثر. ويف فيديو 
ال�سفرة.  تزيل  اأن  مبجرد  التايل  اليوم  يف  �سعرها  �سكل  عن  ماكنزي 
من  اأجمل  اإنثثه  تقول  لل�سعر  جتعيد  على  حت�سل  ال�سعر،  تفكيك  بعد  و 

التجعيد الذي حت�سل عليه عادًة من جديلة فرن�سية عادية.

حريق هائل يف 12 
حمال لبيع الأخ�ساب 
�سّب حريق هائل يف عدد من حمال بيع 
ال�سرابية  منطقة  يف  القدمية  االأخ�ساب 
حمافظة  يف  مثث�ثثسثثدر  وقثثثثثال  مثث�ثثسثثر.  يف 
 12 يف  وقثثثثثع  احلثثثثريثثثثق  اإن  الثثثثقثثثثاهثثثثرة، 
حمثثل لثثبثثيثثع االأخثث�ثثسثثاب الثثقثثدميثثة بعزبة 
�ثثسثثارع بثثالل ال�سرقي حي  الثثثورد بثثجثثوار 
واأ�ساف  فثثجثثرا.  الثثرابثثعثثة  الثث�ثثسثثرابثثيثثة، يف 
امل�سدر يف حديث مع موقع "�سكاي نيوز 
غرفة  تلقت  عندما  "البداية  عربية": 
القاهرة  مبحافظة  املثثركثثزيثثة  العمليات 
فثثثجثثثرا بثثثالغثثثا بثثنثث�ثثسثثوب احلثثثثريثثثثق، ليتم 
واإخطار  املوقف  مع  التعامل  الفور  على 
امل�سوؤول  واأكثثثد  املعنية".  اجلثثهثثات  كثثافثثة 
بث25  املدنية دفعت  "قوات احلماية  اأن: 
�سيارة اإطفاء، ومت ف�سل الغاز والكهرباء 
عثثثن مثثوقثثع احلثثثريثثثق بثثعثثد الثثتثثنثث�ثثسثثيثثق مع 
"قوات  اأن  اإىل  واأ�ثثسثثار  املعنية".  اجلهات 
ال�سيطرة  مثثن  متكنت  املدنية  احلماية 
عثثلثثى احلثثثريثثثق، وقثثثام حمثثافثثظ القاهرة 
بالتوجيه  الثثثعثثثايل  عثثبثثد  خثثثالثثثد  الثثثثلثثثثواء 
انتهاء  اآثثثار احلريق عقب  اإزالثثة  ب�سرعة 
الثثنثثيثثابثثة الثثعثثامثثة والثثبثثحثثث اجلثثنثثائثثي من 

معاينة املكان لبيان اأ�سباب احلريق".

اأطعمة يجب على احلوامل 
جتنبها للحفاظ على �سحتهن �ص 23

منها ق�سور الغدة..اأ�سباب 
واأعرا�ض انخفا�ض �سغط الدم

قالت موؤ�س�سة القلب االأملانية اإن �سغط الدم يكون منخف�سا اإذا كانت قيم القيا�ض اأقل 
الن�ساء. لدى   mmHg 60/100لدى الرجال و mmHg 60/110 من

واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن انخفا�ض �سغط الدم له اأ�سباب عدة تتمثل يف العامل الوراثي 
القلب  ق�سور  مثل  القلب  واأمرا�ض  الكظرية  الغدة  وق�سور  الدرقية  الغدة  وق�سور 
عن  الناجم  ال�سوائل  ونق�ض  امللح  نق�ض  اإىل  باالإ�سافة  القلب،  نظم  وا�سطرابات 

احلرارة ال�سديدة اأو التعرق ال�سديد اأو االإ�سهال ال�سديد اأو القيء املتكرر.
كما قد يكون انخفا�ض �سغط الدم اأثراً جانبياً لبع�ض االأدوية مثل االأدوية النف�سية 
واالأدوية املدرة للبول واالأدوية املو�سعة لالأوعية الدموية واالأدوية املعاجلة الرتفاع 

�سغط الدم واالأدوية املعاجلة ال�سطرابات نظم القلب.
وتتمثل اأعرا�ض انخفا�ض �سغط الدم يف ال�سداع ال�سديد واالإنهاك و�سعف الرتكيز 
وكرة  والثثثثدوار  اجللد  وبثثثرودة  الثثوجثثه  و�سحوب  ال�سدر  يف  و�سيق  التنف�ض  و�سيق 
اإىل  التعرق وخفقان القلب و�سفر االأذن وا�سطرابات الروؤية، كما قد ي�سل االأمر 

حد التعر�ض لالإغماء.

واأكدت الدرا�سة ال�سويدية ب�سكل عام ما خرجت به درا�سة 
املوقع  يف  جثثاء  ما  ح�سب  حجماً،  اأ�سغر  �سابقة  بريطانية 
االأملاين heilpraxis. على �سوء ذلك، ن�سحت الباحثة 
لي�ض  االلتهاب،  تناول م�سادات  "تقييد  بث  �سوفيا هارليد 
لقدرة البكتريا يف تطوير مقاومة لها فح�سب، بل الأنها 
القولون".  ب�سرطان  االإ�ثثسثثابثثة  مثثن خمثثاطثثر  اأيثث�ثثسثثاً  تثثرفثثع 
تناولوا  ممن  والن�ساء  الرجال  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
م�سادات االلتهاب اأكر من �ستة اأ�سهر ارتفع عندهم ن�سبة 
االإ�سابة ب�سرطان القولون ال�ساعد بواقع 17 باملائة، بيد 
اأنه مل يلحظ ارتفاع يف ن�سبة االإ�سابة ب�سرطان القولون 

النازل.
االإ�ثثسثثابثثة مبر�ض  زيثثثادة يف خماطر  الثثدرا�ثثسثثة  ومل ت�سجل 
�سرطان امل�ستقيم لدى الرجال، غر اأنها �سجلت انخفا�ساً 
طفيفاً يف االإ�سابة بهذا النوع االأخر من ال�سرطان لدى 

الن�ساء اللواتي تناولن امل�سادات احليوية.
امل�سادات  تثثاأثثثر  اأن  مثثفثثادهثثا  بنتيجة  الثثدرا�ثثسثثة  وخثثرجثثت 
احليوية على امليكروبيوم املعوي، وهو جمموع امليكروبات 
املثثثوجثثثود يف االأمثثثعثثثاء، يثثرفثثع خمثثاطثثر االإ�ثثسثثابثثة ب�سرطان 

القولون.
وتثثنثث�ثثسثثح الثثبثثاحثثثثثة �ثثسثثوفثثيثثا هثثارلثثيثثد بثثعثثدم الثثقثثلثثق وتناول 
امل�سادات احليوية عند احلاجة لها، ولكن حتث يف الوقت 
اإ�سابة  اأي  اإجراء الفحو�ض الدورية الكت�ساف  نف�سه على 

بال�سرطان يف اأبكر وقت ممكن.

�سرطان القولون ميكن جتنبه بخم�س طرق ب�سيطة
يف العادة ي�سيب �سرطان القولون كبار ال�سن، لكنه ميكن 

ي�سيب  اأن 
النا�ض.  جميع 

يتطور  اأن  وقبل 
اإىل  املثثثثثر�ثثثثثض  هثثثثثثثذا 

عالجاً  تثثتثثطثثلثثب  مثثرحثثلثثة 
عثث�ثثسثثراً ملثثثدة طثثويثثلثثة، ميثثكثثن تالفيه 

واأ�سلوب  ن�سائح  خم�ض  اتباع  خثثالل  من 
معي�سة معتدل.

االإن�سان  ي�ستطيع  ب�سيطة  طثثثرق  بخم�ض 
هذه  القولون.  ب�سرطان  االإ�سابة  يتجنب  اأن 

الن�سائح ي�سمعها النا�ض غالباً لدى زيارة طبيب 
عنوان  هثثي  الن�سائح  نف�ض  الأّن  اأخثثثرى،  الأ�ثثسثثبثثاب  االأ�ثثسثثرة 
"فت�سه اليف"  العامة. موقع  وال�سالمة  لل�سحة  عري�ض 
االأملاين ك�سف اأّن 26 األف اإن�سان يف اأملانيا يق�سون �سنوياً 
ب�سبب �سرطان القولون، الن�سبة لدى الرجال ت�سع املر�ض 
الن�ساء  لثثدى  اأمثثا  االإ�سابة،  باحتماالت  اخلطورة  يف  ثالثاً 
العوامل  عثثن  النظر  وب�سرف  اخلثثطثثورة.  يف  ثانياً  فياأتي 
نف�سه  يحمي  اأن  االإنثث�ثثسثثان  فبو�سع  والثثوراثثثيثثة،  اجلينية 
عثثاٍل عرب  املثثر�ثثض مب�ستوى  بهذا  االإ�ثثسثثابثثة  مثثن احتماالت 

الو�سايا التالية:
*ال تدخن.

*قلل من ا�ستهالك الكحول اأو امتنع عنه.
*اتبع نظاما غذائيا �سحياً.

*مار�ض ن�ساطا بدنيا م�ستمرا مبا ينا�سب عمرك.
*حافظ على وزنك مب�ستوى طبيعي.

ك�سفت عن اأهمية هذه العنا�سر درا�سة ن�سرها املوقع املذكور 

ب�سرطان  مثث�ثثسثثاب   4000 عثثلثثى  واأجثثثثريثثثثت 
�سخ�ض  اآالف  بثالثة  ومقارنتهم  القولون، 
اتباع  اأن  الثثدرا�ثثسثثة  واأكثثثثثدت  �ثثسثثامل. 
طبقا  معتدل  معي�سة  اأ�سلوب 
لثثثثثلثثثثثقثثثثثواعثثثثثد اخلثثثثمثثثث�ثثثثض، 
كبر  حد  اإىل  يخفف 
مثثثثثثثن احثثثثثتثثثثثمثثثثثاالت 

االإ�سابة.
موقع  ويثثثثعثثثثر�ثثثثض 
مثثثثثثثثايثثثثثثثثو كثثثثلثثثثيثثثثنثثثثك 
املعروف  االأمثثثريثثثكثثثي 

ت�سخي�ض  ميكن  االإ�سابة يف وقت مبكر من خالل اأنثثه 
االأعرا�ض التالية:

اأمثثعثثاء امل�ساب، وقثثد يظهر ذلثثك يف  *تغر عثثادات العمل يف 
اإ�سابته باالإ�سهال اأو االإم�ساك، اأو عدم انتظام تكرارية ق�ساء 

احلاجة.
*نزف يف املخرج، اأو مالحظة دم يف الغائط.

اأو  ت�سنجات  يف  ويتجلى  البطن،  يف  م�ستمر  ارتثثيثثاح  *عثثثدم 
غازات اأو اآالم غام�سة.

*اكت�ساف امل�ساب اأّن اأمعاءه ال ُتخلي الرباز متاماً.
*�سعف ونحول عام.

*فقدان وزن غر مربر.
بثثاملثثر�ثثض يف مراحله  املثث�ثثسثثاب  اأن  الثثتثثنثثبثثيثثه  مثثثن  لثثكثثن البثثثثد 
اأّي من االأعرا�ض املذكورة اأعاله،  االبتدائية ال تظهر عليه 
كما اأّن االأعرا�ض قد ال تظهر بالكامل لدى امل�سابني باملر�ض 
حتى لدى و�سوله مراحل متقدمة لديهم، وهذا يعتمد على 

حجم النمو ال�سرطاين يف االأمعاء الغليظة والقولون.

زمالء مايكل وليامز يثنون 
على مل�ساته الإن�سانية 

قثثثثال زمثثثثثالء املثثمثثثثثل مثثايثثكثثل كيه. 
ُعثثر عليه ميتا يف  الثثثذي  ولثثيثثامثثز 
االثنني  اأم�ض  اأول  اأول  يثثوم  �سقته 
خا�سة  موهبة  �ساحب  وليامز  اإن 
اإن�سانية  ملثثث�ثثثسثثثات  يثث�ثثسثثفثثي  وكثثثثثثان 
الثثتثثي يقدمها  الثث�ثثسثثخثث�ثثسثثيثثات  عثثلثثى 
جتربته  اأدواره  يف  ويثثث�ثثثسثثثتثثثخثثثدم 
يف  نثث�ثثسثثاأ  اأ�ثثثسثثثود  كثثرجثثل  ال�سخ�سية 

نيويورك.
تاجر  بثثثثثثثدور  ولثثثثيثثثثامثثثثز  وا�ثثثسثثثتثثثهثثثر 
م�سل�سل  يف  ليتل  عثثمثثر  املثثثخثثثدرات 
اأنتجته  الثثذي  وايثثر(  اجلرمية )ذا 
اإ�سادات  نثثثال  كثثمثثا  )اتثثث�ثثثض.بثثثي.اأو(. 
)برودووك  اأعمال مثل  الأدواره يف 
و)لوفكرافت  و)بي�سي(  اإمثثبثثايثثر( 
مدينة  �سرطة  واأعلنت  كثثانثثرتي(. 
نيويورك العثور على املمثل البالغ 
من العمر 54 عاما ميتا يف �سقته 
التحقيق  ويثثثثجثثثثري  بثثثثربوكثثثثلثثثثني. 

ملعرفة �سبب الوفاة.
وكثثتثثب ويثثنثثدل بثثر�ثثض، الثثثذي لعب 
)ذا  مثثورالنثثد يف  بانك  املحقق  دور 
على  تثثغثثريثثدات  �سل�سلة  يف  وايثثثثر(، 
تويرت يقول "عمق حبي لهذا االأخ 
عمق  �ثثسثثوى  ي�ساهيه  اأن  ميكن  ال 

اأملي عندما علمت برحيله".
كانت  ولثثثيثثثامثثثز  اإن  بثثثر�ثثثض  وقثثثثثال 
احلالة  اإعطاء  على  "القدرة  لديه 
حلياة  بتج�سيده  �سوتا  االإن�سانية 
ُي�سلط  مثثثا  نثثثثثثادرا  الثثثذيثثثن  اأولثثثئثثثك 

ال�سوء على اإن�سانيتهم".

ح�سناوات اأوكرانيا 
داخل توابيت الرعب

االأوكرانية  دنيربو  مدينة  �سهدت 
عثثر�ثثسثثا هثثو االأغثثثثثرب مثثن نثثوعثثه يف 
ح�سناوات  عر�ض  مت  حيث  العامل، 
متنوعة  باألب�سة  الثثتثثوابثثيثثت  داخثثثل 

خم�س�سة للموتى.
لزبائنها  امل�سنعة  ال�سركة  وقدمت 
التوابيت  مثثثثثن  تثثث�ثثثسثثثامثثثيثثثم  عثثثثثثدة 
املر�سع  منها  للبيئة،  الثث�ثثسثثديثثقثثة 
خليارات  بثثثاالإ�ثثثسثثثافثثثة  بثثثثاالأملثثثثا�ثثثثض، 

متعددة من مالب�ض الدفن.
االأزيثثثاء  الثث�ثثسثثور عثثار�ثثسثثات  وتظهر 
مطوية،  واأيثثثثثثثثثاد  مثثغثثلثثقثثة  بثثثثاأعثثثثني 
مثث�ثثسثثتثثلثثقثثيثثات داخثثثثثثثل الثثثتثثثوابثثثيثثثت، 
مبثثالبثث�ثثض زاهثثثيثثثة وو�ثثثثسثثثثاح يغطي 

الراأ�ض.
العا�سمة  �سابق يف  واأقثثيثثم يف وقثثت 
غريب  معر�ض  كييف  االأوكثثرانثثيثثة 
ثقافة اجلنازة حمل  تعزيز  بهدف 
 ،"RIP Expo 2021" ا�ثثسثثم 
على  �سممت  توابيت  فيه  عر�ست 

طراز الر�سوم املتحركة.

هل ت�سبب امل�سادات احليوية �سرطان 
القولون؟..درا�سة جتيب!

ك�سف بحث جلامعة �سويدية اأن تناول م�سادات 

خماطر  م��ن  ترفع  طويلة  لفرتة  االلتهابات 

يلعبه  دور  ف��اأّي  القولون.  ب�سرطان  االإ�سابة 

يف  باحثون  اأج���رى  هنا؟  امل��ع��وي  امليكروبيوم 

األف   40 على  درا�سة  ال�سويدية  اأوميو  جامعة 

العالقة  لتبيان  القولون  �سرطان  مبر�س  م�ساب 

بني االإ�سابة بهذا النوع من ال�سرطان وتناول 

امل�سادات احليوية. ون�سرت نتائج الدرا�سة 

يف املجلة العلمية الناطقة باالإنكليزية 
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

 اأكد معايل زكي اأنور  ن�سيبة، امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب 
الثث�ثثسثثمثثو رئثثيثث�ثثض الثثثدولثثثة- الثثرئثثيثث�ثثض االأعثثثلثثثى جلامعة 
اأ�سبحا من  اأن االبتكار وريادة االأعمال  االإمثثارات على 
من  انثثه  وقثثال  احلديثة،  احل�سارة  بناء  مقّومات  اأهثثّم 
االأهمية مبكان اأن تكون اجلامعات وموؤ�س�سات التعليم 
العايل منبع االبتكار وحا�سنته باعتبارها بيئة تعليمية 
وبحثية ُمناط بها مواكبة التطورات العاملية املُت�سارعة 
يف جمال العلم واملعرفة. جاء ذلك خالل افتتاح معاليه 
االإدارة  لكلية  االمثثثثارات  جامعة  مثثوقثثع  اأمثث�ثثض،  �سباح 
واالقت�ساد  يف اإمارة اأبوظبي ،التابع جلامعة االإمارات 
احل�سرمي،  غالب  الدكتور  يرافقه  املتحدة،  العربية 

مثثديثثر اجلثثامثثعثثة بثثاالإنثثابثثة، الثثدكثثتثثور حمثثمثثد القا�سم، 
باالإنابة،  االأكثثادميثثيثثة  لل�سوؤون  اجلامعة  مثثديثثر  نثثائثثب 
الدكتور حممد املرزوقي، عميد كلية الدرا�سات العليا 
باالإنابة.  الثثعثثام  االأمثثثني  الثثظثثاهثثري،  خلفان  واالأ�ثثسثثتثثاذ 
وقام معاليه والوفد املرافق بجولة ا�ستطالعية داخل 
ومرافقه  الفريدة  بت�ساميمه  م�سيداً  اجلديد،  املبنى 
احلديثة املُزّودة باأحدث التقنيات املتطّورة التي ُت�سهم 
واأع�ساء  الطلبة  لثثثدى  واالبثثتثثكثثار  االإبثثثثثداع  حتفيز  يف 
موؤكداً  �سواء،  حدٍّ  على  االأكادميية  التدري�سية  الهيئة 
والبحثي  والتكنولوجي  العلمي  التقّدم  رقثثي  اأن  على 
الذي توّفره جامعة االإمارات �سوف ُي�سهم بالتاأكيد يف 
اخلربة  معهم  يحملون  الذين  امل�ستقبل  قثثادة  تخريج 
واملعرفة والثقافة الالزمة لالإبداع واالبتكار والريادة، 

اقثثتثث�ثثسثثاد معريف،  بثثنثثاء  رئثثيثث�ثثسثثة يف  يثثكثثونثثوا ركثثيثثزة  واأن 
وُي�ساركوا بفاعلية يف م�سارات االأبحاث وريادة االأعمال 
ودعم  ُمثث�ثثسثثتثثدام  وطثثنثثي  م�ستقبل  لبناء  العمل  و�ثثسثثوق 
طموحات وخطط الدولة يف التمّيز والريادة واملعرفة 

واأف�سل املمار�سات العاملية لنتّوج بها املئوية االأوىل.
واختتم معايل زكي ن�سيبة ت�سريحه بالقول: "نحر�ض 
على اأن تكون جامعة االإمارات- جامعة امل�ستقبل، بيئة 
حا�سنة لالبتكار واملُبدعني واملُتمّيزين والكوادر املوؤّهلة 
يف املجاالت احليوية، لدعم التنّوع والنمو االقت�سادي 
اال�ستثنائية  واملثثواهثثب  الثثعثثقثثول  اأ�ثثسثثحثثاب  وا�ستقطاب 
ليكونوا �سركاء دائمني يف م�سرة التنمية يف االإمارات 
جامعة  اإدارة  اأن  بثثالثثذكثثر  اجلثثثديثثثر  ومثثثن  والعامل". 
االإمارات العربية املتحدة حر�ست على اأن ُيقّدم موقع 

جامعة االمثثارات لكلية االإدارة واالقت�ساد  اجلديد يف 
ذات  عليا  درا�ثثسثثات  برامج  وطالباته  لطالبه  اأبوظبي 
جودة عالية من خالل احت�سانه ملراكز اأبحاث جُمّهزة 
باأحدث االأجهزة العاملية مما يوّفر لهم البيئة املثالية 
حا�سلني  اأ�ثثسثثاتثثذة  عليها  وُي�سرف  واالبثثتثثكثثار،  لثثالإبثثداع 
اأف�سل  ُمتمّيزة من  على �سهادات عليا وخربات عملية 
اجلامعات العاملية. وتطرح اجلامعة جمموعة متنّوعة 
كلية  توفر  حيث  والثثدكثثتثثوراة،  املاج�ستر  بثثرامثثج  مثثن 
االإدارة واالقت�ساد:  دكتوارة يف اإدارة االأعمال، ماج�ستر 
اإدارة االأعمال، وماج�ستر يف املحا�سبة املهنية. ويف  يف 
كلية الهند�سة: ماج�ستر يف االإدارة الهند�سية، وكلية 
يف  وماج�ستر  العام،  القانون  يف  ماج�ستر  القانون: 

القانون اخلا�ض.

•• العني - الفجر 

نظم مركز العني الن�سائي التابع لنادي تراث االإمارات، 
االإجثثثثراءات  اتثثخثثاذ  "كيفية  بعنوان  افرتا�سياً  ملتقى 
مع عودة  تزامناً   19 كوفيد  االحثثرتازيثثة عن جائحة 
�سيف  الدكتور  من  كل  مب�ساركة  للمدار�ض"،  الطلبة 
الإدارة  الوطنية  للهيئة  الر�سمي  املتحدث  الظاهري 
الثثثطثثثوارئ واالأزمثثثثثثات والثثثثكثثثثوارث، والثثثدكثثثتثثثورة فريدة 
املعدية  االأمثثرا�ثثض  لقطاع  التنفيذي  املدير  احلو�سني 
الر�سمي  واملتحدث  العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  يف 
الثثثدولثثثة، والثثدكثثتثثورة منى  الثثقثثطثثاع ال�سحي يف  بثثا�ثثسثثم 
عود  عثثيثثادة  يف  االأ�ثثثسثثثرة  طثثب  اخت�سا�سية  املثثطثثرو�ثثسثثي 
طب  اخت�سا�سية  النعيمي  خلود  والثثدكثثتثثورة  التوبة، 

الطوارئ يف م�ست�سفى توام
واأدار امللتقى االإعالمي ح�سني العامري، الذي اأبان اأن 
كورونا  جائحة  من  الوقاية  تعزيز  اإىل  يهدف  امللتقى 
انت�سارها،  مثثثن  لثثلثثحثثد  املثث�ثثسثثتثثقثثبثثلثثيثثة  اخلثثطثثط  وو�ثثثسثثثع 
والثثلثثجثثوء اإىل الثثطثثرق االحثثثرتازيثثثة مثثن خثثثالل و�سع 

اخلطط املنا�سبة لكل هيئة تدري�سية يف كل مدر�سة
تراث  نثثادي  على  الظاهري  �سيف  الدكتور  اأثنى  فيما 
للقطاع  بال�سكر  وتثثقثثدم  امللتقى،  لتنظيمه  االإمثثثثارات 
التي  اجلثثبثثارة  اجلهود  على  املعنية  واجلثثهثثات  ال�سحي 
بثثذلثثوهثثا مثثثن اأجثثثثل الثثتثث�ثثسثثدي لثثلثثجثثائثثحثثة واحلثثثثد من 
مدار�سهم  اإىل  الثثطثثالب  عثثثثودة  اإن  وقثثثثال  انثثتثث�ثثسثثارهثثا، 
االأمر  االإ�ثثسثثابثثات،  عثثدد  يف  كثثبثثراً  انخفا�ساً  تثث�ثثسثثادف 
الذي خفف ال�سغط على القطاع ال�سحي، م�سراً اإىل 
امل�سوؤولية الكبرة التي تقع على عاتق اجلهات املعنية 
خالل  الطلبة  �سالمة  لتاأمني  التعليمية  باملنظومة 

العام الدرا�سي
بو�سع  املثثا�ثثسثثي  مثثايثثو  �ثثسثثهثثر  خثثثالل  "قمنا  واأ�ثثثثسثثثثاف: 
اللوحات  واأطلقنا  الثثطثثالب،  لعودة  خا�ض  بروتوكول 
الثثر�ثثسثثمثثيثثة مثثن خثثثالل فثثريثثق عثثمثثل كثثبثثر عثثمثثل ب�سكل 
مكثف لو�سع خطة و�سلت اإىل ٨٥ �سفحة ركزنا فيها 

على الطلبة والكادر التعليمي"

كما اأ�سار الظاهري اإىل اأنه مت و�سع قوانني واإجراءات 
الكمامات  ارتثثثداء  اأهمها  واملثثدر�ثثسثثني،  للطلبة  �سارمة 
طوال الوقت، والتباعد اجل�سدي بني الطالب واالآخر، 
حتت اإ�سراف فريق من جلنة ال�سحة وال�سالمة، الذي 
يقوم بدوره يف تقييم ومتابعة االإجثثراءات املوجودة يف 

املن�ساأة التعليمية
واأكد املتحدث الر�سمي للهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ 
واالأزمات والكوارث، على اأنه مت اإعطاء اخليار جلميع 
املثثثدار�ثثثض مبا  اإىل  لثثلثثعثثودة  لثثو�ثثسثثع خططها  املثثثدار�ثثثض 
بعد،  عن  اأم  باحل�سور  الدرا�سة  �سواء  معها  يتنا�سب 
العمرية  للفئات  االإجباري  بالتطعيم  "قمنا  م�سيفاً: 
16عاماً وما فثثوق، واأمثثا االأقثثل عمراً فلهم حرية  من 

اأخذ اللقاح"
االإ�سابة  مثثن  للتخفيف  امل�ستقبلية  اخلثثطثثط  وحثثثول 
فحو�سات  بثثتثثقثثدمي  "قمنا  قثثثثال:  كثثثورونثثثا  بثثفثثرو�ثثض 
وحدنا  للخا�ض  وبالن�سبة  وطني،  نطاق  على  جمانية 
تقارير  وو�سع  ومراقبة  درهماً،   ٥٠ للجميع  الفح�ض 
يف  متزايدا  ارتفاعا  وجدنا  حالة  ويف  املدار�ض  جلميع 
احلاالت �سنتخذ اإجراء بتحويل الدرا�سة عن بعد مرة 

اأخرى"
اأهمية  احلو�سني  فريدة  الدكتورة  تناولت  جهتها  من 

اأنثثهثثم يعملون عثثلثثى توفر  لثثلثثطثثالب، مثثوؤكثثدة  الثثلثثقثثاح 
اللقاح جلميع �سرائح املجتمع لكونه من اأهم العوامل 
املهمة للعودة اإىل احلياة الطبيعية، م�سيفة: "�سجلنا 
اإجنازات كبرة جداً يف جميع القطاعات بجهود وتعاون 

اجلهات املعنية واملجتمع"
وحثثثول االآثثثثثار اجلثثانثثبثثيثثة لثثلثثقثثاح عثثلثثى االأطثثثفثثثال، اأكدت 
واأن  اأولثثويثثة،  تعد  االأطثثفثثال  �سالمة  اأن  احلو�سني على 
تكون  اأن  املمكن  مثثن  اآخثثثر  دواء  اأي  مثل  مثله  الثثلثثقثثاح 
واأنهم  جثثداً  ب�سيطة  اأنها  اإىل  م�سرة  اآثثثار جانبية،  له 
اإن  وقالت  �سخ�ض،  الأي  قوية  اأعرا�ساً  اأي  ي�سجلوا  مل 
واإرهثثاق اجل�سد،  االأعرا�ض ت�سمل احلثثرارة، وال�سداع، 
"قمنا  واأ�ثثسثثافثثت:  االإبثثثثرة،  مثثكثثان  واأمل  املفا�سل،  واأمل 
اأعرا�ض  اأي  جنثثد  ومل  االأطثثفثثال  مثثن  الكثر  بتطعيم 

قوية
واأ�سارت احلو�سني اإىل اأن هناك اإقبااًل كبراً على اأخذ 
اأطباء الإعطائهم  واأنه مت توفر  االأطفال،  اللقاح من 
دون  لهم  مراكز خا�سة  وتوفر  املركبة،  داخثثل  اللقاح 

االختالط مع فئة الكبار.
يختلف  لالأطفال  املخ�س�ض  اللقاح  نوع  اأن  واأو�سحت 
ح�سب الفئة العمرية، حيث مت توفر لقاح �سينوفارم 
وفايزر لالأعمار ما فوق 12عاماً، واأما االأعمار ما بني 

فقط،  �سينوفارم  لهم  فيعطى  و12�سنة(  )3�سنوات  
وهناك درا�سات على اأنواع اأخرى من اللقاحات.

اللقاح، قالت  التي واجهتهم يف هذا  التحديات  وحول 
ب�سبب  بثثاأخثثذه،  املجتمع  اإقناع  كثثان  التحديات  اأكثثرب  اإن 
وجود ت�سارب يف املعلومات التي يتداولها االأفراد يف ما 
بينهم، واأن البع�ض ي�ستمعون اإىل االإ�ساعات التي تقال 

عن اللقاح فيكون �سعباً التعامل معهم واإقناعهم به.
بثثدايثثة حديثها  املثثطثثرو�ثثسثثي يف  الثثدكثثتثثورة منى  وقثثالثثت 
اجلودة  ل�سمان  مهمة  خثثطثثوة  للمدر�سة  الثثعثثودة  اإن 
يف الثثتثثعثثلثثيثثم، لثثكثثن يثثجثثب تعليم الثثطثثالب الثثعثثديثثد من 
الثث�ثثسثثوابثثط لثثلثثوقثثايثثة مثثن املثثثر�ثثثض، واأهثثمثثهثثا: التباعد 
النظافة،  واملحافظة على  الكمامات،  ولب�ض  اجل�سدي، 
وعدم االزدحام، وتهوية ال�سفوف جيداً، وطريقة غ�سل 
عند  الفم  وتغطية  املعقم،  وا�ستخدام  جثثيثثداً،  اليدين 
ال�سعال، وعدم ال�سالم باليد، و�سرب املاء بكميات كبرة 
اإذا  لتعزيز املناعة، ومنع دخول اأي طالب اإىل املدر�سة 
احلثثثرارة على  درجثثة  وقيا�ض  اأعثثرا�ثثض،  اأي  لديه  كانت 

بوابة املدر�سة جلميع الطالب واملدر�سني.
االإلثثكثثرتوين يف و�سع  اجلثثانثثب  ا�ستغالل  واأكثثثدت على 
برامج توعوية لهم، مع اإلزام الطالب باإح�سار الطعام 
بثثيثثنثثهثثم، مع  تثثبثثادل االأدوات يف مثثا  املثثثنثثثزل، وعثثثثدم  مثثن 
الفح�ض الدوري للطالب واملدر�سني، واأخراً االلتزام 
بالدرا�سة عن بعد للطلبة الذين يعانون من االأمرا�ض 

املزمنة من خالل اإح�سار تقرير طبي لهم.
وعن اأهمية اللقاح اأ�سارت الدكتورة خلود النعيمي اإىل 
اأن اللقاح يقلل من االأعرا�ض وحتى يف بع�ض االأحيان 
اللقاحات  اأنثثواع  اأن جميع  اأبثثثداً، موؤكدة على  ال تظهر 
تقلل ن�سبة االإ�سابة باملر�ض وال فرق بينها من ناحية 
الأولياء  ن�سيحة  قدمت  اخلثثتثثام  وقثثدمثثت يف  الثثوقثثايثثة. 
بثثاالإجثثراءات التي مت و�سعها حفاظاً  االأمثثور بااللتزام 
 3 اأبنائهم بعمر  على �سالمتهم، واأن يقوموا بتطعيم 
م�سددة  للجميع  ال�سالمة  ومتنت  فثثوق،  فما  �سنوات 
على �سرورة اتباع االإجراءات الوقائية التي مت ذكرها 

من جميع املحا�سرين.

•• اأبوظبي – الفجر

اخلارجية،  الثثعثثالجثثيثثة  اخلثثثدمثثثات  تثثنثثظثثم 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اإحثثدى 
ال�سحية "�سحة"، جمموعة من الفعاليات 
من  جمموعة  ن�سر  تت�سمن  االفرتا�سية 
الفيديوهات التثقيفية التي �سيتم عر�سها 
والتي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على 
تهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى جميع 
اأفراد املجتمع حول اأهمية العالج الطبيعي 
يف م�سرة العالج لكافة االأعمار، و اأهميته 
يف التخفيف من االآالم ب�سكل عام والتي قد 
تكون ناجتة عن اتباع منط حياة خاٍل من 
فر�ض  الذي  كالنمط  الريا�سية  االأن�سطة 
وقلة  كثثورونثثا  جائحة  خثثالل  اجلميع  على 
الن�ساط الريا�سي واملكوث يف املنزل معظم 
التثقيفية  الفيديوهات  وت�سمل  االأوقثثثات. 
التي يتم ن�سرها مبنا�سبة االحتفال باليوم 
 8 ي�سادف  الثثذي  الطبيعي  للعالج  العاملي 
عثثام، على  جمموعة من  �سبتمرب من كل 
الثثتثثمثثاريثثن املثثفثثيثثده الأفثثثثثراد املثثجثثتثثمثثع تبني 
يف  ت�سهم  التي  العميق  التنف�ض  طرق  لهم 
لالأفراد  خثثا�ثثسثثة  الثثرئثثتثثني  �سحة  حت�سني 

الذين اأ�سيبوا بفرو�ض كوفيد19-. 
الكاملة  العودة  عن  االإعثثالن  مع  ومتا�سياً 
اإىل اأماكن العمل تعتزم اخلدمات العالجية 
اخلارجية توعية اأفراد املجتمع بالتمارين 
التي ميكنهم القيام بها خالل اأوقات العمل 
وذلك لتن�سيط الدورة الدموية واحلفاظ 
الرقبة  عثثلثثى �ثثسثثحثثتثثهثثم وتثثثفثثثادي مثث�ثثسثثاكثثل 

والظهر الناجتة عن اجللو�ض املطول. 
تدريبية  نثثثثثثثثثدوات  تثثثنثثثظثثثيثثثم  �ثثثسثثثيثثثتثثثم  كثثثمثثثا 
العالج  بثثاأهثثمثثيثثة  لثثتثثوعثثيثثتثثهثثم  لثثلثثمثثوظثثفثثني 

الطبيعي وتاأثرها على املراجعني ونوعية 
حثثيثثاتثثهثثم، وعثثر�ثثض جمثثمثثوعثثة مثثن ق�س�ض 
النجاح التي حققها فريق العالج الطبيعي 

يف اخلدمات العالجية اخلارجية.

ابنتي اأ�سبحت تتفاعل معي ب�سكل اأف�سل
النجاح، ق�سة الطفلة مرمي  ومن ق�س�ض 
ابثثنثثة االأربثثثعثثثة اأعثثثثثوام الثثتثثي راجثثعثثت مركز 
العني،  يف  لالأطفال  التخ�س�سي  الطوية 
اأخ�سائي  �ثثثسثثثيثثثفثثثاجثثثورانثثثثثثثان،  قثثثثثال  حثثثيثثثث 
تعاين  الثثطثثفثثلثثة  "كانت  الطبيعي  الثثعثثالج 
العديد  لها  �سبب  مما  النمو  يف  تاأخر  من 
امل�ساكل، منها عدم قدرة الطفلة على  من 
الثثقثثدرة على  الثثراأ�ثثض وعثثدم  ال�سيطرة على 
اجلثثلثثو�ثثض والثثثوقثثثوف واملثث�ثثسثثي ؛ فثثتثثم و�سع 
خطة عالجية ترتكز على العالج التنموي 
والن�ساط  الثثتثثحثثكثثم  لثثتثثحثث�ثثسثثني  الثثعثث�ثثسثثبثثي 
الثثتثثوازن بني  االإجثثمثثايل وحت�سني  احلركي 

اجللو�ض والوقوف وحت�سني منط امل�سي.
بواقع  املثثركثثز  يف  املتابعة  بعد  اأنثثه  واأ�ثثسثثاف 
�سنني،  ثثثالث  ملثثدة  اأ�سبوعياً  ثثثالث جل�سات 
الطفلة  على  ملحوظاً  حت�سناً  هنالك  كان 
و�سعية  مثثن  اجللو�ض  مبثثقثثدورهثثا  فاأ�سبح 
وال�سعود  ب�سيط  بدعم  وامل�سي  اال�ستلقاء 
على الدرج والوقوف من و�سعية اجللو�ض 
واأ�سبح  لثثديثثهثثا  الثثثتثثثوازن  حت�سن  وبثثالثثتثثايل 
والتفاعل  والثثديثثهثثا  مثثع  اللعب  مبثثقثثدورهثثا 

معهم ب�سكل اأف�سل .

 تخل�ست من االأمل بن�سبة 60 %
ويف مركز الزعفرانة للت�سخي�ض والفح�ض 
الثث�ثثسثثامثثل مت حتثثثويثثثل مثثثراجثثثعثثثة تثثبثثلثثغ من 
الثثعثثمثثر 43 عثثامثثاً مثثن عثثيثثادة الثثعثثظثثام اإىل 

تعاين  كانت  حيث  الطبيعي  العالج  عيادة 
اأ�سابيع  ثثثالثثثة  ملثثثدة  راحثثثة  وعثثثدم  اأمل  مثثن 
ملدة  امل�ست�سفى  يف  للمكوث  ا�سطرها  ممثثا 
�سيمي  وقثثالثثت  االأمل.  هثثذا  ب�سبب  اأيثثثام   3
الطبيعي:"كانت  العالج  اأخ�سائية  ت�ساكو، 
املراجعة تعاين من اأمل �سديد و�سعوبة يف 
مت�سي  اأي�سا  وكثثانثثت  كامل  ب�سكل  احلثثركثثة 
العميق  التنف�ض  يف  �سعوبة  ولديها  ببطء 
ال�سخ�سية  حثثيثثاتثثهثثا  عثثلثثى  �ثثسثثلثثبثثاً  اأثثثثثر  ممثثثا 
واإجراء  حالتها  تقييم  وبعد  عملها  وعلى 
تعاين من  اأنها  تبني  الالزمة  الفحو�سات 
ت�سنج �سديد يف احلجاب احلاجز، لذا قمت 
منطقة  يف  يدوية  معاجلة  جل�سة  بثثاإجثثراء 
�سعرت  الثثذي  التح�سن  ن�سبة  وكانت  االأمل 
به املري�سة بعد االنتهاء من اجلل�سة تزيد 

عن 60%."

اأ�سبح مبقدوري ال�سري 
مري�ض  ح�سر  ال�سحي  الثثقثثوع  مركز  ويف 
يبلغ من العمر 37 عاماً اإىل عيادة العالج 
الطبيعي ، وكان �سحية حادث مروري مما 
اأدى لنقله اإىل م�ست�سفى توام حيث خ�سع 
للعظام  عديدة  جراحية  لعمليات  املري�ض 
وم�سط  الفخذ  وعثثظثثم  الثثفثثقثثري  والثثعثثمثثود 

القدم.
وبعد هذه العمليات اجلراحية بداأت رحلة 
املري�ض يف اإعادة التاأهيل يف مراكز خمتلفة 
داخل وخارج الدولة ولكن مل يكن هنالك 

اأي حت�سن يف حالته.
وقثثثثال بثثثراديثثثب �ثثسثثانثثكثثار اأخثث�ثثسثثائثثي العالج 
العمر  مقتبل  يف  �ساب  "زارين  الطبيعي: 
املتحرك  الكر�سي  بوا�سطة  يتنقل  مقعد، 
النهو�ض متاأثراً من كرة  وال يقوى على 

االأطباء  ا�سطر  التي  اجلراحية  العمليات 
الت�سخي�ض  وبعد  حياته،  الإنقاذ  الإجراءها 
بو�سع  قمت  الالزمة  الفحو�سات  واإجثثراء 
خثثطثثة عثثالجثثيثثة مثثنثثا�ثثسثثبثثة حلثثالثثة املري�ض 
بثثثواقثثثع ثثثثالث جثثلثث�ثثسثثات يف االأ�ثثثسثثثبثثثوع قمت 
ال�سعيفة  الثثعثث�ثثسثثالت  بثثتثثقثثويثثة  خثثاللثثهثثا 
وت�سحيح  الع�سبي  الع�سلي  والتن�سيق 
14 �سهراً على جل�سات  امل�سي، وبعد مرور 
الثثثعثثثالج الثثطثثبثثيثثعثثي بثث�ثثسثثكثثل مثث�ثثسثثتثثمثثر ودون 
اأ�سبح  اإذ  مثثبثثهثثره،  الثثنثثتثثائثثج  كثثانثثت  تثثوقثثف 
ال�سر على االأقثثدام ب�سكل  ال�ساب  مبقدور 
ريا�سة  ممار�سة  مبقدوره  واأ�سبح  طبيعي 
اجلري وتخل�ض ب�سكل نهائي من الكر�سي 

املتحرك الذي كان يقيد حركته."
اخلارجية  الثثعثثالجثثيثثة  اخلثثثدمثثثات  وتثثثوفثثثر 
من  كل  يف  للكبار  الطبيعي  العالج  خدمة 

الزعفرانة  ومركز  ال�سحي  الفالح  مركز 
للت�سخي�ض والفح�ض ال�سامل ومركز بني 
اليحر  اأبوظبي ويف كل من مركز  يا�ض يف 
الثث�ثثسثثحثثي ومثثركثثز الثثهثثيثثلثثي ومثثزيثثد والقوع 
والفح�ض  للت�سخي�ض  التوبة  عود  ومركز 
اإىل  بثثاالإ�ثثسثثافثثة  الثثعثثني،  مدينة  يف  ال�سامل 
مبركزي  لثثالأطثثفثثال  التخ�س�سية  املثثراكثثز 
امل�سرف يف اأبوظبي والطوية يف العني، كما 
يتم توفر خدمة العالج الطبيعي ملر�سى 

الرعاية املنزلية. 
ومتتاز خدمات العالج الطبيعي يف املراكز 
مثثثن منظومة  جثثثثثثزءاً  بثثكثثونثثهثثا  الثث�ثثسثثحثثيثثة 
خثثثدمثثثات �ثثسثثحثثيثثة مثثتثثكثثامثثلثثة حثثيثثث ي�سرف 
على كل حالة فريق يتكّون من تخ�س�سات 
كطبيب  املثثريثث�ثثض،  حثثالثثة  بح�سب  خمتلفة 

العظام.

م�سيدًا بت�ساميمه الفريدة ومرافقه احلديثة

زكي ن�سيبة يفتتح موقع جامعة الإمارات لكلية الإدارة والقت�ساد  يف اأبوظبي

نادي تراث الإمارات ينظم ملتقى حول الإجراءات الحرتازية لـ كورونا تزامنًا مع العودة اإىل املدار�ض

عيادات العالج الطبيعي يف اخلدمات العالجية اخلارجية حت�سن من نوعية حياة املر�سى

اأقّرته اليون�سكو
جامعة الإمارات حتتفي باليوم الدويل ملحو الأمية

•• العني - الفجر

الدويل  بثثالثثيثثوم  االحثثتثثفثثال  الثثعثثامل يف  العربية  االإمثثثثثارات  ُتثث�ثثسثثارك جامعة   
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منّظمة  اأقّرته  الذي  االأمية  ملحو 
حمو  باأهمية  اجلمهور  لتذكر  عثثام  كثثل  مثثن  �سبتمرب   8 يف  "اليون�سكو" 
واملُ�سّي  االإن�سان،  وحقوق  الكرامة  م�سائل  من  م�ساألة  باعتبارها  االأمية 
قدماً نحو جمتمعات اأكر ا�ستدامة. بهذه املنا�سبة قالت الدكتورة جنوى 
احلو�سني، عميد كلية الرتبية باالإنابة: "اأدركت القيادة الر�سيدة يف دولة 

اأهمية  املثثتثثحثثدة  الثثعثثربثثيثثة  االإمثثثثثثثارات 
اال�ستثمار يف راأ�ض املال الب�سري، واأن 
اال�ستثمار يف تطوير خدمات التعليم 
عجلة  الإطثثثثثثالق  االأول  املثثثثكثثثثّون  هثثثي 
ُمثثثعثثثّدالت منو  واأن  الثثتثثقثثّدم، خثثا�ثثسثثة 
الناجت القومي للدول ُمرتبط ب�سكل 
فيها،  ال�سائدة  التعليم  بُنظم  مبا�سر 
عثثثدد اخلثثريثثجثثني ونثثوعثثيثثة اخلدمات 

التعليمية املتوافرة فيها".
الدولة  موؤ�س�ض  رّكز  "لقد  واأ�سافت: 
املغفور له ال�سيخ زايد  بن �سلطان اآل 
اأهمية  ثراه" على  اهلل  "طيب  نهيان 

اأن  على  واأ�ثثسثثّر  واالإنثثثاث،  الذكور  من  اجلديد  للجيل  التعليم  فر�ض  خلق 
ينال تعليم الفتيات اهتماماً ال يقّل عن االهتمام بتعليم الفتيان، الإميانه 
العميق بالدور املوؤّثر الذي يلعبه التعليم يف تنوير ال�سعوب واالأمم لذلك 
امليزانيات  مثثن  لثثه  ور�ثثسثثدت  اأولثثويثثاتثثهثثا،  �سّلم  االإمثثثثارات يف  و�سعته حكومة 
واأ�سارت  احليوي".   القطاع  بهذا  واجلثثلثثي  الوا�سح  االهتمام  ُيثثرتجثثم  مثثا 
اأن احلديث عن نه�سة التعليم يف  دولة االمارات  الدكتورة احلو�سني اإىل 
ريثثادة ومتيز يف خمتلف  النه�سة من  هثثذه  �ساحب  ومثثا  املتحدة   العربية 
املراحل التعليمية، هو حديث عن جزٍء من جممل املنجزات العظيمة التي 
حتّققت على يدي املغفور له  ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان  "طيب اهلل 
اأبناء  التي ينطلق منها  البوابة الذهبية  التعليم هو  باأن  اآمن  ثراه" حيث 
وبنات الوطن اإىل م�سرة واعدة من التطور واالزدهار والتقدم االقت�سادي  

والريادة، واالإبداع يف خمتلف املجاالت التنموية.
اأهثثم االإجنثثثازات التي ُتذكر يف جهود الدولة يف حمو  اأن من  اأو�سحت  كما 
ُيثثلثثزم اأحد  1972، والثثثذي  اإلثثزامثثيثثة التعليم لثثعثثام  اإ�ثثسثثدار قثثانثثون  االأمثثيثثة 
الوالدين اأو الو�سي القانوين باإر�سال االأبناء اإىل املدر�سة. فاأن�ساأت املدار�ض 
يف كل املناطق واملدن وبداأت عجلة التنمية الب�سرية يف الدوران حتى يومنا 
هذا. ويف عام 2012 ، اعتمد جمل�ض الوزراء قانوناً احتادياً جديداً  ب�ساأن 
لت�سمل  التعليمية  املثثراحثثل  تعديل  مبوجبه  مّت  والثثثذي  التعليم  اإلثثزامثثيثثة 
قانون  ن�ّض  كما   . الثانوية  املرحلة  حتى  املثثراحثثل  كافة  التعليم  اإلثثزامثثيثثة 
اأن التعليم هو حق �سرعي جماين لكل مواطن على  اإلزامية التعليم على 
اأر�ض دولة االإمارات العربية املتحدة ، فالطالب غر مطالب بدفع اأي ر�سوم 
احلو�سني:  الدكتورة  واأردفثثت  احلكومية.   واجلامعات  املدار�ض  درا�سية يف 
�سمو  بها  قامت  التي  العظيمة  اجلهود  ن�سيان  ميكن  ال  امل�سمار  هثثذا  "يف 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة االحتاد الن�سائي رئي�سة املجل�ض االأعلى 
لالأمومة والطفولة والرئي�ض االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية ب�ساأن تعليم 
املثثراأة ومتكينها يف املجتمع. حيث حر�ست �سموها على ت�سجيع املثثراأة على 
التعليم واأتاحت لها كافة املُمّكنات التي ت�سمن لها م�ساركة فاعلة يف تنمية 
املجتمع وتطويره اإىل جانب اأخيها الرجل. ونذكر من هذه اجلهود اإطالق 
ا�سرتاتيجية حمو االأمية وتعليم املراأة يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف 
1988 عاماً ملحو اأمية املراأة". واختتمت عميد  1975 واإعالن عام  عام 
كلية الرتبية باالإنابة يف جامعة االإمارات ت�سريحها قائلة: "نفتخر بالعي�ض 
اإىل الريادة على جميع امل�ستويات،  اأر�ثثض االإمثثارات التي تتطّلع دومثثاً  على 
العملية  جلثثودة  تعزيزاً  امل�ستوى  رفيع  تعليمي  نظام  توفر  على  وحتر�ض 
التعليمية، �سعياً الأن يكون طالب دولة االإمارات من بني االأف�سل يف العامل 

على مدار اخلم�سني عاماً املقبلة".

موظفو حديقة احليوانات بالعني يقدمون م�ساريع �سياحية 
وثقافية واقت�سادية متميزة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي

•• العني - الفجر

بهدف تطوير منظومة العمل املوؤ�س�سي احلكومي قدمت حديقة احليوانات 
امل�ساريع  �سمن  امتياز  تقدير  نالت  التي  امل�ساريع  مثثن  جمموعة  بالعني 
اأبوظبي  اأكثثادميثثيثثة  نظمته  الثثذي  الثثكثثفثثاءات  برنامج  خلريجي  االبتكارية 
احلكومية، �سمت اأربعة م�ساريع هي م�سروع "من�سة همة" الرقمي لذوي 
وم�سروع  البحرية،  االأجثثثرة  لثثقثثوارب  اأبوظبي"  "�سنيار  وم�سروع  الهمم، 
"مكتبة  وم�سروع  احلكومية،  املوؤ�س�سات  موظفي  اأداء  لتقييم  "اأمتته" 
اأبوظبي الرقمية" "املكتبة الرقمية حلكومة اأبوظبي" الهادف جلمع النتاج 
االإنتاج الفكري للموؤ�س�سات احلكومية. وقد اأبدى %95 من امل�ساركني يف 
ا�ستفتاء "من�سة همة " تاأييدهم الإن�ساء من�سة رقمة متكاملة تخدم ذوي 
الهمم من خالل دمج خدمات املوؤ�س�سات املختلفة يف من�سة واحدة �ساملة 
اإليها بطريقة مبتكرة متثل مرجع  امل�ستهدفني وعائالتهم  ت�سهل و�سول 
اأ�سا�سي وقاعدة بيانات لذوي الهمم ت�سمل ح�سر احتياجاتهم واهتماماتهم 
وفاطمة  اليحيائي  وعائ�سة  حممد  �سها  مثثن  كثثل  املثث�ثثسثثروع  وتلبيتها.قدم 
الكعبي. ويف اجلانب االآخر؛ �سيحقق "�سنيار اأبوظبي" اأرباح مبعدل 360 
اأرباح  تبلغ  بينما  الق�سرة،  امل�سافات  يف  �سنوياً  الواحد  للقارب  درهم  األف 
امل�سافات الطويلة 800 األف درهم �سنويا ، باالإ�سافة للعوائد البيئية من 
املروري والعوائد االجتماعية  الكربونية واالزدحثثام  الب�سمة  خالل تقليل 
قدم  البحري.  القطاع  لتعزيز  امل�ستقبلية  اأبوظبي  روؤية  وال�سياحية،ودعم 

امل�سروع كل من عبر النعيمي وفاطمة املهري وموزة النيادي.
الوظيفية  والثثعثثدالثثة  الر�سا  درجثثثات  اأق�سى  حتقيق  اإىل  "اأمتتة"  وي�سعى 
اإلكرتوين باأكرب ن�سبة  اإىل  من خالل حتويل التقييم ال�سنوي من ب�سري 
من  و20%  العام  خثثالل  املوظف  اأداء  من   80% يعك�ض  بحيث  ممكنة، 
م�ستوى  ويقلل  واملدير  املوظف  بني  الثقة  يعزز  ما  املبا�سر،  املدير  تقييم 
قدما  االآخثثريثثن.  ح�ساب  على  املوظفني  بع�ض  وحمثثابثثاة  الب�سري  التدخل 

امل�سروع اأحمد االأحبابي وبدرية البلو�سي.
حلكومة  الرقمية  "املكتبة  �ستكون  والثقايف  الفكري  النتاج  م�ستوى  وعلى 
اأبوظبي" نواة ملكتبة وطنية اإماراتية االأوىل من نوعها يف الدولة تتوفر على 
مدار ال�ساعة مع توفر امليزانية وت�سجيع جمال البحث وت�ستوعب �سرائح 
متعددة من املجتمع، وذلك بن�سبة تاأييد بلغت %93 حول ا�ستف�ساء توفر 
من�سة موحدة لالنتاج املعريف واالإ�سدارات بحكومة اأبوظي ون�سبة 91% 
حول توفر مكتبة رقمية مركزية تخدم جميع موظفي حكومة اأبوظبي. 

قدم امل�سروع كل من �سالح املن�سوري و�سمرة الذهلي وندى ال�سمري.
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من املعروف اأن فرتة احلمل تعني اأن ما تاأكله االأم ياأكله جنينها. وباالإ�سافة اإىل امل�ساعدة على البقاء ب�سحة 
جيدة، فاإن اتباع نظام غذائي �سحي اأثناء احلمل هو جزء مهم لنمو الطفل.

املثال،  �سبيل  التي يحتجنها، وعلى  الغذائية  العنا�سر  ال�سعب على جميع االأمهات احل�سول على  وقد يكون من 
"احلديد هو اأحد اأكرث اأوجه الق�سور �سيوعا التي نراها مع احلمل"، كما تقول اإميي باودن، االأخ�سائية املتخ�س�سة 

.Real Good Nutrition يف التغذية وموؤ�س�سة �سركة
ويرجع ذلك جزئيا اإىل اأنه ُيطلب من الن�ساء احلوامل جتنب بع�س االأطعمة الغنية باحلديد، مثل اخل�سروات 
النيئة وبع�س اللحوم. وللم�ساعدة، قمنا بتجميع قائمة باالأطعمة التي يجب جتنبها وما ميكن للحامل تناوله 

بدال من ذلك للحفاظ على نظام غذائي �سحي متوازن طوال فرتة احلمل.

اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  األطعمة  جتنب 
بالتسمم الغذائي

تزيد  التي  االأطعمة  بتجنب  احلوامل  الن�ساء  االأطباء  ين�سح 
االأغذية،  تنقلها  الثثتثثي  بثثاالأمثثرا�ثثض  اإ�ثثسثثابثثتثثهثثن  خمثثاطثثر  مثثن 

ويت�سمن هذا:
- منتجات االألبان النيئة اأو غر املب�سرتة

- البي�ض النيء اأو غر املطبوخ جزئيا
- املحار اخلام واملاأكوالت البحرية

- اللحوم الباردة
- الفواكه واخل�سروات غر املطبوخة وغر املغ�سولة

خا�ض  ب�سكل  خطرة  االأغثثذيثثة  تنقلها  التي  االأمثثرا�ثثض  وتعد 
على الن�ساء احلوامل الأن �سببها اإىل حد كبر بكتريا �سارة 
ميكن اأن تعر�ض احلمل للخطر. وعلى �سبيل املثال، اللي�سرتيا 
هي بكتريا تنتقل عن طريق الغذاء ومن املعروف اأنها ت�سبب 
االأطثثثفثثثال حديثي  عثثنثثد  املثثر�ثثض  اأو  االإمثثثال�ثثثض  اأو  االإجثثهثثا�ثثض 

الوالدة.
ولكن ملجرد اأنك ال ت�ستطيع اأن تاأكل هذه االأطعمة نيئة ال يعني 
اإنثثه، على �سبيل  بثثاودن،  اأنثثه عليك جتنبها متاما، حيث تقول 

املثال، ميكن ت�سخني اللحوم عن طريق الطهو بالبخار.
اأنثثك ما زلت حت�سلني على ما يكفي من  للتاأكد من  وباملثل، 
تناول  اأي�سا  الغذائي، ميكنك  نظامك  واحلديد يف  الربوتني 

اخل�سار املطبوخة والبقوليات والفا�سوليا.

جتنب األطعمة التي حتتوي على كميات كبيرة من 
الزئبق

البحرية.  املاأكوالت  تناول  من  حمتملة  خماطر  اأي�سا  هناك 
الزئبق  حمتوى  على  دائثثمثثا  القلق  "ين�سب  بثثثاودن:  وتو�سح 
امل�سيمة  حاجز  يجتاز  اأن  ميكن  �سيئا  تكون  واأن  االأ�سماك،  يف 
وت�سمل  للجنني".  املثثركثثزي  الع�سبي  للجهاز  �سررا  وي�سبب 
يلي:  ما  الزئبق  ن�سبة عالية من  التي حتتوي على  االأ�سماك 
اأبو �سيف و�سمك  التونة و�سمك  اأ�سماك  اأنواع  القر�ض وبع�ض 

القرميد.
وتو�سي اأكادميية التغذية وعلم التغذية 
اإىل   8 بتناول  الن�ساء احلوامل 
12 اأون�سة من املاأكوالت 

البحرية اأ�سبوعيا،
وتثثثثثثثقثثثثثثثول بثثثثثثثثثثثثاودن: 
كل  تثثتثثجثثنثثبثثي  "ال 
الأن  االأ�ثثثثثثثسثثثثثثثمثثثثثثثاك، 
املوجودة   3 اأوميغا 
حم�ض  االأ�ثثثسثثثمثثثاك،  يف 
وحم�ض  االإيكو�سابنتاينويك 
مهمة  الثثدوكثثو�ثثسثثاهثثكثث�ثثسثثايثثنثثويثثك، 
لثثنثثمثثو اجلثثثثنثثثثني، خثثثا�ثثثسثثثة ل�سحة  لثثلثثغثثايثثة 

الدماغ".
تقول   ،3 اأوميغا  من  اليومية  االأم  احتياجات  ولتلبية 

ومع  ال�سلمون.  �سمك  مثل  االأ�سماك  تناول  ميكن  اإنثثه  بثثاودن 
ذلك، ال ين�سح با�ستخدام مكمل زيت ال�سمك، الأن م�سدر زيت 

ال�سمك غر معروف ورمبا جاء من م�سدر عايل الزئبق".
)نوع  والنوري  البحرية  االأع�ساب  فاإن  نباتية،  االأم  كانت  واإذا 

من الطحالب البحرية( م�سدر جيد لالأوميغا 3.

اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  األطعمة  جتنب 
بالغثيان والقيء

ملنع الغثيان، تقرتح جمعية احلمل االأمريكية جتنب االأطعمة 
الب�سل  مثل  الغثيان،  ت�سبب  قثثد  الثثتثثي  القوية  الثثروائثثح  ذات 
اأو الثثثثثوم. ومثثثن االأفثث�ثثسثثل اأيثث�ثثسثثا جتثثنثثب االأطثثعثثمثثة احلثثثثارة اأو 

الدهنية.
 )BRAT (وتقول باودن: "ميكن اتباع احلمية قليلة االألياف
املثثراأة تعاين من الغثيان". )BRAT، وهي حمية  اإذا كانت 
اأ�سا�سي على املوز واالأرز وع�سر التفاح واخلبز  تعتمد ب�سكل 

املحم�ض(.
فاإنه  احلمل،  من  الثالث  اأو  الثاين  الثلث  يف  االأم  كانت  واإذا 
اأجل احل�سول على �سعرات حرارية كافية، تو�سي باودن  من 
البي�ض  مثل  الغذائية  بالعنا�سر  الغنية  االأطعمة  مبزيد من 
املطبوخ عايل اجلودة وزبدة الفول ال�سوداين واحلبوب الكاملة 

والفا�سوليا.
الن�ساء  عند  الغثيان  ي�سبب  الكافيني  اأن  اأي�سا  املعروف  ومن 
احلوامل، لذلك تختار الكثر منهن جتنب �سربه اأثناء احلمل، 

باالإ�سافة اإىل اخلوف من خماطره املحتملة االأخرى.
ومع ذلك، اأفادت الكلية االأمريكية الأطباء الن�ساء والتوليد اأن 
اأثناء  اآمثثن  يوميا  الكافيني  ملليغرام من   200 اإىل  ي�سل  ما 
ت�ستطيعني  كنت  اإذا  متثثامثثا  لتجنبه  داعثثثي  ال  لثثذلثثك  احلثثمثثل، 

حتمله.
واإذا ا�ستمرت احلامل يف املعاناة من الغثيان، فيمكن حماولة 
تناول وجبات اأ�سغر ب�سكل متكرر، الأن ذلك �سي�سهل على املعدة 

عملية اله�سم.

جتنب االأطعمة التي حتتوي على كميات كبرية من الزئبق

اأطعمة يجب على احلوامل جتنبها للحفاظ على �سحتهن

 PopSugar وت�سر اخلبرتان يف حديث ملوقع
حتتوي  الثثثنثثثيثثثئثثثة  اخلثثثث�ثثثثسثثثثار  اأن  اإىل   ،

عثثلثثى �ثثثسثثثعثثثرات حثثثثراريثثثثة اأقثثثثثل من 
خ�سعت  الثثثثتثثثثي  اخلثثثثث�ثثثثثسثثثثثروات 

اأنها  كثثمثثا  حثثثثراريثثثثة.  ملثثعثثاجلثثة 
جمموعة  بفيتامينات  غنية 
اأن  مع   ،C فيتامني  و   B
هثثذا لي�ض لثثه تثثاأثثثر كبر 

مثثن نثثاحثثيثثة فثثائثثدتثثهثثا يف 
تخفي�ض الوزن.

كوفال،  وتثثثقثثثول 
ميكن  "لذلك 
لثثثثثلثثثثث�ثثثثثسثثثثثخثثثثث�ثثثثثض 

يثثثثثثتثثثثثثنثثثثثثاول  اأن 
اخلثثثثثثثثث�ثثثثثثثثثسثثثثثثثثثروات 

بثثثثثالثثثثث�ثثثثثسثثثثثكثثثثثل 

الذي يف�سله".
وتثثث�ثثثسثثثيثثثف، عثثثنثثثد الثثثرغثثثبثثثة بثثالثثتثثخثثلثث�ثثض من 
اخل�سروات  كثثثثثرا  تفيد  الثثزائثثد  الثثثثوزن 
الن�ساء  مثثن  ن�سبة  اقثثل  على  املحتوية 
الورقية،  اخل�سروات  الربوكلي،   -
الفلفل، اجلزر، اخل�ض، الطماطم، 
الكو�سا، القرنبيط، وهذه 

اخلثثث�ثثثسثثثروات حتثثتثثوي عثثلثثى �ثثسثثعثثرات حثثثراريثثثة اأقل 
مقارنة بالبطاطا اأو الذرة.

زيادة  لتجنب  اأنثثثه  اإىل  حمثثثثذرة،  اخلثثبثثرة  وتثث�ثثسثثر 
ال�سعرات احلرارية ال ينبغي طهو اخل�سار بالزيت 
االألثثبثثان. وميكن  اأو منتجات  تناولها مع اجلنب  اأو 
اأو ع�سر الليمون لتتبيل ال�سلطة  ا�ستخدام اخلل 
مذاقها  لتح�سني  معينة  وتوابل  اأع�ساب  واإ�سافة   ،
الثثرغثثبثثة.وتثث�ثثسثثيثثف، مثثن جثثانثثب ت�ساعد  حثث�ثثسثثب 
املثثتثثكثثونثثة مثثن خ�سروات  الثثغثثذائثثيثثة  احلثثمثثيثثة 
تخفي�ض  �سرعة  على  الن�ساء،  مثثن  خالية 
الثثثثثثوزن. ولثثكثثنثثهثثا مثثثن جثثثانثثثب اآخثثثثثر تخلق 
م�سكالت خطرة للج�سم.وتقول، "يوؤدي 
ال�سعرات  مثثثن  بثثاحلثثد  املثثثفثثثرط  الثثتثثقثثيثثد 
وقلة  الطاقة  انخفا�ض  اإىل  احلثثراريثثة، 
للج�سم.  ال�سرورية  املغذية  العنا�سر 
كثثثمثثثا قثثثثد تثث�ثثسثثبثثب االكثثثثتثثثثئثثثثاب، ما 
اإىل االإفراط  يوؤدي بعد فرتة 
االأطعمة".ومن  بثثتثثنثثاول 
فرميان،  تثث�ثثسثثر  جثثانثثبثثهثثا 
اليوم  يف  ميثثكثثن  اأنثثثثه  اإىل 
تثثنثثاول خم�ض وجثثبثثات من 
اللجوء  اأو  اخلثثث�ثثثسثثثروات، 

ن�سف  اأي   50\50 مبداأ  اإىل 
وجبة الطعام تكون من خ�سار 
وت�سيف،  الن�ساء.  من  خالية 
اخل�سار  جثثمثثيثثع  حتثثتثثوي  ال 

واملعادن  الفيتامينات  على 
الثثثثالزمثثثثة، لثثذلثثك يجب 

تثثثثثثنثثثثثثاول خثثثث�ثثثثسثثثثروات 
خمتلفة االألوان.

خ�سراوات مثالية لتخفي�ض الوزن
تعترب اخل�سراوات من اأكرث املواد الغذائية فعالية يف تخفي�س الوزن ملحتواها 
املنخف�س من ال�سعرات احلرارية. وك�سفت خبريتا التغذية كاتي كوفال ولونيلي 

فرميان الفرق بني اخل�سار النيئة واملطبوخة.
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإنذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7413(

هندي  كثثونثثدات  اأرون   / مديرها  وميثلها  م  م  د  �ض  ماناجومانت  فرايب  نك�س�ض   : املثثنثثذرة 
اجلن�سية  وميثلها مكتب / مليح للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

املنذر اليها :- جلوب هاي - فاي�ض ميدل اي�ست ) م .م ح (
ملالكها ومديرها /راهول �سبورا راجيف �سوبرا 

املو�سوع / 
يكلف املندر املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة 239،499،56 درهم )مئتان وت�سعة وثالثون 
الف واربعمائة وت�سعة وت�سعون درهما خم�ض و�ستون فل�سا( خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام 
من تاريخ ا�ستالمه هذا االإنذار واإال �سي�سطر املندر التخاد كافة االإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�ض عن اأي �سرر او عطل تعر�ض له املندر مع حتميل املنذر 

اليه كافة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
نظر   اعادة  التما�س   SHCFICIRECON2021 /0006280 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإ�سماعيل كونها عبدهلل 
جمهول حمل االإقامة : دبي - ال�سطوى - قرب حمل ب�ستا�سيو  

بقبول االلتما�ض �سكال
ويف املو�سوع احلكم بالغاء احلكم امللتم�ض �سده والق�ساء جمددا باعادة النظر يف احلكم ال�سادر 

يف هذا ال�ساأن. واعطاء امللتم�ض فر�سة لتقدمي مذكرة جوابية �سارحة بي اأ�سباب االلتما�ض. 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/9/6 م   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006115 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سابني فيزابيلى ر�سيد فيزابيلى - جمهول حمل االإقامة : دبي ح�سب التحري  
نعلمكم ان املدعي �سيد هالل نا�سر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله ويطالب فيها باالتي : 

- التم�ض من عدالتكم حتديد اقرب جل�سة للنظر يف الق�سية يف اأ�سرع وقت ممكن
- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )23،000( درهم 

- الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�سروفات واتعاب املحاماة 
- اإعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االإدعاء

لذلك انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/9/8 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/8/30 م 

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - علي مانع فرحان حممد االحبابي   
مدين  SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003383/ 

اإىل املحكوم عليه :  علي مانع فرحان حممد االحبابي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ايدين ايفاجنيلي�ستا باريت  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 824 درهم
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - خالد عزام يا�ضني ابو�ضيف   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003112/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد عزام يا�سني ابو�سيف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة النجوم ال�ساطعة لتجارة امل�سنوعات املعدنية للمباين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 90258 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001777 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / روميو لل�سياحة - �ض ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2٠21/٥/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / الوان لل�سياحة  بالتايل :
ن�ض احلكم 

قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري :-
االف  "اربعة  درهم   4،٠4٨،67 للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام 
عليها  املدعي  والزام  فل�ض"  و�ستني  و�سبعة  درهم  واربعني  وثمانية 

بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ض ما عدا من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - ال�ضفري لتوريد االيدي العاملة
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001266/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سفر لتوريد االيدي العاملة 
العنوان : اإمارة عجمان - منطقة الب�ستان - خلف مركز �سرطة املدينة - هاتف رقم / 0562902255 - 

  0561751766  -  0509211994  -  0555229901
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد ع�سام ابراهيم العو�سي - اجلن�سية : اإماراتي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 21397.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإ�ضتئنافية ال�ضرعية االإحتادية 
ال�ضخ�ضية  االأحوال   /  AJCAPSHPAF2021 /0000811 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يعقوب ح�سني جمعه الهوتي البلو�سي  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة عجمان / الرو�سة 1/ متحرك 0565557855  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/26 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان االإحتادية املحكمة االإ�ستئنافية ال�سرعية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
االإ�ستئناف 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/8 م.   

مدير اخلدمات الق�ضائية      
علياء احمد عبيد الزعابي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
 اعالن بالن�ضر للح�ضور اأمام اإدارة الدعوى

باللغتني احداها ت�ضدر باللغة االجنليزية  
يف االإ�ضتئناف رقم 2021/1478 عمايل

بناء علي طلب امل�ستاأنف : مركز االأف�سل الطبي 
اىل امل�ستاأنف �سده : وزنة ناالكات حممد ناالكات 

انت مكلف باحل�سور امام مبحكمة اإ�ستئناف ال�سارقة الدائرة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - الثثدعثثوى  اإدارة  مكتب  العمالية 
معتمد وذلك يف يوم االأحد املوافق 2021/9/12 يف الدعوى 

املذكورة رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  االحتادية اال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

 اعالن بالن�ضر 
للم�ضتاأنف �ضده للح�ضور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

يف االإ�ضتئناف رقم 2021/1459 مدين 

بناء علي طلب امل�ستاأنف : �سمر ديب - مانديب 
اىل امل�ستاأنف �سده : حممد علي �سعيد عبداهلل - اإماراتي اجلن�سية. 
اإدارة الدعوى رقم )2(  مبحكمة  انت مكلف باحل�سور امام مكتب 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
وذلثثك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
يوم االربعاء املوافق 2٠21/9/1٥ يف الدعوى املذكورة رقمها اأعاله - 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�ضارقة  االحتادية اال�ضتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
تكليف اعالن بالن�ضر باللغتني العربية واالجنليزية

حل�ضور اإجتماع اخلربة امل�ضرفية  
يف الدعوى  رقم  2021/2375 جتاري جزئي 

املدعي : اأميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م ب )م( - االإمارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(  املدعي عليه : 
 Maharshi Yogesh Sharma Krishna Morti  مهار�سي يوجي�ض �سارما كر�سنا مورتي

يعلن اخلبر/عقيل حممد هادي ح�سن الهادي، واملعني من قبل عدالة حمكمة دبي االبتدائية     يف 
الدعوى رقم 2021/2375 جتاري جزئي، واملقامة من املدعية / اأميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض م 
ب )م( - االإمارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا( مدعوا حل�سور االجتماع اخلربة امل�سرفية او بوا�سطة 
وكيل معتمد، واملقرر عقده يوم االإثنني املوافق 2021/9/13 يف متام ال�ساعة 11.00 احلادية 
ع�سر �سباحا عرب تطبيق ZOOM لالإت�سال املرئي عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف 
املوعد املحدد اعاله ، واإح�سار جميع االأوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء 

مهمتنا.  للتوا�سل : 04-2954833
 اخلبري امل�ضريف     
الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�ضن  الهادي 

اإجتماع خربة 
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 232

العربية  االمارات  اجلن�سية   ، على  ال  يو�سف جابر  : حممد  ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
املتحده يرغب يف البيع والتنازل  عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد: حممد 
ابرار خان بوالند خان اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة )ب�ستان العرب خلياطة املالب�ض الرجالية( 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )533205( ال�سادرة من دائرة التنميه 
خدمات.  وكيل  اىل  فرديه  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغر  اخرى:  تعديالت  االقت�سادية، 
2013 يف  ل�سنة   القانون االحتادي رقم )4(  احكام  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 233
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/�سبانه نياب بيج - الهند اجلن�سية ترغب بالتنازل وبيع كامل 
ح�ستها البالغة %100 ح�سة اإىل ال�سيد/ جاويد ظفر حممد ا�سماعيل فاروقي - الهند اجلن�سية 
يف الرخ�سة ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة )ال�ساحة لتجارة م�ستلزمات الفنادق( 
الآخر  الرخ�سة  �ساحبه  تنازل  مت  حيث   : اخرى  تعديالت   )564126( رقم  الرخ�سة  مبوجب 
وان�سحاب وكيل خدمات وتغير اال�سم التجاري والن�ساط وذلك من اال�سم التجاري من : ال�ساحة 

لتجارة م�ستلزمات الفنادق اىل : �سعاع ال�سم�ض لكي املالب�ض
والن�ساط من : بيع م�ستلزمات الفنادق – بالتجزئة ايل : كي املالب�ض.  وعمالبن�ض املادة )14( 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7472(

املنذر :- حمد م�سعود علي امل�سلم - ) اإماراتي اجلن�سية(
املنذر اليه :- �سهيل احمد خان حممد ايوب خان - ) باك�ستاين اجلن�سية( 

املنذر يتبه على املنذر اإليه و يكلفه ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليه و املرت�سد يف ذمته وقدره 
ال�سيك رقم 000047 املوؤرخ يف  األف درهم( مبوجب  63،000 درهم )ثالثة و�ستون 
اإىل الفوائد القانونية بواقع  باالإ�سافة   ، امل�سرق  بنك  على  امل�سحوب   10/10/2019
5% من تاريخ االإمتناع عن ال�سداد احلا�سل يف �سهر اأكتوبر 2019 وحتى متام ال�سداد 
وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ االإنذار و اإال �سي�سطر املنذر الإتخاذ كافة االإجراءات 

القانونية �سد املنذر اليه ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7459(

املنذره : فخر الدين للعقارات )املوؤجره(
املنذر اإليها : بن عمران للمقاوالت ذ.م.م - ) م�ستاجره(

املو�سوع /- تخطر املنذره/ املنذر اإليها ب�سرورة اأن تقوم يف موعد اأق�ساه ثالثني يوما 
درهم   14.994 وقدره  مبلغ  باإجمايل  االيجارية  امل�ستحقات  ب�سداد  الن�سر  تاريخ  من 
و�سداد ما ي�ستجد من اإيجار واأي م�ستحقات اإيجارية اأخرى من تاريخ 2021/8/10 
وحتى تاريخه ، واال �ست�سطر املوؤجرة اإىل اإقامة الدعوى بطلب اإخالء املنذر اإليها من 
االإخالء  االإيجاريه حتى متام  وامل�ستحقات  االإيجار  بدل  ب�سداد  والزامها  املوؤجرة  العني 
مع ر�سوم اإ�ستهالك الكهرباء واملياه وبر�سوم وم�ساريف الدعوى مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7461(

املنذرة : ا�سترلنغ ل�سناعة العطور )�ض ذ م م( ) املوؤجرة(
املنذر اإليها : امكو بروبرتي ذ.م.م ) م�ستاجرة(

املو�سوع / تخطر املنذره/ املنذر اإليها ب�سرورة اأن تقوم يف موعد اأق�ساه ثالثني 
امل�ستحقات االإيجاريه مبلغ وقدره  بالن�سر ب�سداد كافة  اإعالنها  يوما من تاريخ 
واأي   2021/8/17 تاريخ   من  اإيجار  من  ي�ستجد  ما  درهم   447،888
اإقامة  اإىل  املوؤجرة  �ست�سطر  واإال   ، تاريخه  حتى  اأخرى  اإيجارية  م�ستحقات 
الدعوى بطلب اإخالء املنذر اإليها من العني املوؤجرة والزامها ب�سداد بدل االإيجار 
وامل�ستحقات االيجارية االأخرى حتى متام االإخالء وير�سوم وم�ساريف الدعوى، 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة االأخرى.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 2021/7515 
املخطر : زين اأبو بكر حممد الزبيدي

بوكالة املحامني احمد الر�سيد ورا�سد الر�سيد ومنى اخلاجة وعبد العزيز الر�سيد ود ا�سماء الر�سيد
املخطراليهم : 1- �سركة جابكو للمقاوالت ذ م م 

م م  ذ  البناء  ملقاوالت  التقدم  رواد   -2
خلف عبدال�سبور  �سامل  احمد   -3

مو�سوع االإعالن
ينبه املخطر على املخطر اإليهم ب�سداد بدل االإيجار امل�ستحق يف منتهم اعتبارا من 19/02/2020 وحتى 
تاريخه مبلغ وقدره 39،946 درهم )ت�سعة وثالثون الف وت�سعمائة و�ستة واربعون درهما( ويف حال عدم 
ال�سداد خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االإخطار �سي�سطر املخطر التخاذ االإجثثراءات القانونية بطلب 
اإخالء املخطر اإليها االأوىل من العني املوؤجرة رقم 805 مع طلب اإلزامهم ب�سداد بدل االإيجار غر املدفوع 
وما قد ي�ستجد منه حتى متام االإخالء مع الزامهم ب�سداد كافة فواتر الكهرباء وال�سرف ال�سحي و�سريبة 

القيمة امل�سافة باالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف ومدائل العاب املحا   ماة.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 
حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ض�ضة تكنو �ضيم للخدمات   
)جزئي(    جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003316/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�س�سة تكنو �سيم للخدمات 
العنوان : العنوان : اإمارة ال�سارقة املجاز �سارع 107 قطعة 88QQ+6x نف�ض بناية ا�سفلها معر�ض ذكاء يف 
2873  فاك�ض  0506469268  �سندوق بريد    065724791 2 هاتف  ذكاء الدولية بناية الفي�سل 

 info@techno-serve.net امييل   065508368
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة اك�سيد جيوتك�ستايل مملوكة الك�سيد ال�سناعية - ذ م م - �سركة ال�سخ�ض الواحد - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم 
 املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 56229 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 7399/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٠1٨/172٨ جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

3٨4٥4٠٠4.62 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : حبيب بنك اي جي زيوريخ - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- درمي انف�ستمنت ليمتد 2- طاهر جربائيل بابابور  3-�سركة البداير للتجارة العامة )ذات م�سوؤولية 
حمدودة( - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهويل حمل االإقامة. مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي االإبتدائية 
بتاريخ 2٠21/3/1 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4٠4٥٥٨33.62( درهم خالل 1٥ يوم من تاريخ التبليغ واإال بيع 

العقار الواقع على قطعة ار�ض - رقم االر�ض : 3٠٠2 - املنطقة : جبل على االوىل

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

ملن يهمه االأمر، ترغب مارين اأ�سيت�ض كوربوراي�سون م.د.م.�ض، احلا�سلة على ترخي�ض 
رقم. DMCC-184942 ، ال�سادر عن مركز دبي لل�سلع املتعددة، مبوجبه بعقد 
اجتماع لدائنيها بغر�ض مناق�سة ت�سفية ال�سركة وتعيني جلنة الت�سفية. وبناًء على 
ذلك، مت حتديد موعد اجتماع الدائنني يوم اجلمعة 10 �سبتمرب يف مكاتبهم يف دبي، 
اأن يح�سر اأي وجميع دائني ال�سركة  االإمارات العربية املتحدة. نطلب مبوجب هذا 

الراغبني يف امل�ساركة يف االجتماع ال�ساعة 04:00 م�ساًء يف املكان املحدد. 
ميكن الأي وجميع االأطراف و / اأو الدائنني املهتمني الذين لديهم اأي مطالبات من 

ال�سركة الت�سريح عن وجودهم عن طريق االت�سال بال�سركة عرب القنوات اأدناه.
رقم الهاتف: 97144253547 +

legal@arabianme.com :الربيد االإلكرتوين

اإ�ضعار اجتماع الدائنني
مارين اأ�ضيت�س كوربوراي�ضون م.د.م.�س

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن منفذ �ضده بالن�ضر   

  حمكمة الفجرية االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
يف الدعوى FUCEXCICIV2021 / 0000568 مدين )كلي( 

اإىل:املحكوم عليه : يو�سف حممد ها�سل �سعيد الكعبي 
العنوان:جمهول حمل االقامة

املنفذ زهره  املدعي  املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح  بتاريخ قد �سدر احلكم  اإنه  حيث 
ثائر لفته غازي، اجلن�سية اماراتي - يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له 
املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�سم املحدد لذلك، ومبا اأن احلكم 
 533964.50: وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : تنفيذه كاالآتي  املطلوب 
خالل   اأعاله  اإليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  اأنت  لذلك  درهم. 
يوما من الن�سر ويف حالة تخلفك عن  ذلك فاإن املحكمة ي�ستتخذ بحقك اإجراءات   15

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7237(

املنذر/ خلفان حممد �سعيد ال�سباك الكعبي
بوكالة املحامية / اأمل خمي�ض

املنذر اليها / اأوريون للتطوير العقاري �ض ذ م م - )جمهول االقامة(
املو�سوع /- 

املعامل  و  واملو�سح احلثثدود   2016/11/24 املثثوؤرخ  العقد  بف�سخ  اليها  املنذر  ينذر  املنذر،  فان 
ب�سدر هذا االإنذار و اإحالة املتعاقدين اىل احلالة التي كانوا عليها قبل التعاقد مع الزام املنذر 
األثثف( درهم و  532،000  )خم�سمائة واثنان وثالثون  املنذر مبلغ  اليها برد ما قب�سته من 
تعوي�ض املنذر عما حلقه من خ�سارة و ما فاته من ك�سب و ذلك يف موعد اق�ساه 15 )خم�سة 
ع�سر( يوما من تاريخ ن�سر هذا االنثثذار، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجثثراءات القانونية �سد 
املنذر اليها لدى حماكم دبي و �سرطة دبي و النيابة العامة �سد املنذر اليها و مديرها ملخالفة 
املنذر اليها و مديرها لقانون التطوير العقاري الذي ين�ض على العقوبة اجلنائية يف مثل هذه 

احلاالت مع حتميل املنذر اليها ر�سوم التقا�سي و اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 303/2021/20 جتاري كلي  
املنظورة يف : الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعى عليهم والزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره 
تاريخ  12% مثثن  بثثواقثثع  والثثفثثائثثدة  درهثثم  الثثف  وثثثالثثثون مليون وخم�سمائة  �ستة  درهثثثم( فقط   36500000(
املطالبة الق�سائية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  املدعى : روناكو 
الطابق  زايثثد - مبنى اميجيت -  ال�سيخ  �سارع  الو�سل -  دبثثي - منطقة  اإمثثارة   : م ح  - عنوانه  انرتنا�سونال - �ض 
الثالث مكتب رقم 307 بجوار حمطة مرتو اخلليج التجاري - املطلوب اإعالنه : ثيك اأدوت كير مايار - �سفته 
اأقثثام عليكثثث الدعوى ومو�سوعها املطالبة املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي  : مدعى عليه. مو�سوع االإعثثالن : قد 
واملدعى عليهم والزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )36500000 درهم( فقط �ستة وثالثون مليون 
املحاماة  الق�سائية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  املطالبة  تاريخ  12% من  وخم�سمائة الف درهم والفائدة بواقع 
 9.30 ال�ساعة   2021/9/12 املوافق  االحثثد  يوم  لها جل�سة  وحثثددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �سباحا 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 5252/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- اأم اأ�ض لالن�ساءات �ض.ذ.م.م - منطقة حرة  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سودامكو �ض.م.ل - اأبوظبي 
بالزام  بثثثتثثثاريثثثخ:1٨/٨/2٠21    االبثثتثثدائثثيثثة  دبثثي  حمكمة  قثثثررت  فقد  اداء  امثثر  ا�ست�سدار  طلب 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1٠٨36٠( درهم فقط مبلغ وقدره )مائة وثمانية الف 
ال�سداد  املطالبة حتى متام  تاريخ  القانونية بواقع ٥% من  وثالثمائة و�ستني درهما( والفائدة 
والزامها الر�سوم وامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  

ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

»التزام لإدارة الأ�سول« ت�ستحوذ على 
»اإن�سباير« بقيمة 37 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

القاب�سة  العاملية  لل�سركة  اململوكة  االأ�سول  الإدارة  التزام  اأعلنت جمموعة 
ا�ستحواذها على �سركة “ اإن�سباير املتكاملة” مقابل 37 مليون درهم وذلك 
املرافق وخدمات  واإدارة  التحتية  البنية  واإدارة ممتلكات  لتو�سيع عقاراتها 

ت�سليم امل�ساريع كجزء من ا�سرتاتيجيتها التو�سعية.
اإن�سباير املتكاملة / التي �ستوا�سل العمل حتت اال�سم نف�سه  تعد / �سركة 
اإحدى اأهم ال�سركات املتخ�س�سة يف حلول البنية التحتية والعقارات، واإدارة 
املرافق، وخدمات ت�سليم امل�ساريع. وقال كري�ض روبرتز، الرئي�ض التنفيذي 
مكانتنا يف قطاعي  اال�سرتاتيجية  “ تعزز هذه اخلطوة  التزام:  ملجموعة 
املمتلكات  اإدارة  خدمات  من  كل  يف  املنطقة  يف  التحتية  والبنية  العقارات 
واملرافق وذلك من خالل حمافظنا واإمكانياتنا املدجمة اإ�سافة اإىل حلولنا 
القائمة على التقنية الرقمية والذكاء اال�سطناعي، والتي �ست�سمن متيز 

اخلدمة والنتائج املن�سقة والتي تفيد جميع اأ�سحاب امل�سلحة لدينا«.
دولة  يف  الثثعثثقثثارات  �سوق  مثثع  التو�سعية  املجموعة  ا�سرتاتيجية  وتتما�سى 
االإمارات والذي من املتوقع اأن ينمو مبعدل �سنوي مرتفع نتيجة لال�ستثمار 
االأجنبي يف العقارات و معر�ض اإك�سبو 2020 دبي. من جانبه قال اأندرو 
لو، املدير التنفيذي اإن�سباير املتكاملة: “نحن على ثقة باأنه من خالل هذا 
وا�سعة  اإىل جمموعة  الو�سول  باإمكانية  املتكاملة  اإن�سباير  �ستتمتع  ال�سم، 
من املواهب والدعم واخلربة لتعزيز قدرتنا على اخلدمة.. نعتقد اأن كوننا 
جزءا من جمموعة التزام �سيمكننا ذلك من ت�سريع منو اأعمالنا وال�سماح 

لنا بتقدمي قيمة اأف�سل مقابل املال لعمالئنا احلاليني وامل�ستقبليني«.

»غازتك « وموؤمتر ومعر�ض جمعية مهند�سي 
البرتول ينطلقان معا يف دبي �سبتمرب اجلاري

•• دبي-وام:

العامل  االأكثثثرب يف  واملثثوؤمتثثر  املعر�ض  غثثازتثثك  مثثن  لكّل  املنّظمة  اجلثثهثثات  اأعلنت 
لقطاع الغاز والغاز الطبيعي املُ�سال والهيدروجني والطاقة واملوؤمتر واملعر�ض 
الفني ال�سنوي جلمعية مهند�سي البرتول اأم�ض عن انطالق فعالّياتهما معاً يف 

مركز دبي التجاري العاملي بني 21 و 23 �سبتمرب 2021.
�سي القطاع يف  وتوفر الفعاليتان الفر�سة االأوىل من نوعها الجتماع متخ�سّ
للتوا�سل وتوطيد العالقات  جماالت �سل�سلة القيمة العاملية للطاقة �سخ�سياً 
ا�ستمرارّية  على  للحفاظ  االأمثل  ال�سبل  والتعاون حول  النظراء  مع  واحلثثوار 

العمل واحلفاظ على املكانة التناف�سّية بعد اأزمة كوفيد-19.
وقالت مي�سيل بويد كبرة م�سوؤويل الفعاليات العاملية لدى جمعية مهند�سي 
ال�سنوي جلمعية مهند�سي  الفني  واملعر�ض  للموؤمتر  املنظمة  البرتول اجلهة 
ال�سنوي  اإن املوقع امل�سرتك النعقاد غازتك واملوؤمتر واملعر�ض الفني  البرتول 
جلمعية مهند�سي البرتول يتيح الفر�سة اأمام الزّوار حل�سور الفعالّيتني دون 
احلاجة اإىل الت�سجيل مّرتني .. و�سيكفل تزويد ال�سركات العار�سة باأق�سى قدر 
من اهتمام اجلمهور من املتخ�س�سني يف قطاع الطاقة مبن فيهم كبار �سّناع 

القرار من جميع جماالت القطاع وفروعه.
من جهته اأعرب كري�ستوفر هد�سون رئي�ض �سركة دي اإم جي اإيفنت�ض املنظمة 
دبي  الفعالّيتني يف مركز  انعقاد  بتزامن  �سعادته  غازتك عن  وموؤمتر  ملعر�ض 
االجتماع  فر�ض  من  مزيداً  �ستتيح  اخلطوة  هذه  اأن  ..واأكثثد  العاملي  التجاري 
طويلة  جتارية  عالقات  لبناء  القطاع  �سي  متخ�سّ اأمثثام  لوجه  وجهاً  املبا�سر 

االأمد من �ساأنها النهو�ض مب�ستوى قطاع الطاقة بعد كوفيد-19.
و�سيغطي برنامج املوؤمتر واملعر�ض الفني ال�سنوي جلمعية مهند�سي البرتول 
ا�ستخراج  عمليات  مراحل  خمتلف  يف  النا�سئة  والتقنيات  احلالية  املمار�سات 
اجلهات  معارف  الإثثثثراء  فر�ساً  املثثوؤمتثثر  و�سيوفر   .. واإنتاجهما  والثثغثثاز  النفط 
ا�سرتاتيجية  اجتماعات  خثثالل  من  بينها  فيما  التعاون  �سبل  وتعزيز  املعنية 
وجل�سات فنية وندوات بينما ي�ستعر�ض املعر�ض املتزامن اأحدث تقنيات القطاع 
املوؤمتر  اأ�سبح  عاماً   97 قبل  االأوىل  ن�سخته  العامل.ومنذ  اأنثثحثثاء  جميع  من 
من  هامًة  دوليًة  فعاليًة  البرتول  مهند�سي  جلمعية  ال�سنوي  الفني  واملعر�ض 
واالإنتاج  التنقيب  العامليني يف قطاع عمليات  الأبثثرز اخلثثرباء  ا�ستقطابه  خالل 

بهدف ت�سليط ال�سوء على اإمكانيات القطاع عاملياً.

 خبرية الت�سويق االإلكرتوين رنده بو�ستة للفجر 

الت�سويق الإلكرتوين بني الإيجابية وال�سلبية ودور املوؤثر يف اجلمهور

مبادرة »انطلق مع دو«

»اقت�سادية دبي« و»دو« يتعاونان لت�سهيل مزاولة الأعمال يف اإمارة دبي

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�ست�سيف جل�سة حوارية حول ال�سركات املليارية وم�ستقبل ريادة االأعمال

»منطقة 2071« تنظم �سل�سلة جل�سات افرتا�سية بال�سراكة 
مع بعثة الوليات املتحدة لدى الدولة

•• دبي-الفجر: 

بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائرة  اأبرمت 
ودو، التابعة ل�سركة االإمارات لالت�ساالت 
املتكاملة، مذكرة تفاهم الإطالق مبادرة 
 »Start @du  - دو  مثثثع  “انطلق 
دبي،  اإمثثارة  يف  االأعمال  مزاولة  لت�سهيل 
وذلثثثك يف اإطثثثار احلثثر�ثثض املثث�ثثسثثرتك على 
تثثثعثثثزيثثثز الثثتثثمثثيثثز يف تثثثقثثثدمي اخلثثثدمثثثات 
رفع  ت�سهم يف  الثثتثثي  الثثذكثثيثثة  واملثثثبثثثادرات 
االإمارة  يف  االأعثثمثثال  وا�ستدامة  تناف�سية 
وم�ستوى ثقة رجال االأعمال، باالإ�سافة 
املن�سة  باعتبارها  دبي  مكانة  تعزيز  اإىل 
ال�سركات  وا�ثثسثثتثثدامثثة  للتو�سع  املثثثثثالثثيثثة 

االإقليمية والعاملية.
وتقدم دو يف اإطار هذه املبادرة جمموعة 
االت�سال  وحثثلثثول  خثثدمثثات  مثثن  متنوعة 
م�سممة  واملثثثتثثثحثثثرك،  الثثثثثابثثت  لثثلثثهثثاتثثف 
اإطالق  من  ال�سركات  لتمكني  خ�سي�ساً 
ومتابعة  فثثثثثثثثوري  بثثث�ثثثسثثثكثثثل  �ثثثسثثثركثثثاتثثثهثثثم 
بثثثوابثثثة رقمية  طثثمثثوحثثاتثثهثثم مثثثن خثثثثالل 
�سل�سة  ا�ثثسثثتثثخثثدام  واجثثثهثثثة  ذات  �ثثسثثامثثلثثة 
م�ساريعهم  اإطثثثثثثالق  عثثلثثى  ملثث�ثثسثثاعثثدتثثهثثم 

وحتقيق جناحات م�ستدامة. 
ووقثثثع مثثذكثثرة الثثتثثفثثاهثثم عثثبثثداهلل ح�سن، 
املوؤ�س�سي  الدعم  التنفيذي لقطاع  املدير 
احل�ساوي،  وفثثهثثد  دبثثثثي؛  اقثثتثث�ثثسثثاديثثة  يف 
الثثرئثثيثث�ثثض الثثتثثنثثفثثيثثذي لثث�ثثسثثركثثة االإمثثثثثارات 

لالت�ساالت املتكاملة.
وتثثعثثلثثيثثقثثاً عثثلثثى االتثثفثثاقثثيثثة، قثثثال عبداهلل 
اإىل  دبثثثثي  اقثثتثث�ثثسثثاديثثة  “ت�سعى  حثث�ثثسثثن: 
التميز  مثثن  جثثديثثدة  مثث�ثثسثثتثثويثثات  حتقيق 

عاملياً  االإمثثثثارة  تناف�سية  ورفثثع  والثثريثثادة 
وذلك من خالل تعزيز االإبداع واالبتكار 
تكنولوجيا  اأدوات  اأحثثثثثدث  بثثا�ثثسثثتثثخثثدام 
وتوفر  املتاحة،  واالت�ساالت  املعلومات 
املثثمثثّكثثنثثات الثثذكثثيثثة واحلثثديثثثثثة يف خدمة 

واإ�سعاد املتعاملني. 
وتاأتي �سراكتنا مع ’دو‘ يف اإطار اجلهود 
االأعمال  ملجتمع  مالئمة  بيئة  لتوفر 
لالنطالق والنجاح وامل�ساهمة يف تعزيز 
ونظراً  االقت�سادي.  واالزدهثثثار  التنمية 
ركيزة  يثث�ثثسثثكثثل  االتثثث�ثثثسثثثاالت  قثثثطثثثاع  الأن 
االقت�سادي،  الثثتثثقثثدم  دعثثثم  يف  اأ�ثثسثثا�ثثسثثيثثة 
حلول  تثثوفثثر  يف  املثثثبثثثادرة  هثثثذه  �ست�سهم 
مع  تتنا�سب  متقدمة  ات�سال  وخثثدمثثات 

متطلباتهم واحتياجاتهم«.
“توا�سل  حثثث�ثثثسثثثن:  عثثثثبثثثثداهلل  واأ�ثثثثثسثثثثثاف 
االأعمال  بثثيثثئثثة  تثثعثثزيثثز  دبثثثثي  اقثثتثث�ثثسثثاديثثة 
باالإمارة من خالل تطوير خدمات اإ�سدار 
وجتديد الرخ�ض التجارية، مبا ي�سهم يف 
ال�سركات  وتاأ�سي�ض  االأعمال  بدء  عملية 
الثثتثثي تثثرغثثب يف الثثعثثمثثل واالنثثثطثثثالق من 
يف  متمثلة  دبثثي  اقت�سادية  وتعمل  دبثثي. 
التجاري  والرتخي�ض  الت�سجيل  قطاع 
ال�سركات  تثث�ثثسثثجثثيثثل  عثثمثثلثثيثثة  جثثعثثل  عثثلثثى 
التجارية  الثثرخثث�ثثض  واإ�ثثثسثثثدار  اجلثثديثثدة 
�سهلة و�سريعة االأمر الذي يعك�ض مكانة 

دبي مركزاً مثالياً ملزاولة االأعمال«.
ويف حثثديثثثثثه عثثثن اأهثثثثثثداف املثثثثبثثثثادرة، قال 
تاأ�سي�سها  منذ  دو  “التزمت  احل�ساوي: 
التقدم  دعثثثثثم  يف  حمثثثثثثوري  دور  بثثلثثعثثب 
املجتمعي ودفع عجلة النمو االقت�سادي 
املتحدة.  الثثعثثربثثيثثة  االإمثثثثثثثثارات  دولثثثثثة  يف 

ونثثهثثدف مثثن خثثثالل �ثثسثثراكثثتثثنثثا اجلديدة 
تاأكيد  اإىل  دبثثي،  اقت�سادية  مع  واملتميزة 
الثثدور من خثثالل امل�ساهمة يف خلق  هثثذا 
الدعم  ا�ستثمارية مالئمة وتقدمي  بيئة 
م�ساريعهم  لتاأ�سي�ض  االأعثثثمثثثال  ملجتمع 
دبثثثثي. وقثثثد حر�سنا  اإمثثثثثارة  اخلثثا�ثثسثثة يف 
اإطثثار هثثذه املثثبثثادرة على توفر باقات  يف 
احتياجات  مع  تن�سجم  ات�سال  وخدمات 
والنا�سئة  اجلديدة  ال�سركات  ومتطلبات 
بنيتنا  عثثلثثى  االعثثثتثثثمثثثاد  والثثثتثثثي ميثثكثثنثثهثثا 
وخدماتنا  املثثتثثطثثورة  الرقمية  التحتية 
عالية اجلودة اإ�سافة اإىل االإر�سادات التي 

واالنطالق  �سركاتهم  لتاأ�سي�ض  نقدمها 
نثثاجثثحثثة ومثث�ثثسثثتثثدامثثة يف عامل  يف رحثثلثثة 

االأعمال«. 
اإىل  دو  “ت�سعى  احلثثث�ثثثسثثثاوي:  واأ�ثثثثسثثثثاف 
الثثثدعثثثم ملجتمع  اأ�ثثثسثثثكثثثال  كثثثافثثثة  تثثثقثثثدمي 
االأعمال مل�ساعدتهم على تطوير اأعمالهم 
و�سمان ا�ستمراريتها على املدى الطويل. 
ال�سراكة مع  بثثاأن هثثذه  ونحن على يقني 
اقت�سادية دبي �ست�ساهم يف تر�سيخ مكانة 
اإمثثثثثارة دبثثثي كثثوجثثهثثة ا�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة رائثثثدة 

لتاأ�سي�ض ومزاولة االأعمال«.
الذين  االأعثثثثثمثثثثثال  لثثثثرجثثثثال  دو  �ثثسثثتثثقثثدم 

يثثحثث�ثثسثثلثثون عثثثلثثثى رخثثث�ثثثسثثثة جتثثثثاريثثثثة من 
مبتكرة  ات�سال  خدمات  دبثثي  اقت�سادية 
التمكني  وجمموعة متنوعة من عوامل 
بال�سركات  خا�سة  بثثاقثثات  مثل  الرقمية 
واأدوات  املثثجثثال  ت�سجيل  مثثثثثل  الثثنثثا�ثثسثثئثثة 
الهاتف  باقات  وت�سمل  االأعثثمثثال.  متكني 
عالية  اإنثثرتنثثت  �سرعات  دو  من  املتحرك 
من  والعديد  حملية  ودقثثائثثق  وموثوقة 
املزايا االأخرى. كما �سيتمكن العميل من 
له  يوفر  دو، مما  اال�ثثسثثرتاك يف خدمات 
على  الرتكيز  له  ويتيح  واجلهد  الوقت 

جناح اأعماله.

•• دبي-وام:

نظمت “منطقة 2071” اإحدى مبادرات 
حوارية  جل�سة  للم�ستقبل،  دبثثي  موؤ�س�سة 
تتحول  نا�سئة  “�سركات  بعنوان  افرتا�سية 
درو�ثثثثض   .. كثثثثربى  عثثاملثثيثثة  اقثثثتثثث�ثثثسثثثادات  اإىل 
وذلك  املليارية”  الثث�ثثسثثركثثات  مثثن  م�ستفادة 
بالتعاون  تنظمها  فعاليات  �سل�سلة  �سمن 
لدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بعثة  مع 
الثثثدولثثثة، بثثهثثدف حتثثلثثيثثل حتثثثديثثثات وفر�ض 
قثثطثثاع ريثثثثثادة االأعثثثثمثثثثال، وتثث�ثثسثثلثثيثثط ال�سوء 
اقت�ساد  على دوره احليوي يف ر�سم مالمح 

امل�ستقبل.
�سيل�سينكو  فيكتوريا  الدكتورة  وا�ستعر�ست 
كابيتال  مثثثيثثثرتوبثثثول  جمثثمثثوعثثة  مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة 
 /Raise and Rise/ كثثتثثاب  ومثثوؤلثثفثثة 
امل�سهد  خثثثثالل اجلثثلثث�ثثسثثة خمثثتثثلثثف جثثثوانثثثب 
وال�سركات  االأعثثمثثال  ريثثثادة  لقطاع  الثثعثثاملثثي 
مليارية  �سركات  اإىل  حتولت  التي  النا�سئة 
�سخمة اأ�سبحت تناف�ض يف حجمها العديد 

من اقت�سادات الدول حول العامل.
الرئي�ض  نائب  اجلزيري  العزيز  عبد  واأكثثد 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل اأن تنظيم 
�سلب  يف  يثثثاأتثثثي  احلثثثواريثثثة  ال�سل�سلة  هثثثذه 
اهتمام املوؤ�س�سة بدعم قطاع ريادة االأعمال 
اأهثثثثثم متطلبات  وعثثثاملثثثيثثثاً، وحتثثلثثيثثل  حمثثلثثيثثاً 

تثثطثثويثثر الثثبثثنثثيثثة الثثتثثحثثتثثيثثة املثثطثثلثثوبثثة لدعم 
اأ�سحاب االأفكار امل�ستقبلية يف اإن�ساء �سركات 
مفاهيم  تبني  على  ترتكز  وواعثثثثدة  نا�سئة 

عمل جديدة.
االأعمال  ريثثثثادة  قثثطثثاع  اإن  اجلثثزيثثري  وقثثثال 
اأ�سبح من اأبرز مقومات تناف�سية دبي على 
�سهدنا  حيث  والثثعثثاملثثي،  االإقليمي  ال�سعيد 
الكثر من  ال�سنوات االأخثثثرة جنثثاح  خثثالل 
الثث�ثثسثثركثثات الثثنثثا�ثثسثثئثثة الثثتثثي تثثاأ�ثثسثث�ثثسثثت يف دبي 
بالتحول اإىل �سركات مليارية مثل “كرمي” 
و”�سوق. نت”  و”ميديا  و”ان�ستا�سوب” 

كوم” و«SWVL« و”دوبيزل” وغرها، 
اال�ستحواذ  العديد من عمليات  اإىل  اإ�سافة 

ال�سخمة التي �سجلتها �سركات تكنولوجية 
القطاعات  مثثثن  الثثثعثثثديثثثد  يف  مثثتثثخثث�ثثسثث�ثثسثثة 

االقت�سادية املتنوعة.
�سيل�سينكو  فثثيثثكثثتثثوريثثا  الثثدكثثتثثورة  واأ�ثثثسثثثارت 
خالل اجلل�سة اإىل تنامي ظاهرة ال�سركات 
املليارية حول العامل التي تتميز باعتمادها 
عثثلثثى تثثطثثويثثر اأفثثثكثثثار جثثيثثدة تثثوفثثر خدمات 
احتياجات  تلبي  مهمة  وحثثلثثول  ومنتجات 
اأو  اأو ال�سركات  قطاعات وا�سعة من االأفراد 
احلديثة  التكنولوجيا  وتتبنى  احلكومات، 
العام  اأن  واأكثثثثثثدت  الثثنثثا�ثثض،  حثثيثثاة  لت�سهيل 
جديدة  �سركة   162 دخثثثول  �سهد  ال�سابق 

اإىل عامل ال�سركات املليارية.
الثثثدول واملثثثدن حول  اإن الكثر مثثن  وقثثالثثت 
التحتية،  بنيتها  لتطوير  تت�سابق  الثثعثثامل 
وت�سهيل ممار�سة االأعمال لل�سركات النا�سئة، 
ال�سركات  جنثثاح  عوامل  اأبثثرز  اإىل  وتطرقت 
اإىل  ال�سوقية  قيمتها  ت�سل  “التي  املليارية 
االأمثل  والنهج  دوالر”،  مليار   1 اأكثثر من 
لتوفر التمويل املنا�سب الذي ي�سمن منو 

اأعمالها وقيمتها ب�سكل م�ستدام.
فيكتوريا  الثثثثدكثثثثتثثثثورة  ا�ثثثسثثثتثثثعثثثر�ثثثسثثثت  كثثثمثثثا 
من  جمثثمثثوعثثة  حديثها  خثثثالل  �سيل�سينكو 
االأعمال  الداعمة لرواد  املبادرات والربامج 
دبي  “م�سرعات  مثثثثثل  االإمثثثثثثثارات  دولثثثثة  يف 
موؤكدة   ،”2071 و”منطقة  امل�ستقبل” 

مثثنثثظثثومثثة متكاملة  تثثطثثويثثر  دبثثثي يف  جنثثثاح 
القطاعات  االأعمال يف خمتلف  لدعم ريادة 

امل�ستقبلية.
�سركة   800 نحو  حالياً  لدينا   : واأ�سافت 
مليارية حول العامل تن�سط يف العديد من 
املجاالت االقت�سادية، وميكن لرواد االأعمال 
اال�ثثسثثتثثفثثادة مثثن الثثثدرو�ثثثض واالأخثثثطثثثاء التي 
مرت بها هذه ال�سركات، مثل الرتكيز على 
م�سروع  اأو  فكرة  بثثاأي  التناف�سية  اجلثثوانثثب 
اجلوانب  جميع  ودرا�ثثثسثثثة  وحتثثلثثيثثل  جثثديثثد، 

الت�سريعية املرتبطة بطبيعة ن�ساطها.
وركثثثثزت اجلثثلثث�ثثسثثات الثث�ثثسثثابثثقثثة الثثتثثي نظمتها 
ال�سل�سلة  هثثذه  �سمن   ”2071 “منطقة 

3 موا�سيع رئي�سية �سملت:  احلوارية على 
منثثو االقثثتثث�ثثسثثاد الثثرقثثمثثي ومثثنثثظثثومثثة ريادة 
االأعثثثثمثثثثال يف اأوقثثثثثثات االأزمثثثثثثثات، والثثثدرو�ثثثض 
ال�سيليكون”،  “وادي  جتربة  من  امل�ستفادة 
اإ�سافة اإىل اأهمية الدور احليوي للحكومات 

يف دعم وت�سجيع ريادة االأعمال.
التي   ”2071 “منطقة  اأن  بالذكر  جدير 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد 
اهلل”،  “رعاه  دبثثثي  حثثاكثثم  الثثثثثوزراء  جمل�ض 
للم�ستقبل،  دبثثي  موؤ�س�سة  عليها  وتثث�ثثسثثرف 
ور�ض  مثثثن  مثثتثثنثثوعثثة  جمثثمثثوعثثة  ت�ست�سيف 
واالجتماعات  الثثنثثقثثا�ثثض  وجثثلثث�ثثسثثات  الثثعثثمثثل 
اإطالق العديد  والزيارات امليدانية، وت�سهد 
واالبتكارات  واال�سرتاتيجيات  املنتجات  من 
اإىل الغد  بثثوابثثة عثثبثثور  اجلثثثديثثثدة، وتثث�ثثسثثكثثل 
ومن�سة لتطبيق منثثوذج دولثثة االإمثثثارات يف 
ت�سميم امل�ستقبل من خالل مئوية االإمارات 

.2071
العديد   ”2071 “منطقة  تثث�ثثسثثم  كثثمثثا 
وتطوير  امل�ستقبل  ت�سميم  خمثثتثثربات  مثثن 
املبتكرة  واملثثمثثار�ثثسثثات  والثثثتثثثجثثثارب  االأفثثثكثثثار 
مثل  الرئي�سية  القطاعات  مثثن  العديد  يف 
الطران والتعليم وال�سحة والطاقة وريادة 
االأعمال والتكنولوجيا وال�سحة واخلدمات 

اللوج�ستية.

•• الفجر -اأ�صامة عبد املق�صود:

متعاقبة  تثثغثثرات  الثثراهثثنثثة  املرحلة  �سهدت 
وتبدل  احلثثيثثاة،  �ستى جمثثثاالت  و�ثثسثثرعثثة يف 
حديثة  مثثرادفثثات  وا�ستحداث  امل�سطلحات 
تواكب هذا الع�سر من تطور وتقدم يف جمال 
مناخ  خثثلثثق  يف  اأ�ثثسثثهثثمثثت  الثثتثثي  التكنولوجيا 
والثثدعثثايثثة خمتلف  الت�سوق  عثثامل  جديد يف 
عن �سابق عهدنا به و�سكله التقليدي، حول 
بو�سته  رندة  املدونة  لنحاور  التغرات  هذه 

خبرة يف جمال الت�سويق االإلكرتوين.

متى بداأت فكرة الت�سويق االإلكرتوين؟
الت�سويق  بثثثدايثثثة  اأن  بثثو�ثثسثثتثثة  رنثثثثثده  تثثثوؤكثثثد 
انت�سار  مثثثع  مثثتثثزامثثنثثة  جثثثثاءت  االلثثثكثثثرتوين 
و�سائل التوا�سل االجتماعي وحتول العامل 
اإىل قرية �سغرة كل من فيها يعرف االأخر 
اجلمهور  ينتمي  والثثتثثوجثثه  املثثيثثول  وحثث�ثثسثثب 
اإىل احثثتثثيثثاجثثاتثثه ودرا�ثثثسثثثة االحثثتثثيثثاجثثات من 
اإذا  البداية  يف  فكان  البحث،  حمرك  خالل 
وكتبها  معينة  �سلعة  عثثن  ال�سخ�ض  بثثحثثث 
الو�سيلة  بادره فريق  ملعرفة معلومات عنها 
ال�سلعة  بثثهثثذه  يتعلق  مثثا  بثثكثثل  التطبيق  اأو 
اآخر،  اأوقثثات خمتلفة ويف زمن  حتى ولو يف 
ومن هنا بداأت الفكرة تنت�سر على ا�ستحياء 

بعدة  االإلكرتوين  ال�سوق  فكرة  جثثاءت  حتى 
العاملية  االأ�سماء  من  حاليا  اأ�سبحت  اأ�سماء 
والثثتثثطثثبثثيثثقثثات الثثثبثثثارعثثثة يف الثثتثث�ثثسثثوق عرب 

التطبيقات ملاليني ال�سلع.

التوا�سل  م��واق��ع  رواد  اك��ت��ف��ى  ه��ل 
فيما  ال�سلع  ت�سويق  على  االجتماعي 

بينهم؟
ت�سر رنده بو�ستة، اإىل اأن مفهوم الت�سويق 
بال�سلع  فثثثقثثثط  يثثثرتثثثبثثثط  ال  االلثثثثثكثثثثثرتوين 
لالأ�سخا�ض  ت�سويق  هثثنثثاك  بثثل  واملثثنثثتثثجثثات، 
لثثتثثوجثثهثثاتثثهثثم، خا�سة  واأفثثثكثثثارهثثثم واحثثيثثانثثا 
ب�سبب  املثثايل �سار مرتفع جثثدا  املثثثردود  واأن 
�سفحاتهم  على  واملتابعات  امل�ساهدات  عثثدد 
الت�سويق  اأ�ثثثسثثثبثثثح  هثثنثثا  ومثثثثن  وقثثثنثثثواتثثثهثثثم، 
ومثثتثثفثثرعثثا وخماطبا  �ثثسثثامثثال  االلثثثكثثثرتوين 
العام، فبع�ض  التوجه  للعقول وموؤثرا على 
يهتمون  ميديا  ال�سو�سيال  على  املثثوؤثثثريثثن 
اجلمهور  اخثثثتثثثيثثثار  مثثثثع  املثثثثقثثثثدم  بثثثاملثثثحثثثتثثثوى 

امل�ستهدف.

م���ا ه���ي م��وا���س��ف��ات امل���وؤث���ري���ن على 
ال�سو�سيال ميديا؟

ال�سو�سيال  على  املثثوؤثثثرة  بو�ستة  رنثثده  تقول 
البد  االلثثثكثثثرتوين،  الت�سويق  خثثبثثر  مثثيثثديثثا 

عدة  االلكرتوين  بالت�سويق  املهتم  ي�سع  اأن 
عوامل يف اعتباره قبل البدء يف ممار�سة هذا 
العمل، من بينها امل�سداقية وذلك العتبارات 
ومبادئنا  قثثيثثمثثنثثا  عثثلثثى  وحثثفثثاظثثا  اأخثثالقثثيثثة 
باملحتوى  االهتمام  مراعاة  مع  املجتمعية، 
حتى ال يخد�ض احلياء ويكون مادة م�سموعة 
االأ�سرة جمتمعة،  اأفثثراد  ومرئية من جميع 
اأ�سباب جناح املوؤثرين على ال�سو�سيال  ومن 
م�سهورة  �سخ�سيات  تقم�ض  عثثثدم  مثثيثثديثثا، 
ومثثعثثروفثثة، واالعثثتثثمثثاد هلى الثثثذات يف طرح 
االأراء باالأ�سلوب الذي يتما�سى مع ال�سخ�ض، 
يراها  التى  بالطريقة  نف�سه  عن  يعرب  واأن 

متثله هو وتخرج من داخله وتعرب عنه، الأن 
مبفرداته  واال�ستعانة  اأخر  �سخ�ض  جت�سيد 
وحركاته �ست�سلب منه طاقته وجتعله م�سخ، 
فمن اأف�سل املوؤثرين على ال�سو�سيال ميديا 
اأنف�سهم،  اعثثتثثمثثدوا على  الثثذيثثن  هثثثوؤالء  هثثم 
واأعدوا حمتوى يالئم �سخ�سيتهم، واالأهم 
به  درايثثة  ي�سوقوا الأنف�سهم مبجال على  اأن 

ولديهم به معرفة وموروث ثقايف منا�سب.

مباذا تن�سحني رواد ال�سو�سيال ميديا؟
لرواد  املهمة  اخلثثطثثوات  بو�ستة  رنثثده  تبني 
امل�سداقية  يتبعوا  بثثثاأن  ميديا،  ال�سو�سيال 
يقدمونه  الثثثثذي  املثثحثثتثثوى  يف  والثث�ثثسثثفثثافثثيثثة 
املحيط  املثثجثثتثثمثثع  يثثثراعثثثوا  واأن  لثثلثثجثثمثثهثثور، 
الثثتثثى يثثخثثاطثثبثثهثثا، وال يحاول  بثثهثثم والثثبثثيثثئثثة 
بينهم  الثثثثثقثثة  جثث�ثثسثثور  وهثثثثثدم  راأي  فثثثر�ثثثض 
هوؤالء  على  كما  امل�ستهدف،  اجلمهور  وبثثني 
على  الثثتثثطثثبثثيثثقثثات  اأال جتثثربهثثم  املثثثوؤثثثثريثثثن 
جمع  بهدف  املجتمع  كيان  مي�ض  ما  فر�ض 
االأمثثوال، واأن ميثل نف�سه فقط  دون تقليد 
الت�سويق  الأن  اآخثثريثثن،  اأ�سخا�ض  وحمثثاكثثاة 
ميديا  ال�سو�سيال  رواد  يجعل  عثثثام  ب�سكل 
ينبغي  هنا  ومثثن  االأفثثعثثال،  بثثثردود  ينبهرون 
االتزان  حماولة  ال�ساأن  بهذا  املهتمني  على 
ردود  مثثن  املثثزيثثف  االنثثبثثهثثار  وعثثثدم  النف�سي، 

االإيجابي  امل�ستويني  على  اجلمهور  اأفثثعثثال 
وال�سلبي.

التاأثر  عدم  من  اجلمهور  حتذرين  ومَل 
بامل�سوقني؟

�ثثسثثالح ذو حثثديثثن، منه  تثثقثثول رنثثثده بو�ستة، 
ثناياه  يف  ي�سم  وهثثثذا  وال�سلبي  االإيثثجثثابثثي 
مفهوم ومعاير ال�سوق الواقعي يف العر�ض، 
ال�سلع  يثثثعثثثر�ثثثض  االفثثثثرتا�ثثثثسثثثثي  فثثثالثثث�ثثثسثثثوق 
واملنتجات يف اأبهى �سورها، وامل�سرتي يفقد 
ومل  املنتج  جوانب  جلميع  والتاأمل  امللم�ض 

يجربه وال يفح�سه جيدا،
الثقة  ومثثثدى  الثث�ثثسثثورة  عثثلثثى  يعتمد  وهثثنثثا   
املتبادلة بينه وبني املعلن، وهذا اأ�سبح اأمرا 
مثثعثثتثثادا وو�ثثسثثل فثثيثثه الثثكثثثثثر مثثن اجلمهور 
باأن  امل�سرتي  على  والتنبيه  كثثبثثرة،  خلثثربة 
الدقة  حتثثري  اأو  ال�سلعة  و�سول  عند  يدفع 

عند ا�ستخدام بطاقة االئتمان،
�سادقة  املعتمدة  والتطبيقات  وال�سركات   
جدا يف هذا االأمر، ومن اإيجابيات الت�سويق 
االأداء  يف  ال�سرعة  ميديا،  ال�سو�سيال  عثثرب 
وعدم االختالط يف االأ�سواق يف هذه املرحلة 
عن  ف�سال   ،  19 كوفيد  فيها  تنت�سر  التي 
تثثوفثثر الثثوقثثت واجلثثهثثد وتثثعثثدد املنتجات يف 

مكان واحد. 

- فيكتوريا �سيل�سينكو يف حوار ا�ست�سافته موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل : »دبي من اأف�سل حا�سنات ال�سركات 
املليارية حول العامل«

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:121/2021/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 4٠٥

 - لنظرها  جل�سة  اقثثرب  وحتديد  بها  عليهما  املدعي  واعثثالن  الدعوى  الئحة  قيد  قبول  اوال   : الدعوى  مو�سوع 
ثانيا:الق�ساء وب�سفة م�ستعجلة بوقف تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 711/2٠14 جتاري كلي حلني الف�سل 
باحالة  املو�سوع  الف�سل يف  ثالثا:1- وقبل  �سند ذلك احلكم -  املثثوؤرخ 2٠٠7/3/22  الكفالة  بتزوير عقد  الطعن  يف 
عقد الكفالة املوؤرخ 2٠٠7/3/22 وامل�ستندات املرفقة به �سند احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 711/2٠14 جتاري كلي 
الدعوى  امل�ستندات 2- ويف مو�سوع  تلك  املدعي على  توقيع  تزوير  واثبات  امل�ساهاة  املخت�ض الجثثراء  اىل اخلبر 
احلكم بتزوير توقيع على عقد الكفالة املوؤرخ 2٠٠7/3/22 وامل�ستندات املرفقة به �سند احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

711/2٠14 جتاري كلي والزام املدعي عليهما امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�سعيد حممد علي بالغي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ال�سفا االوىل - دبي - �سارع الو�سل - مبنى الفردو�ض 4 - �سقة 12٨
 وميثله:اماين دروي�ض احمد عبداحلميد الزرعوين

املطلوب اإعالنه :  1- اأ�سغر ر�ساقلي �سادقي  -  �سفته: مدعي عليه
املدعي عليهما  واعثثالن  الدعوى  قيد الئحة  قبول  اوال  الدعوى ومو�سوعها  اأقثثام عليك  قد    : االإعثثالن  مو�سوع 
بها وحتديد اقرب جل�سة لنظرها - ثانيا:الق�ساء وب�سفة م�ستعجلة بوقف تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
711/2٠14 جتاري كلي حلني الف�سل يف الطعن بتزوير عقد الكفالة املوؤرخ 2٠٠7/3/22 �سند ذلك احلكم - ثالثا:1- 
يف  ال�سادر  احلكم  �سند  به  املرفقة  وامل�ستندات   2٠٠7/3/22 املثثوؤرخ  الكفالة  عقد  باحالة  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل 
الدعوى رقم 711/2٠14 جتاري كلي اىل اخلبر املخت�ض الجراء امل�ساهاة واثبات تزوير توقيع املدعي على تلك 
امل�ستندات 2- ويف مو�سوع الدعوى احلكم بتزوير توقيع على عقد الكفالة املوؤرخ 2٠٠7/3/22 وامل�ستندات املرفقة 
اتعاب  ومقابل  امل�سروفات  عليهما  املدعي  والثثزام  كلي  711/2٠14 جتثثاري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  �سند احلكم  به 
اإدارة الدعوى لذا  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف مكتب  املوافق  2٠21/9/14   املحاماة - وحثثددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
للمحكمة قبل  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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املال والأعمال

بنك الإمارات دبي الوطني ي�سّجل 
ارتفاعًا متوا�ساًل يف التحويالت الفورية 

الالتالم�سية عرب من�سة “دايركت رميت« 
•• دبي-الفجر: 

منطقة  يف  الثثرائثثدة  امل�سرفية  املجموعة  الثثوطثثنثثي،  دبثثي  االإمثثثثارات  بنك  �سّجل 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا، منواً بن�سبة %15 يف عدد املعامالت 
التي  املالية  التحويالت  قيمة  يف  و17% 
الرقمية  من�سته  عثثثرب  الثثعثثمثثالء  اأجثثثراهثثثا 
“دايركت  ثانية   60 يف  املبا�سر  للتحويل 
الثمانية   االأ�ثثسثثهثثر  خثثثالل  وذلثثثثك  رميت”، 
االأوىل من العام مقارنًة بالفرتة نف�سها من 
كوفيد-19  جلائحة  املا�سي.ونتيجًة  العام 
العمالء  تبني  دفثثع  توا�سل  التي  امل�ستمرة 
الثثرقثثمثثيثثة، �سهدت  املثث�ثثسثثرفثثيثثة  لثثلثثمثثعثثامثثالت 
ة “دايركت رميت” منّواً  قاعدة عمالء من�سّ
واأغ�سط�ض  يناير  �سهر  بني   10% بن�سبة 
نف�سها  بالفرتة  مقارنة  احلثثايل  الثثعثثام  مثثن 
مثثن الثثعثثام الثث�ثثسثثابثثق. ويثثعثثود الثثنثثمثثو يف عدد 
ا�ستخدام  على  االإقثثبثثال  ومثثعثثدالت  املعامالت 
الالتالم�سية،  املعامالت  تف�سيل  نحو  املتزايد  العمالء  لتوجه  نتيجة  املن�سة 
ومثثثا تثثوفثثره الثثقثثنثثوات الثثرقثثمثثيثثة مثثن اإمثثكثثانثثيثثة الثثو�ثثسثثول لثثلثثخثثدمثثات امل�سرفية 
مبتكرة  رقمية  خدمة  “دايركت رميت”  ال�ساعة.وتعد  على مدار  واملدفوعات 
اإجراء  لتحويل االأمثثوال، يوفرها بنك االإمثثارات دبي الوطني، وتتيح لعمالئه 
التحويالت اإىل الهند والفليبني وباك�ستان و�سريالنكا وم�سر واململكة املتحدة 
امل�سرفية  ر�سوم عرب من�سات اخلثثدمثثات  اأيثثة  ثانية ودون   60 اأقثثل من  خثثالل 
وا�سلت  اجلائحة،  وخثثالل  االإنرتنت.  اأو  املتحرك  الهاتف  على  للبنك  التابعة 
من�سة التحويالت الرقمية تلبية احتياجات العمالء دون احلاجة لزيارة فروع 
ويف  النقدية.  املبالغ  ا�ستخدام  جتّنب  اإىل  اإ�سافة  التحويل،  �سركات  اأو  البنك 
اإطار جهود البنك املتوا�سلة لالرتقاء بجودة اخلدمات واملنتجات التي يوفرها،  
ة “دايركت رميت” متوفرة خارج اأوقات العمل امل�سريف الإجراء  اأ�سبحت من�سّ
هذا  ال�ساعة.ويف  مثثدار  على  رئي�سية*  �سريكة  بنوك  اإىل  الفورية  التحويالت 
اخلدمات  ق�سم  ورئي�ض  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  هثثادي،  مثثروان  قثثال  ال�سياق، 
امل�سرفية لالأفراد يف االإمثثارات لبنك االإمثثارات دبي الوطني: “يف �سوء توجه 
الرقمنة و�سيلة  اأ�سبحت  الراهن،  الو�سع  التكيف مع  اإىل  املت�سارع  امل�ستهلكني 
�سعيد  على  رائثثثداً  بنكاً  وب�سفته  امل�سرفية.  اخلثثدمثثات  اإىل  للو�سول  اأ�سا�سية 
تعزيز ودعم االبتكار الرقمي يف العمليات امل�سرفية، لطاملا كان بنك االإمارات 
دبي الوطني �سّباقاً اإىل توفر جتارب م�سرفية مرنة ومريحة لعمالئه ولهذا، 
حتظى من�سة ’دايركت رميت‘ ب�سعبية وا�سعة بني الكثر من عمالئنا الكرام، 
وال�سال�سة  القيمة   املزيد من  تعزيزها وتطويرها الإ�سفاء  بدورنا  و�سنوا�سل 

على تعامالتهم امل�سرفية اليومية«. 

خالل لقاء مع القن�سل العام الهندي يف دبي

»غرفة ال�سارقة« تبحث تو�سيع اآفاق التعاون ال�ستثماري بني جمتمعي الأعمال يف ال�سارقة والهند

ال�سراكة توؤكد مكانة االإمارات وجهًة اقت�سادية عاملية

اأدنوك و»هيلمريت�ض اآند باين« تعلنان عن �سراكة 
ا�سرتاتيجية يف جمال حفر اآبار النفط والغاز

•• اأبوظبي-وام:

اأعثثثلثثثنثثثت �ثثثسثثثركثثثة بثثثثثثثرتول اأبثثثوظثثثبثثثي 
الوطنية “اأدنوك”، و�سركة “اأدنوك 
و�سركة  لثثثهثثثا،  الثثثتثثثابثثثعثثثة  للحفر” 
الرائدة  باين”  اآنثثثد  “هيلمريت�ض 
اآبار  حفر  وحثثلثثول  تقنيات  يف  عثثاملثثيثثاً 
بور�سة  واملثثدرجثثة يف  والثثغثثاز  النفط 
ام�ض   ،HP:الرمز حتت  نيويورك 
عثثثن �ثثسثثراكثثة ا�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة حت�سل 
على  للحفر”  “اأدنوك  مبثثوجثثبثثهثثا 
بثثريثثة مثثثن �سركة  8 مثثنثث�ثثسثثات حثثفثثر 
مقابل  باين”  اآنثثثثد  “هيلمريت�ض 
 86.5“ درهثثثثثثثثثم  مثثثثلثثثثيثثثثون   318
هذه  اأمريكي«.وعقب  دوالر  مليون 
اآند  “هيلمريت�ض  �ستقوم  ال�سفقة، 
باين” با�ستثمار 367 مليون درهم 
يف  اأمريكي”  دوالر  مليون   100“
“اأدنوك  الطرح االأويل العام الأ�سهم 
اأدنوك  عنه  اأعثثلثثنثثت  الثثثذي  للحفر” 

موؤخراً.
  وتدعم هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية 
جهود اأدنوك امل�ستمرة لزيادة �سعتها 
برميل  مثثاليثثني   5 اإىل  االإنثثتثثاجثثيثثة 
وحتقيق   2030 عام  بحلول  يومياً 
االكتفاء الذاتي لدولة االإمارات من 
الغاز وتطوير موارد الغاز التقليدية 

وغر التقليدية يف الدولة.
دفثثع منو  و�ست�سهم هثثذه اخلطوة يف 
وتو�سعة  للحفر”  “اأدنوك  وتثثطثثور 
عملياتها  كثثثثفثثثثاءة  ورفثثثثثثع  اأعثثثمثثثالثثثهثثثا 
الثثتثث�ثثسثثغثثيثثلثثيثثة يف اأعثثثمثثثال احلثثثفثثثر من 
خالل اال�ستحواذ على من�سات حفر 
الربية عاملية امل�ستوى،   FlexRig
والتقنيات  اخلربات  من  واال�ستفادة 

اآند  “هيلمريت�ض  ل�سركة  املثثتثثطثثورة 
باين” يف جمال احلفر.

كثثثثثمثثثثثا تثثثث�ثثثثسثثثثاهثثثثم هثثثثثثثثثذه الثثثث�ثثثثسثثثثراكثثثثة 
“اأدنوك  متثثكثثني  يف  اال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثة 
للحفر” من توفر اأرقى م�ستويات 
رفع  خثثثالل  مثثن  الت�سغيلي  الثثتثثمثثيثثز 
الثث�ثثسثثيثثانثثة وتطوير  عثثمثثلثثيثثات  كثثفثثاءة 
الفر�ض  مثثثن  لثثال�ثثسثثتثثفثثادة  قثثدراتثثهثثا 
القيمة  �ثثثسثثثلثثث�ثثثسثثثلثثثة  يف  اجلثثثثثثثديثثثثثثثدة 
الكفاءات  مثثثن  املثثثزيثثثد  وا�ثثسثثتثثقثثطثثاب 
هند�سة  جمثثثثثثثثال  يف  واخلثثثثثثثثثثثثثثربات 
وت�سميم معدات احلفر، اإ�سافة اإىل 
التناف�سية  ومزاياها  قدراتها  تعزيز 
عمليات  زمثثثثثن  خثثفثث�ثثض  خثثثثثالل  مثثثثن 
حفر االآبار لتعزيز الكفاءة وحت�سني 

اقت�ساديات عمليات احلفر.
وبهذه املنا�سبة، قال معايل الدكتور 
�ثثسثثلثثطثثان بثثثن اأحثثثمثثثد اجلثثثابثثثر وزيثثثر 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة 
التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الع�سو 
الأدنوك وجمموعة �سركاتها : متا�سياً 
الر�سيدة  الثثثقثثثيثثثادة  تثثوجثثيثثهثثات  مثثثع 
اأق�سى  حتقق  ذكية  �سراكات  بثثاإبثثرام 
قيمة من اأ�سولنا، ي�سعدين االإعالن 
عن هذه ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع 
التي  باين”  اآند  “هيلمري�ض  �سركة 
العامليني  املثثثزوديثثثن  اأهثثثم  مثثن  تعترب 
هذه  وتثثكثثتثث�ثثسثثب   .. احلثثثفثثثر  حلثثثلثثثول 
توؤكد  كونها  كبرة  اأهمية  اخلثثطثثوة 
كوجهة  االإمثثثثثثثثثثارات  دولثثثثثثة  جثثثاذبثثثيثثثة 
لل�سركات  وا�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة  اقثثتثث�ثثسثثاديثثة 
اأدنوك  اأنها تعك�ض نهج  العاملية، كما 
للتعاون يف بناء �سراكات نوعية ذكية 
والتقدم  الثثنثثمثثو  خثثطثثط  يف  تثث�ثثسثثهثثم 
وخدمة امل�سالح االقت�سادية للدولة 

ال�سراكة  هثثثثذه  بثثثثثاأن  ثثثقثثة  وكثثلثثنثثا   ..
�ستتيح لث “اأدنوك للحفر” موا�سلة 
دورهثثثثثثا الثثثثداعثثثثم خلثثطثثط واأهثثثثثثداف 
زيثثثثادة �سعتها  الثثطثثمثثوحثثة يف  اأدنثثثثوك 
املعرفة  نقل  اإىل  اإ�سافة  االإنتاجية، 
ل�سمان  احلثثديثثثثثة  والثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثثا 
واأ�ساف  املتميز.   اأدائثثنثثا  ا�ستمرارية 
باين”  اآنثثد  “هيلمري�ض  ا�ستثمار   :
ل�سركة  املثثرتثثقثثب  االأويل  الثثطثثرح  يف 
تعزيز  يف  ي�سهم  للحفر”  “اأدنوك 
ا�ستقطاب  كعامل  املثثهثثم  اأدنثثثوك  دور 
العامليني  امل�ستثمرين  لكبار  اأ�سا�سي 

اإىل دولة االإمارات.
وكانت اأدنوك قد اأعلنت يف 6 �سبتمرب 
بن�سبة  اأقلية  ح�سة  طثثرح  نيتها  عن 
للحفر  اأدنثثثثثثوك  �ثثسثثركثثة  يف   7.5%
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  يف  واإدراجها 
املالية من خالل اكتتاب اأويل عام .. 
واأعربت كل من اأدنوك و”هيلمريت�ض 
الرا�سخ  التزامهما  عثثن  باين”  اآنثثد 
اأ�سا�سيني  كم�ساهمني  املثثدى  وبعيد 
قال  جانبه  للحفر«.من  “اأدنوك  يف 

واملدير  الثثرئثثيثث�ثثض  لثثيثثنثثد�ثثسثثي،  جثثثثون 
اآند  “هيلمريت�ض  ل�سركة  التنفيذي 
ال�سراكة  �سعداء بهذه  نحن  باين”: 
اال�سرتاتيجية مع “اأدنوك للحفر” 
وواثقون من جناح هذه ال�سراكة يف 
للطرفني  املثثتثثبثثادلثثة  املنفعة  حتقيق 
وخلق القيمة وتعزيزها للم�ساهمني 
.. اإن ا�ستثمارنا يف “اأدنوك للحفر” 
تنفيذ  يف  مثثثثهثثثثمثثثثة  خثثثثثطثثثثثوة  يثثثثعثثثثد 
على  والتو�سع  للنمو  ا�سرتاتيجيتنا 
خارج  واال�ستثمار  الثثثدويل  امل�ستوى 
ثقتنا  يعك�ض  كما  املتحدة،  الواليات 
و�سركة  للحفر”  “اأدنوك  قثثدرة  يف 
حتقيق  على  بثثايثثن  اآنثثثد  هيلمريت�ض 
التعاون  النجاح والتطور من خالل 

والعمل امل�سرتك.
اآند  “هيلمريت�ض  ل�سركة  وبالن�سبة 
باين”، تدعم هذه ال�سراكة خططها 
الدولية،  لال�ستثمارات  واأهثثدافثثهثثا 
االأو�سط  ال�سرق  �سيما يف منطقة  ال 
و�ثثسثثمثثال اإفثثريثثقثثيثثا، وذلثثثك مثثن خالل 
للتو�سع  رئثثيثث�ثثسثثيثثة  انثثثطثثثالق  نثثقثثطثثة 

�سوق  خثثالل  مثثن  املنطقة  يف  والنمو 
اأبوظبي املايل الذي يحظى بالعديد 
كثثمثثا يعك�ض   .. املثثثزايثثثا اجلثثثاذبثثثة  مثثن 
ا�ستثمار “هيلمريت�ض اآند باين” يف 
املرتقب الأ�سهم  االأويل  العام  الطرح 
ثقتها يف قدرة  “اأدنوك للحفر”  يف 
اأدنوك على خلق وتعزيز القيمة على 
عرب  للم�ستثمرين  الثثطثثويثثل  املثثثدى 

اأ�سولها املتميزة للطاقة.
اال�سرتاتيجية  الثثث�ثثثسثثثراكثثثة  ومتثثثثثثثل 
الطرح  يف  الثثرئثثيثث�ثثسثثي  واال�ثثسثثتثثثثثمثثار 
للحفر  اأدنثثثثثثثثثوك  الأ�ثثثسثثثهثثثم  املثثثثقثثثثرتح 
الثثذي مت االإعثثالن عنه اليوم خطوة 

مثثتثثقثثدمثثة يف بثثرنثثامثثج اأدنثثثثثوك خللق 
وتثثعثثزيثثز الثثقثثيثثمثثة، وفثثر�ثثسثثة الأدنثثثوك 
التناف�سية  ميزاتها  لتعزيز  للحفر 
وتر�سيخ  املثثنثثطثثقثثة  مثث�ثثسثثتثثوى  عثثثلثثثى 
حفر  �سركة  كاأكرب  الرائدة  مكانتها 
اأ�سرع ال�سركات  وطنية، وواحدة من 
تقدمي  جمثثثثثال  يف  وتثثثثثطثثثثثوراً  منثثثثثثواً 
خثثثدمثثثات مثثتثثكثثامثثلثثة يف جمثثثثال حفر 
االأو�سط  الثث�ثثسثثرق  يف  االآبثثثثار  وتهيئة 
 96 من  اأكثثر  ي�سم  حفر  باأ�سطول 

حفارة متنوعة،
حجم  �ثثسثثعثثف  مثثثثن  يثثثقثثثرب  مثثثثا  اأي   
اأ�سطول اأكرب مزود حفر يف املنطقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

الثث�ثثسثثارقثثة مثثع جمهورية  بحثت غثثرفثثة جتثثثارة و�ثثسثثنثثاعثثة 
اجلانبني،  بني  امل�سرتكة  االقت�سادية  العالقات  الهند، 
و�سبل تعزيز دور القطاعات ال�سناعية والتجارية يف ظل 
ف�سال  ال�سديقني،  البلدين  بني  والبّناء  املثمر  التعاون 
اال�ستفادة  كيفية  النظر حول  االآراء ووجهات  تبادل  عن 
من اخلربات املتوفرة لدى كل جانب، مبا ي�سهم يف اإقامة 
م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة، ويو�سع اآفاق التوا�سل بني 
جمتمعي االأعمال يف ال�سارقة والهند مبختلف القطاعات 
موؤخرا يف  انعقد  الثثذي  اللقاء  ذلك خالل  احليوية.جاء 
العو�سي  اأمثثني  اأحثثمثثد  �سعادة حممد  بثثني  الثثغثثرفثثة،  مقر 

مدير عام غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، 
والتجارة  االقثثثتثثث�ثثثسثثثاد  قثثنثث�ثثسثثل  ك.كثثالثثيثثمثثوتثثو  و�ثثثسثثثعثثثادة 
فاطمة  بح�سور  دبثثثي،  يف  الهندية  الثثعثثامثثة  بالقن�سلية 
بغرفة  الثثدولثثيثثة  الثثعثثالقثثات  اإدارة  مثثديثثرة  املثثقثثرب  خليفة 
تعزز  مثثبثثادرات  طثثرح  اأهمية  على  اأكثثثدوا  حيث  ال�سارقة، 
مثثن زيثثثثادة الثثلثثقثثاءات بثثني الثثثوفثثثود الثثتثثجثثاريثثة، الثثتثثي من 
�ساأنها ت�سريع اأداء قطاعات االأعمال يف خمتلف اأن�سطتها 

التجارية وال�سناعية واخلدمية، 
ف�سال عن تعزيز التعاون يف املجاالت الثقافية وال�سياحية 

والتعليمية بني البلدين ال�سديقني.
مزايا جاذبة 

العالقات  اأن  العو�سي،  اأمثثني  اأحمد  �سعادة حممد  واأكثثد 
ال�سديقة، هي عالقات  الهند  االإمثثارات وجمهورية  بني 

تثثاريثثخثثيثثة قثثائثثمثثة عثثلثثى اأ�ثثثسثثث�ثثثض را�ثثثسثثثخثثثة مثثثن االحثثثثثرتام 
املثثتثثبثثادل، واملثث�ثثسثثالثثح املثث�ثثسثثرتكثثة يف الثثعثثديثثد مثثن املجاالت 
موؤكدا  االقت�سادية،  وال�سيما  والثقافية،  االجتماعية 
حر�ض غرفة ال�سارقة على تعزيز التعاون مع القن�سلية 
االقت�سادية  العالقات  لتطوير  دبثثي  يف  الهندية  العامة 
حيث  الهند،  وجمهورية  ال�سارقة  اإمثثارة  بني  والتجارية 
تتبواأ االإمارات املرتبة االأوىل عربيا والث11 عامليا بقائمة 
17.2 مليار  اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف الهند بنحو 
�سريك  اأكثثثرب  ثثثالثثث  وهثثي  درهثثثثم(،  مليار   63.2( دوالر 
املثثتثثحثثدة والثث�ثثسثثني بقيمة  الثثثواليثثثات  بثثعثثد  جتثثثاري للهند 
تبادل جتاري تقدر بنحو 60 مليار دوالر )232 مليار 
اأكثثرب �سريك جتثثاري غر  ثثثاين  درهثثم( فيما تعد الهند 
نفطي للدولة.وا�ستعر�ض العو�سي امل�سهد االقت�سادي يف 
تتمتع  التي  اجلاذبة  اال�ستثمارية  واملزايا  ال�سارقة  اإمارة 
الغرفة  تقدمها  التي  االإمثثثارة، ف�سال عن اخلدمات  بها 
يف  تلعبه  الثثذي  والثثثدور  باال�ستثمار،  الراغبة  لل�سركات 
التجارية  التنمية  م�سرة  يف  اال�ستدامة  على  املحافظة 
القيمة  الثثعثثديثثد مثثن اخلثثثدمثثثات ذات  والثث�ثثسثثنثثاعثثيثثة عثثرب 
يف  ت�سهم  فر�ض  اإيجاد  يف  احلثيثة  وامل�ساهمات  امل�سافة 

حتقيق النماء واالزدهار لبيئة االأعمال.

تنمية اأطر التعاون
مثثثن جثثانثثبثثه اأعثثثثثرب �ثثسثثعثثادة ك.كثثالثثيثثمثثوتثثو عثثثن تقديره 
التجارة  تطور  دعثثم  يف  ال�سارقة  لغرفة  احلثثيثثوي  لثثلثثدور 
اأن هذا  الثثهثثنثثد، مثثوؤكثثدا  االإمثثثثارات وجمهورية  بثثني دولثثثة 

اأطر  تنمية  يف  احلثيثة  للم�ساعي  موا�سلة  ياأتي  اللقاء 
تنامي  مع  �سيما  ال  ال�سارقة  واإمثثثارة  الهند  بني  التعاون 
من  عالية  م�ستويات  اإىل  والتجاري  االقت�سادي  العمل 
االإمارات  بني  اال�ستثمارات  وتدفق  وال�سراكة  التن�سيق 
الهندية  العامة  القن�سلية  حر�ض  عثثن  معربا  والثثهثثنثثد، 
الثث�ثثسثثارقثثة لدعم  الثثتثثعثثاون مثثع غثثرفثثة  يف دبثثي على تعزيز 
لل�سراكة  اآفاق م�ستقبلية  التجاري وفتح  التبادل  ازدهثثار 

االقت�سادية خالل املراحل املقبلة.ويجدر االإ�سارة اإىل اأن 
دولة االإمارات تعد ثاين اأكرب وجهة ت�سدير للهند، فيما 
جتارة  اإجمايل  من   50% نحو  على  الدولة  ا�ستحوذت 
�سادرات  اإجثثمثثايل  من  و71%  التعاون،  دول  مع  الهند 
تعد  اال�ستثمار،  �سعيد  وعلى  املجل�ض،  دول  اإىل  الهند 
االإمارات اأكرب م�ستثمر عربي حيث متثل حوايل 82% 

من اإجمايل اال�ستثمارات العربية يف الهند.

»ال�سري مارين« تعقد �سراكة مع »بي جي اإن اإنرتنا�سيونال« بقيمة 624 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

والتوريدات  للمعدات  ال�سر  �سركة  اأعلنت 
البحرية “ ال�سر مارين “ عن عقد �سراكة 
والتي  اإنرتنا�سيونال”  اإن  جثثي  “بي  مثثع 
اأ�سطول  على  اال�ثثسثثتثثحثثواذ  �سيتم  مبوجبها 
من الناقالت العمالقة املخ�س�سة لنقل غاز 

البرتول امل�سال بقيمة 624 مليون درهم.
ال�سركة  تكليف  على  ال�سركتان  اتفقت  وقد 
لل�سناعات  “هيونداي  اجلنوبية  الثثكثثوريثثة 
من  جثثديثثدتثثني  �سفينتني  بثثبثثنثثاء  الثقيلة” 
�سعة  العمالقة  امل�سال  البرتول  ناقالت غاز 
األثثف مرت مكعب، حيث من   86 كل منهما 
االأول  الثثربثثعثثني  خثثثثالل  ت�سليمهما  املثثثقثثثرر 
التوايل.  عثثلثثى   2023 الثثعثثام  مثثن  والثثثثثاين 
اجلديدتني  الثثنثثاقثثلثثتثثني  جتثثهثثيثثز  و�ثثسثثيثثتثثم 

مبثثحثثركثثات دفثثع وتثثوجثثيثثه تعمل بثثوقثثود غاز 
التزامهما  �ثثسثثيثثعثثزز  ممثثثا  املثث�ثثسثثال،  الثثثبثثثرتول 
بثثحثثمثثايثثة الثثبثثيثثئثثة وخثثفثث�ثثض بثث�ثثسثثمثثتثثهثثمثثا من 

االنبعاثات الكربونية.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الكندي،  ريثثا�ثثض  وقثثال 
ا�ستمرار  “اإن  مارين”:  “ال�سر  �ثثسثثركثثة 
الطلب العاملي على م�سادر الطاقة النظيفة، 
مثل غاز البرتول امل�سال يف االأ�سواق النا�سئة، 
قوية  حتتية  بنية  اأ�ثثسثث�ثثض  اإر�ثثثسثثثاء  ي�ستدعي 
نثثثاقثثثالت كثثبثثرة احلثثجثثم خم�س�سة  تثث�ثثسثثمثثل 
بالتعاون  اأدركنا،  وقد  امل�سال.  البرتول  لغاز 
النمو  اآفثثثاق  القاب�سة،  العاملية  ال�سركة  مثثع 
الواعدة يف هذا القطاع على االأجل الطويل، 
�ثثسثثراكثثة مثثع بي  الثثدخثثول يف  اإىل  ممثثا دفعنا 
جي اإن اإنرتنا�سيونال، اإحدى اأبرز ال�سركات 
الطاقة  تثثثوريثثثد  يف  املثثتثثخثث�ثثسثث�ثثسثثة  الثثعثثاملثثيثثة 

وناقالت غاز البرتول امل�سال. و�ستجمع هذه 
والكفاءة  الت�سغيلية  اخلثثربات  بني  ال�سراكة 
االإقليمية واملالية يف اإدارة حمفظتنا االأولية 
مثثثن نثثثاقثثثالت غثثثثاز الثثثبثثثرتول املثث�ثثسثثال كبرة 
احلجم التي ا�ستحوذنا عليها موؤخرا بجانب 

اإمكانات النمو الواعدة يف االأ�سواق«.
هيونداي  �سركة  “ كلفنا  الكندي:  واأ�ثثسثثاف 
�سركة متخ�س�سة  اأكرب  الثقيلة،  لل�سناعات 
ناقلتني  بت�سنيع  دولثثثيثثثا،  الثث�ثثسثثفثثن  بثثنثثاء  يف 
جثثديثثدتثثني، وبثثنثثاء عثثلثثى روؤيثثتثثنثثا جتثثثاه طلب 
من  �سواء  اأ�سطولنا  بتعزيز  �سنقوم  ال�سوق، 
خثثثالل اال�ثثسثثتثثحثثواذ عثثلثثى نثثاقثثالت اأخثثثثرى اأو 

طلب بناء �سفن جديدة«.
ومتثثثثثثثل هثثثثثذه الثثث�ثثثسثثثراكثثثة حتثثثثثوال نثثثوعثثثيثثثا يف 
التي  مثثاريثثن،  الثث�ثثسثثر  �ثثسثثركثثة  ا�سرتاتيجية 
القطاعات  من  العديد  يف  �سباقا  ا�ستثمرت 

التقنية  عالية  القوارب  بناء  مثل  البحرية، 
وال�سناعات  الثثثذاتثثثيثثثة  االأنثثثظثثثمثثثة  وتثثطثثويثثر 
التحويلية. ومتتلك ال�سركة معهد “ال�سر 
مارين” املعني بالتدريب البحري والتدريب 
وخدمات   ،/ASMTI/ مثثنثثتثثجثثات  عثثلثثى 
التوريد  ولثثوجثث�ثثسثثتثثيثثات  والثثثدعثثثم،  الثث�ثثسثثيثثانثثة 
واإدارة اليخوت على مدار ال�ساعة طوال اأيام 

االأ�سبوع واإدارة امل�ساريع.
ومثثثثثثثن جثثثثانثثثثبثثثثهثثثثا، قثثثثثالثثثثثت رويثثثثثثثثثا بثثثثايثثثثجثثثثان، 
اإن  “بي جثثي  الثثرئثثيثث�ثثض الثثتثثنثثفثثيثثذي لثث�ثثسثثركثثة 
املتوا�سل  النمو  ظل  “يف  اإنرتنا�سيونال”: 
املثث�ثثسثثال، تربز  الثثبثثرتول  يف الطلب على غثثاز 
نطاق  تو�سيع  يف  املثثبثثذولثثة  جثثهثثودنثثا  اأهثثمثثيثثة 
امل�سرتك  تعاوننا  وي�سكل  التحتية.  بنيتنا 
مع ال�سركة العاملية القاب�سة و�سركة ال�سر 
متنحنا  اأخثثرى  ا�سرتاتيجية  �سراكة  مارين 

فثثر�ثثسثثة رائثثثعثثثة لثثلثثتثثو�ثثسثثع يف الثثنثثمثثو خالل 
ال�سنوات القادمة«.

واأدركت �سركة ال�سر مارين اإمكانات النمو 
البرتول  غثثثثاز  تثث�ثثسثثديثثر  قثثطثثاع  الثثكثثبثثرة يف 
امل�سال والغاز الطبيعي امل�سال عرب الناقالت 
كثثبثثرة احلثثجثثم. وب�سكل عثثثام، يثثثرتاوح طول 
مرت،  و300   250 بثثثني  الثثثنثثثاقثثثالت  هثثثثذه 
حاويات  �ست  اإىل  اأربثثثع  متنها  على  وت�سم 
تخزين، وتتمتع بقدرة نقل ما يثثرتاوح بني 
مكعب  مثثرت   200000 اإىل   100000

من الغاز امل�سال اإىل جميع اأنحاء العامل.
اأنه يوجد عدد حمدود من  اجلدير بالذكر 
ال�سفن الناقلة، حيث ال تتوافر �سوى 312 
العامل  اأنحاء  ناقلة كبرة احلجم يف جميع 
باأن  علما  اجلثثثاري،  العام  بداية  من  اعتبارا 
هناك 18 ناقلة فقط خم�س�سة للتخزين.

تفتح “مركز التميز” اأمام    HUB71
املبتكرين من حول العامل

•• اأبوظبي-وام:

منظومة التكنولوجيا العاملية يف اأبوظبي “ مركز التميز   Hub71 اأطلقت
وال�سركات  للموؤ�س�سني  عاملي  م�ستوى  ذات  برامج  تقدمي  اإىل  يهدف  الثثذي   “
النا�سئة يف كافة مراحلها لت�سهيل الو�سول اإىل ال�سوق وتوظيف املواهب وجمع 
بني  التوا�سل  ويتيح  �سنوية  فعاليات  التميز  مركز  االأموال.و�سيقيم  روؤو�ثثض 
ال�سركات النا�سئة يف Hub71 و�سركائها من املوؤ�س�سات واحلكومات لتوفر 
يف  التميز  مركز   Hub71 االأطراف.وافتتحت  لكافة  مفيدة  جتارية  فر�ض 
تقدميية  عرو�ساً  و�سملت  ال�سحية،  التكنولوجيا  على  تركز  له  فعالية  اأول 

لل�سركات النا�سئة.
وانطلقت فعالية “الرتكيز على املوؤ�س�سني” يف مو�سمها اجلديد حيث جمعت 
حممد  جمال  الدكتور  �سعادة  بينهم  من  بثثارزة  �سحية  رعاية  موؤ�س�سات  قثثادة 
الكعبي، وكيل دائرة ال�سحة - اأبوظبي، والدكتورة اأ�سماء املناعي، مدير جودة 
الرعاية ال�سحية، دائرة ال�سحة - اأبوظبي، وخالد حممد العمادي، املدير االأول 
للمعلوماتية والتكامل يف مبادلة للرعاية ال�سحية، و�سكيب ت�سودري، م�سوؤول 
االبتكار الرقمي يف كليفالند كلينك اأبوظبي، وال�سيد جمد اأبو زنط، الرئي�ض 
التنفيذي لل�سرقية املتحدة للخدمات الطبية UEMedical، ومايكل �سلرب، 
اأول �سركة تكنولوجيا �سحية نا�سئة  الرئي�ض التنفيذي لث”هيلث كر اإك�ض اأو”، 
اأملانية تركز على التحول الرقمي لطب االأورام وتعقد �سراكة مع Hub71 يف 
اإطار برنامج تعزيز القيمة. واأتاحت الفعالية التي اأقيمت بالتعاون مع ال�سركات 
النا�سئة يف جمال التكنولوجيا ال�سحية يف Hub71 لرواد االأعمال التوا�سل 
مبا�سرًة مع اأبرز موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية العاملية يف اأبوظبي وتقدمي حلول 
االإمارة.وفتحت  يف  لتطبيقها  وت�سعى  تعّدها  التي  الرقمية  ال�سحية  الرعاية 
اأبوابها الأول مرة من خالل مركز التميز لل�سركات النا�سئة غر   Hub71
من  لال�ستفادة  واحلكومات،  واملوؤ�س�سات  وامل�ستثمرين  حوافز  على  احلا�سلة 
القيمة التي توفرها منظومة التكنولوجيا العاملية.وتهدف املبادرة اإىل التعاون 
مع �سركات عاملية نا�سئة يف جمال التكنولوجيا عالية اجلودة من خالل دعم 
فعاليات  �سل�سلة  االبتكار وذلك عرب  املنخرطة يف منظومة  الرئي�سية  اجلهات 
ت�سعى  التي  املوؤ�س�سات  املركز  وي�ستقبل  و�سنوية.  وف�سلية  و�سهرية  اأ�سبوعية 
للتوا�سل مع املواهب يف جمال ريادة االأعمال، و�سر�ّسخ التعاون مع املوؤ�س�سات 
التي تت�سارك هدف تعزيز االبتكار وتر�سيخ مكانة اأبوظبي كمركز تكنولوجي 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  احلثثمثثادي،  ال�سرفاء  علي  رائثثد.وقثثال معايل حممد  عاملي 
نفتخر بالتاأثر الذي حتدثه Hub71 ال �سيما واأننا ن�سهد   «  :Hub71
التحول يف قطاع التكنولوجيا يف اأبوظبي. اإّن جمتمعنا احليوي واملتنوع الذي 
�سركائنا.  مع  اتفاقيات  الإبثثرام  مناق�سات  يف  ي�سارك  مميزين  مبتكرين  ي�سّم 
االإنتاجية.  عثثايل  اقت�ساد  على  للحفاظ  اأ�سا�سية  النا�سئة  ال�سركات  وتعترب 
الداعمة واال�ستثمار وال�سركاء، جنعل من  التحتية  البنية  فمن خالل توفر 
اإمارة اأبوظبي بيئة مثالية لل�سركات النا�سئة واملوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة 
جلذب العمالء واال�ستفادة من الفر�ض ذات التاأثر احلقيقي.” ويتيح مركز 
توفرها  التي  القيمة  من  اال�ستفادة  املتنامية  ومنظومتها  الأبوظبي  التميز 
“الرتكيز  فعالية  ذلك  فعاليات منتظمة مبا يف  ي�ست�سيف  Hub71، حيث 
املوؤثرة  واالأ�ثثسثثوات  املوؤ�س�سني  وجتمع  ثالثاء  كل  ُتعقد  التي  املوؤ�س�سني”  على 
املال  راأ�ثثثض  �سركات  و”لقاءات  خمتلفة،  موا�سيع  حثثول  مفتوحة  نقا�سات  يف 
املخاطر” ال�سهرية التي تهدف اإىل ربط امل�ستثمرين بال�سركات النا�سئة عالية 
النمو، وفعالية “ن�ساء Hub71« التي تعزز ريادة االأعمال الن�سائية وتدعم 
املراأة يف جمال التكنولوجيا. وتتوقع Hub71 اأن ي�سّكل مركز التميز من�سة 
لتعزيز الروابط بني اأع�ساء منظومة االبتكار االأو�سع يف اأبوظبي مما يعزز من 

فر�ض النمو العاملي لل�سركات النا�سئة يف االإمارة.
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املال والأعمال

جمل�ض الأعمال الإماراتي الرو�سي يبحث تعزيز التعاون ال�سياحي

درهم  تريليون   3.233.4
اإجمايل الأ�سول امل�سرفية بنهاية 

يوليو
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن م�سرف االإمارات العربية املتحدة املركزي عن ارتفاع اجمايل االأ�سول 
 3.208.8 مثثن   %  0.8 بن�سبة  امل�سرفية  الثثقثثبثثوالت  �سامال  امل�سرفية 
تريليون درهم يف نهاية �سهر يونيو 2021 اإىل 3.233.4 تريليون درهم 

يف نهاية �سهر يوليو من العام نف�سه.
وارتفع اإجمايل الودائع امل�سرفية بن�سبة %0.3 من 1.908.6 تريليون 
درهم يف نهاية يونيو 2021 اإىل 1.915.1 تريليون درهم يف نهاية �سهر 
يوليو 2021 نتيجة زيادة بن�سبة %0.1 يف ودائع املقيمني وزيادة بن�سبة 

%2.3 يف ودائع غر املقيمني.
%3.5 يف ودائثثع القطاع  كما ارتفعت ودائثثع املقيمني ب�سبب زيثثادة بن�سبة 
“اجلهات ذات  احلكومي على الرغم من انخفا�ض يف ودائثثع القطاع العام 
ال�سلة باحلكومة” ويف ودائع القطاع اخلا�ض وكذلك يف ودائع املوؤ�س�سات 

املالية غر امل�سرفية بن�سبة %2.0 و%0.2 و%4.4 على التوايل.
وانخف�ض عر�ض النقد “ن1” انخف�ض بن�سبة %0.8 من 659.5 مليار 
درهم يف نهاية �سهر يونيو 2021 اإىل 653.9 مليار درهم يف نهاية �سهر 
يوليو من العام ذاته.. فيما انخف�ض عر�ض النقد “ن2” بن�سبة 0.7% 
 1477.9 اإىل   2021 1488.5 مليار درهثثم يف نهاية �سهر يونيو  من 

مليار درهم يف نهاية �سهر يوليو.

بنك اأبوظبي الأول يعلن عن تعيني رئي�ض 
ملجموعة اخلدمات امل�سرفية لال�ستثمار ورئي�ض 

ملجموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد  
•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلن بنك اأبوظبي االأول عن تعيني مارتن تريكود رئي�ساً ملجموعة اخلدمات 
امل�سرفية لال�ستثمار، وكذلك تعيني فتون املزروعي رئي�ساً ملجموعة اخلدمات 
امل�سرفية لالأفراد، وذلك يف اإطار موا�سلته تر�سيخ مكانته الرائدة يف االأ�سواق 
املحلية والعاملية باعتباره اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة. و�سيعمل 
ملجموعة  التنفيذي  للرئي�ض  املبا�سرة  االإدارة  حتت  واملزروعي  تريكود  من  كل 

بنك اأبوظبي االأول، هناء الر�ستماين.
توىل مارتن تريكود �سابقاً من�سب الرئي�ض التنفيذي لدى HSBC ال�سرق 
 HSBC االأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا، ونائب رئي�ض جمل�ض االإدارة لدى
ذاتثثه يف  للبنك  التنفيذي  الرئي�ض  وذلثثك بعد توليه من�سب  االأو�ثثسثثط،  ال�سرق 
اأ�سرتاليا وكوريا، و�سغل فيه كذلك منا�سب اإدارية عليا الأكر من عقدين يف ق�سم 
اخلدمات امل�سرفية العاملية واالأ�سواق ملنطقة ال�سرق االأو�سط واململكة املتحدة 
االإدارة  م�سوؤولية  تريكود  �سيتوىل  الوا�سعة؛  وباالعتماد على خربته  واأوروبثثا. 
واالإ�سراف على اأن�سطة واأعمال اخلدمات امل�سرفية لال�ستثمار للمجموعة. من 
امل�سرفية  املزروعي خربة وا�سعة يف جمال اخلدمات  اأخثثرى، لدى فتون  جهة 
لالأفراد، اكت�سبتها خالل توليها منا�سب اإدارية عليا �سمن هذا القطاع يف بنك 
اأبوظبي االأول، خا�سة واأنها لعبت دوراً حمورياً يف قيادة اأجندة التحّول الرقمي 
اإىل ذلك، �ستتوىل املزروعي م�سوؤولية موا�سلة تطوير  يف املجموعة. وا�ستناداً 
اأداء جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد لدى البنك حملياً.�سيكون لكل من 
بنك  بها  يتمتع  التي  الرائدة  املكانة  تعزيز  دور حموري يف  واملزروعي  تريكود 
اأبوظبي االأول يف قطاعي اخلدمات امل�سرفية لال�ستثمار واخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد، اإقليمياً وعاملياً. تاأتي هذه التعيينات خالل مرحلة يوا�سل فيها بنك 
عن  بدورها  تثمر  التي  التناف�سية  مزاياه  وتعزيز  اأعماله  منو  االأول  اأبوظبي 
التميز  للم�ساهمني والعمالء واملوظفني، مبا يحقق مزيداً من  فر�ض واعدة 

والنمو. 

»ذا بيغ فايف« ي�ست�سيف خرباء قطاع 
البناء والت�سييد حول العامل يف دبي

•• دبي-وام:

 15 حتى   12 من  الفرتة  خثثالل  العاملي  التجاري  دبثثي  مركز  ي�ست�سيف 
بيغ  “ذا  الثانية واالأربثثعثثني من معر�ض  الثثدورة  �سبتمرب اجلثثاري فعاليات 

فايف” املتخ�س�ض يف قطاع البناء والت�سييد.
ويتيح املعر�ض ل�سيوفه فر�سة التوا�سل مع اأكر من 1200 جهة عار�سة 
من  البناء  وحثثلثثول  منتجات  اأحثثثدث  على  والتعرف  دولثثة   50 مثثن  ت�سارك 
جميع اأنحاء العامل لت�سريع منو ال�سوق بعد التغرات اجلذرية من جائحة 
جي  اإم  “دي  �سركة  يف  الرئي�ض  نائبة  هيجمانز  جو�سني  كثثورونثثا.واأعثثربثثت 
اإيفينت” املنظمة للمعر�ض عن �سعادتها لعودتهم اإىل مركز دبي التجاري 
العاملي االأ�سبوع املقبل ..موؤكدة اأن التوا�سل وجهاً لوجه يعد اأ�سرع طريقة 
للتوا�سل مع العمالء واأ�سحاب امل�سلحة يف القطاع ويعزز فر�ض التعاون 
انتعا�ض  وتثثرة  لتعزيز  ب�سدة  املقبلة  الفرتة  حتتاجه  ما  وهثثذا  امل�ستقبلي 

قطاع البناء يف املنطقة والدخول يف حقبة جديدة.
الفعاليات  من  العديد   /The Big 5/ فايف  بيغ  ذا  معر�ض  ويت�سمن 
واملنتجات مبا  القطاعات  العديد من  املتخ�س�سة يف  واالأحثثداث  امل�ساحبة 
 Middle East/ ومثثعثثر�ثثض   /Big 5 Heavy/ معر�ض  ذلثثك  يف 
 Windows Doors & Facades/ ومعر�ض   /Concrete
 HVAC R/ ومثثعثثر�ثثض   /Gulf Glass/ ومثثعثثر�ثثض   /Event
 Middle/ ومعر�ض   /The Big 5 Solar/ ومعر�ض   /Expo
الطبيعية  واملثثنثثاظثثر  احلثث�ثثسثثري  الت�سميم  ومثثعثثر�ثثض   /East Stone
ومعر�ض اإدارة املرافق.ويركز املعر�ض على التكنولوجيا من خالل عرو�سه 
الوا�سعة يف جماالت عامل البناء الرقمي اجلديد واملباين الذكية وقطاعات 
تقنيات  وقمة  النا�سئة  ال�سركات  ومدينة  واملعيارية  اخلارجية  املنتجات 
اأي�ساً  العاملي  احلثثدث  هذا  يت�سمن  احل�سرية.كما  االإن�ساءات  يف  امل�ستقبل 
اأكر من 70 جل�سة حوارية ي�سارك فيها نحو 150 متحدثا عامليا لت�سليط 
ال�سوء على جمموعة متنوعة من املجاالت املهمة مثل الذكاء اال�سطناعي 
واال�ستدامة واإدارة امل�ساريع وذلك بهدف توفر فر�سة فريدة للزوار للبقاء 

على اطالع باأحدث االجتاهات العاملية يف هذا القطاع.

ي�ستمر حتى ال�سبت ُم�ّسدًا املوروث الثقايف االإماراتي ومالمح من حياة االأجداد

انطالق فعاليات مهرجان املالح وال�سيد البحري مبدينة دبا احل�سن يف دورته الثامنة

•• مو�صكو-وام:

الرو�سي  االإمثثثاراتثثثي  االأعثثثمثثثال  ملتقى  عثثقثثد 
جل�سته الثالثة يف مقر غرفة جتارة و�سناعة 
والتي  مو�سكو  الرو�سية  بالعا�سمة  رو�سيا 
برئا�سة  الثثدولثثة  وفثثثد  زيثثثثارة  مبنا�سبة  تثثقثثام 
اإىل مدينتي  ال�سارقة  غرفة جتارة و�سناعة 

مو�سكو و�سانت بطر�سبورغ .
 12 الثثتثثي ت�ستمر حثثتثثى  الثثثزيثثثارة -  وتثثهثثدف 
م�ستوى  تثثعثثزيثثز  اإىل   - اجلثثثثثثاري  �ثثسثثبثثتثثمثثرب 
واال�ستثمار  والتجاري  االقت�سادي  التعاون 
وجمهورية  الثث�ثثسثثارقثثة  اإمثثثثثثارة  بثثثني  املثثتثثبثثادل 
رو�سيا، وذلك يف اإطار العالقات املتنامية بني 
دولة االإمارات ورو�سيا على خمتلف ال�سعد.

ح�سر امللتقى - الثثذي اأقثثيثثم حتثثت عثثنثثوان “ 
– الرو�سية يف جمال  االإمثثاراتثثيثثة  العالقات 
اأحمد  الدكتور  “- معايل  ال�سياحي  التعاون 
وزير  الفال�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بثثن 
دولثثثة لثثريثثادة االأعثثمثثال واملثث�ثثسثثاريثثع ال�سغرة 
االت�سال  تثثقثثنثثيثثة  عثثثرب  وذلثثثثثك  واملثثتثثو�ثثسثثطثثة 

املرئي.
كما ح�سره - يف مقر غرفة جتارة و�سناعة 
بن  اأحثثمثثد  حممد  الثثدكثثتثثور  �سعادة   - رو�سيا 
رو�سيا  لثثدى  الثثدولثثة  �سفر  اجلثثابثثر  �سلطان 
االحتادية ، و�سعادة عبداهلل �سلطان العوي�ض 
نثثائثثب رئثثيثث�ثثض احتثثثثاد غثثثثرف الثثثدولثثثة رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
الرو�سي  االإمثثاراتثثي  االأعثثمثثال  جمل�ض  رئي�ض 
الدولة  وفثثد  اأع�ساء  بجانب  البعثة،  رئي�ض 
رئي�ض  املدفع  �سعادة خالد جا�سم  الذي �سم 
هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة، 
و�سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب 
الثاين لرئي�ض غرفة ال�سارقة، و�سعادة يو�سف 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  اإ�سماعيل 
�سطاف  حممد  العزيز  وعبد  اخليمة،  راأ�ثثض 
خدمات  لقطاع  الغرفة  عثثام  مدير  م�ساعد 

الثث�ثثسثثارقثثة لتنمية  االأعثثث�ثثثسثثثاء، مثثديثثر مثثركثثز 
ال�سادرات، فيما مثل اجلانب الرو�سي �سعادة 
االأعمال  جمل�ض  رئي�ض  غثثوركثثوف،  �سرغي 
االإماراتي الرو�سي، و�سورين اأوغاني�سوفيت�ض 
فاردانيان نائب رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة 
مو�سكو ل�سوؤون العالقات الدولية، واأليك�سي 
التعاون  �سرجيفيت�ض بو�سيف، رئي�ض جلنة 
االقثثتثث�ثثسثثادي اخلثثثارجثثثي مثثع دولثثثة االمثثثثارات 
يف غرفة جتثثارة و�سناعة مو�سكو وعثثدد من 

ممثلي جمتمع االأعمال من كال البلدين.
وقثثثثال مثثعثثايل الثثدكثثتثثور اأحثثثمثثثد بثثثن عبداهلل 
يدل  اللقاء  هذا  اإن  الفال�سي  بالهول  حميد 
االأعمال  جمتمعي  بني  التفاعل  مثثدى  على 
يف البلدين، ويعك�ض الرغبة ال�سادقة بينهما 
يف زيادة التعاون االقت�سادي، م�سرا اإىل اأن 
الرئي�سية  الوجهات  تعد من  االإمثثارات  دولة 
واملزايا  للت�سهيالت  نتيجة  الرو�سي  لل�سائح 
الثثدولثثة متا�سياً مع  تثثوفثثرهثثا  الثثتثثي  املثثتثثعثثددة 
ما  وهثثذا  الرو�سي،  ال�سائح  ومتطلبات  رغبة 
الرحالت  عدد  يف  امل�سطردة  الزيادة  تعك�سه 
العالقات  وحجم  قوة  توؤكد  التي  ال�سياحية 

بني البلدين.
واأ�ساف اأن مثل هذه اللقاءات �ست�سهم يف رفع 
الفرتة  خثثثالل  ال�سياحي  الثثتثثعثثاون  مثثعثثدالت 
االحرتازية  التدابر  اأن  اإىل  الفتا  املقبلة، 
واخلثثثطثثثوات الثث�ثثسثثبثثاقثثة الثثتثثي اتثثخثثذتثثهثثا دولة 
القيادة  وتثثوجثثيثثهثثات  روؤى  بف�سل  االإمثثثثثارات 
اتخاذ  يف  اال�ستباقية  واخلثثطثثط  الثثر�ثثسثثيثثدة، 
االأوىل  اللحظة  منذ  الثثوقثثائثثيثثة  االإجثثثثثراءات 
حيث  مثثن  خا�سة  عثثاملثثيثثا،  اجلثثائثثحثثة  النت�سار 
التطعيم  وحثثمثثالت  الثثيثثومثثيثثة  الثثفثثحثثو�ثثسثثات 
اأر�سها  عثثلثثى  واملثثقثثيثثمثثني  الثثثدولثثثة  ملثثواطثثنثثي 
وزوارها، اأ�سهمت ب�سكل كبر يف ت�سريع تعايف 
اأن  متمنيا  االإمثثثثثارات،  يف  ال�سياحي  القطاع 
تخدم  اإيجابية  بنتائج  االجتماع  هذا  يخرج 
يف  والتعاون  البلدين  بني  ال�سادقة  الرغبة 

كافة املجاالت ال �سيما يف املجال ال�سياحي.
عثثثبثثثداهلل �سلطان  �ثثثسثثثعثثثادة  اأكثثثثثد  مثثثن جثثهثثتثثه 
الثثعثثويثث�ثثض، اأن جمثثلثث�ثثض االأعثثثمثثثال االإمثثثاراتثثثي 
تطوير  يف  فثثثاعثثثال  دورا  يثثلثثعثثب  الثثثثرو�ثثثثسثثثثي 
التبادالت  العالقات االقت�سادية وزيادة منو 
الثثتثثجثثاريثثة بثثني االإمثثثثثثارات ورو�ثثسثثيثثا وتذليل 
خمتلف التحديات التي تواجه امل�ستثمرين، 
التي  الثنائية  الثثعثثالقثثات  عمق  اإىل  م�سرا 
جتثثمثثع بثثثني الثثبثثلثثديثثن والثثثتثثثي تثث�ثثسثثهثثد منوا 
م�ستمرا يف العديد من القطاعات احليوية، 

خا�سة االقت�سادية واال�ستثمارية.
الثثتثثجثثاري بني  الثثتثثبثثادل  اأن حجم  اإىل  واأ�ثثسثثار 
البلدين منا ب�سكل ملحوظ خالل ال�سنوات 
املثثرتثثبثثة االأوىل  اإذ احثثتثثلثثت رو�ثثسثثيثثا  االأخثثثثثرة، 
بني ال�سركاء التجاريني لالإمارات يف اأوروبا 
حافظت  فيما  الثثو�ثثسثثطثثى،  واآ�ثثسثثيثثا  الثث�ثثسثثرقثثيثثة 
االإمثثثثثثثثارات عثثلثثى مثثكثثانثثتثثهثثا كثث�ثثسثثريثثك جتاري 
رئي�سي لرو�سيا يف اخلليج العربي، كما بلغت 
�سادرات االإمثثارات نحو 28 مليون درهم يف 
55 مليار درهم قيمة  2021، ونحو  العام 
التبادل التجاري بني البلدين يف الفرتة من 

2015 وحتى 2020.
واأكثثد �سعادة العوي�ض على قثثدرات ومقومات 
الثثثدولثثثة، والثثثثثذي يت�سم  قثثطثثاع االأعثثثمثثثال يف 
دول  على  والثثتثثجثثاري  االقت�سادي  باالنفتاح 
م�سجعة  ا�ثثسثثتثثثثثمثثاريثثة  بيئة  ووجثثثثود  الثثثعثثثامل، 
الرو�سية، الفتا  وال�سركات  االأمثثوال  لروؤو�ض 
طلباً  �ستجد  الثثرو�ثثسثثيثثة  الثث�ثثسثثنثثاعثثات  اأن  اإىل 
م�سجعاً يف �سوق االإمارات خا�سة مع اقرتاب 
اأكتوبر  يف  دبي”   2020 “اإك�سبو  انطالق 
جلذب  الثثدولثثة  تطلع  اإىل  م�سرا  القادم”، 
190 دولة  زائثثر مب�ساركة  25 مليون  نحو 
يف هذا احلدث االأ�سخم عامليا، ف�سال عن ما 
واملزايا  الت�سهيالت  من  االإمثثثارات  به  تتمتع 
التحويالت،  وحثثريثثة  وال�سناعية  التجارية 
�سوقاً  جتثثعثثلثثهثثا  اأن  جثثمثثيثثعثثاً  ميثثكثثنثثهثثا  الثثثتثثثي 

الرو�سية،  وال�سناعات  لال�ستثمارات  رائجة 
ومركزاً ال�ستراد وت�سدير ال�سلع والب�سائع 
االأو�سط  ال�سرق  دول  خمتلف  اإىل  الرو�سية 
اإىل االإجنثثثثثازات التي  بثثاالإ�ثثسثثافثثة  واإفثثريثثقثثيثثا، 
حققتها الدولة يف جمال االقت�ساد الرقمي 
مكانتها  بثثثجثثثدارة  لت�ستحق  اأهثثلثثتثثهثثا  والثثتثثي 
العامل  م�ستوى  على  الكبار  الع�سرة  �سمن 
االقت�ساد  قطاع  يف  التناف�سية  مثثوؤ�ثثسثثرات  يف 

الرقمي.
من ناحيته قال �سعادة الدكتور حممد اأحمد 
بن �سلطان اجلابر اإن جمهورية رو�سيا غدت 
وهناك  االإماراتية،  لل�سياحة  مف�سلة  وجهة 
البلدين  جتعل  الثثتثثي  املثثقثثومثثات  مثثن  العديد 
قادرين على تطوير العالقات يف هذا القطاع 
والدفع بها اإىل االأمام مبا يخدم م�ساحلهما 
فعاليات  ا�ثثسثثتثثمثثرار  اإىل  مثث�ثثسثثرا  املثث�ثثسثثرتكثثة، 
االأ�ثثسثثبثثوع الثثثثثقثثايف االإمثثثاراتثثثي بثثرعثثايثثة مكتب 
يف  افثثُتثثتثثح  والثثثثذي  دبي”   2020 “اإك�سبو 
مو�سكو  الرو�سية  بالعا�سمة  املعار�ض  مركز 
�سبتمرب اجلاري   12 ولغاية   3 للفرتة من 
وذلك للتعريف بهذا احلدث الهام الذي يعد 

االأ�سخم عامليا.
املدفع،  جا�سم  خالد  �سعادة  اأكثثد  ناحيته  من 
ملناق�سته  الثث�ثثسثثيثثاحثثة  قثثطثثاع  اخثثتثثيثثار  اأهثثمثثيثثة 
يف هثثثذه اجلثثلثث�ثثسثثة الثثهثثامثثة، ملثثا لثثهثثذا القطاع 
العالقات  تعزيز  يف  رئي�ض  دور  من  احليوي 
بني البلدين، حيث تعد اإمارة ال�سارقة وجهة 
لل�سائح  الثثعثثام  الثثثذوق  مثثع  تتنا�سب  �سياحية 
الرو�سي، م�سرا اإىل اأن اللقاءات واالت�ساالت 
ال�سياحي  القطاع  يف  املعنيني  بثثني  املبا�سرة 
ُتهيئ الفر�ض املثالية الإقامة �سراكات تخدم 
بالقطاعات  والثثنثثهثثو�ثثض  الثثتثثطثثويثثر  عثثمثثلثثيثثة 
ال�سياحية  املقومات  م�ستعر�سا  ال�سياحية، 
من  ال�سارقة  اإمثثارة  بها  تتمتع  التي  املتعددة 
لل�سياح  اجلاذبة  الفندقية  اخلدمات  ناحية 
ب�سورة عامة وال�سائح الرو�سي ب�سكل خا�ض، 

نه�سة  مثثن  ال�سارقة  ت�سهده  مثثا  مثثع  خا�سة 
نوعية م�ستمرة يف جمال التطوير ال�سياحي 
وزيثثثثثثادة عثثثثدد املثثنثث�ثثسثثاآت الثث�ثثسثثيثثاحثثيثثة وتوفر 
البنى  وم�ساريع  ومبتكرة  متقدمة  خدمات 

التحتية املتطورة.
اإن  كثثوركثثوف  �سعادة �سرغي  قثثال  ذلثثك،  اإىل 
جرت  الثثتثثي  لثثلثثقثثاءات  ا�ستكماال  يعد  امللتقى 
مثث�ثثسثثبثثقثثا يف دولثثثثثة االإمثثثثثثثثارات والثثثتثثثي تهدف 
املجاالت  يف  والثث�ثثسثثراكثثة  الثثتثثعثثاون  تعزيز  اإىل 
الوفد  زيثثارة  حتقق  اأن  متمنيا  االقت�سادية، 
االإماراتي اإىل رو�سيا االأهداف املن�سودة منها، 
ا�سرتاتيجية  عثثالقثثات  بثثنثثاء  يف  ت�سهم  واأن 
احليوية  االقثثثتثثث�ثثثسثثثاديثثثة  الثثث�ثثثسثثثراكثثثات  تثثثعثثثزز 
والهامة ومنها القطاع ال�سياحي، وقطاعات 
واالبتكار  والثث�ثثسثثيثثاحثثة  والثثتثثجثثارة  اال�ثثسثثتثثثثثمثثار 

والتكنولوجيا املتقدمة.
ا�ستعرا�ض  اجلل�سة  اجثثتثثمثثاعثثات  خثثالل  ومت 
معلومات ومواد فيلمية للتعريف باملقومات 
ال�سياحة يف كل من دولة االإمارات وجمهورية 
رو�ثثسثثيثثا االحتثثثثاديثثثثة، بثثهثثدف الثثثرتويثثثج لهذا 
الهيئات  القطاع احليوي، من خالل ممثلى 
والرو�سية،  االإمثثارتثثيثثة  ال�سياحة  وال�سركات 
اال�ستثمارية  الفر�ض  ا�ستعرا�ض  عن  ف�سال 

يف كال البلدين.
جملة  عثثقثثد  الثثدولثثة  وفثثثد  اأجثثنثثدة  و�ست�سهد 
مثثن الثثلثثقثثاءات واالجثثتثثمثثاعثثات خثثثالل االأيثثثثام 
الثثثوفثثثد يف حمطته  �ثثسثثيثثعثثقثثد  كثثمثثا  املثثقثثبثثلثثة، 
الثثثثثانثثيثثة يف مثثديثثنثثة �ثثسثثانثثت بثثطثثر�ثثسثثربغ ملتق 
ال�سارقة  غثثرفثثة  خثثاللثثه  مثثثن  �ثثسثثتثث�ثثسثثتثثعثثر�ثثض 
و�سركات  االإمثثاراتثثيثثة  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
تعريفية  عرو�سا  امل�ساركة  اخلا�ض  القطاع 
دولة  بثثثه  تثثزخثثر  مثثثا  عثثلثثى  الثث�ثثسثثوء  لت�سليط 
االإمارات واإمارة ال�سارقة من مقومات ومناخ 
ا�ستثماري م�سجع وواعد، اإ�سافة اىل عرو�ض 
عن الفر�ض اال�ستثمارية يف قطاعات حيوية 

متعددة.

•• مدينة دبا احل�صن-الفجر:

“املالح  مهرجان  فعاليات  االأربعاء  اأم�ض  �سباح  انطلقت 
وال�سيد البحري” بدورته الثامنة، وهو احلدث الرتاثي 
املالح،  ب�سناعة  املُتخ�س�ض  الدولة  م�ستوى  على  االأبثثرز 
والثثثثذي ُيثثجثث�ثثّسثثد جثثانثثبثثاً اأ�ثثسثثيثثاًل مثثن الثثفثثولثثكثثلثثور ال�سعبي 
ال�سارقة  املعامل احل�سارية الإمارة  اأحد  االإماراتي، ويعد 

و�سناعاتها الغذائية وحرفها التقليدية.
مدينة  بلدية  تنظمه  الذي  املهرجان  فعاليات  وافتتحت 
دبا احل�سن وغرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة يف “جزيرة 
احل�سن” التابعة للمدينة الفا�سلة يف اأجواء من الرتفيه 
واملتعة واالإبهار الذي خطف اأنظار احل�سور، ومب�ساركة 
االإمارة  يف  املثثالثثح  ب�سناعة  املتخ�س�سة  املثثحثثال  اأكثثرب  مثثن 
املوؤ�س�سات  مثثن  الثثعثثديثثد  م�ساركة  اإىل  اإ�ثثسثثافثثة  البا�سمة، 
املنتجة  احلكومية املحلية واالحتادية والوزارات واالأ�سر 
ال�سعبي،  الرتاثي  املثثوروث  على  للمحافظة  وال�سيادين، 
وتعليم  املحلي،  واملنتج  التقليدية  لل�سناعات  والرتويج 
االأبناء مهنة االآباء واالأجداد، حيث يعترب املالح من اأقدم 
االإمثثارات يف حفظ وتعليب  اأهثثل  التي عرفها  ال�سناعات 
احثثتثثيثثاجثثاتثثهثثم وخمزونهم  لثثتثثاأمثثني  املثثمثثلثثحثثة  االأ�ثثثسثثثمثثثاك 

الغذائي على مدار اأيام ال�سنة.
بن  ماجد  ال�سيخ  املهرجان  انطالق  حفل  وقائع  و�سهد 
�سلطان القا�سمي مدير دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى، 
و�سعادة الدكتور عبدالعزيز امل�سلم رئي�ض معهد ال�سارقة 
للرتاث، و�سعادة حممد اأحمد اأمني العو�سي مدير عام 
�سلطان  اأحمد  و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة  جتثثارة  غرفة 

الظهوري نائب رئي�ض املجل�ض البلدي ملدينة دبا احل�سن، 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  املثثدفثثع  حممد  �سيف  و�ثثسثثعثثادة 
مدير  املن�سوري  حممد  خليل  و�سعادة  ال�سارقة،  اإك�سبو 
اإدارة فروع غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، و�سعادة حممد 
اأحمد الدرمكي مدير فرع غرفة  جتارة و�سناعة ال�سارقة 
يف خورفكان، و�سعادة �سيف ح�سن الظهوري نائب رئي�ض 
بلدية مدينة  املنظمة للمهرجان، م�ساعد مدير  اللجنة 
للمدينة،  البلدي  املجل�ض  اأع�ساء  بح�سور  احل�سن،  دبا 
اإىل جانب عدد من مدراء الدوائر احلكومية االحتادية 
واملحلية يف املدينة، وممثلي الثثوزارات واجلهات امل�ساركة 

يف املهرجان، اإ�سافة اإىل جمهور وزوار املهرجان.
و�ساحب افتتاح املهرجان الذي ي�ستمر على مدى 4 اأيام، 
الرتاثية  وامل�سابقات  والثثعثثرو�ثثض  االأن�سطة  مثثن  العديد 
ب�سناعة  حتتفي  التي  اجلثثاذبثثة  والرتفيهية  والتوعوية 
املالح، وتربز املوروث البحري لل�سعب االإماراتي العريق، 
للجمهور  وثقيفية  تعليمية  ور�ثثثض  تثثقثثدمي  اإىل  اإ�ثثسثثافثثة 
خمت�سني  اأ�سخا�ض  يقدمها  املثثالثثح  �سناعة  كيفية  عثثن 
من�سات عر�ض  على  املثثهثثرجثثان  املثثجثثال.ويثثحثثتثثوي  بثثذلثثك 
ملنتجات �سعبية متعددة، اأبرزها املالح الذي �سفت عبواته 
من  اإقباال كبراً  �سهد  الذي  ال�سحية بطريقة منظمة، 
�سكان االإمارة وال�سياح واملهتمني بهذه ال�سناعة العريقة 
الذين توافدوا حل�سور املهرجان من كافة اأرجاء الدولة 

واملنطقة.
قال �سعادة حممد اأحمد اأمني العو�سي مدير عام غرفة 
على  املهرجان  اأ�سبح  لقد   “ ال�سارقة:  و�سناعة  جتثثارة 
احلركة  تن�سيط  يف  ُت�سهم  م�سرقة  حمطة  ال�سنني  مثثر 

ال�سرقية  املنطقة  يف  وال�سياحية  والتجارية  االقت�سادية 
من اإمارة ال�سارقة، حيث اأ�سبح اأحد الروافد االقت�سادية 
املهمة للمدينة مبا يحققه من ح�سور جماهري كبر 
الذين  الثثثثثزوار  اآالف  ا�ثثسثثتثثقثثطثثاب  مثثن خثثثالل جنثثاحثثه يف 
يحر�سون على امل�ساركة يف فعالياته يف كل عام، وهو ما 

ي�ساهم يف الرتويج ال�سياحي واالقت�سادي للمنطقة«.
ورعاية  دعثثم  على  الثثغثثرفثثة  حثثر�ثثض  على  العو�سي  واأكثثثد 
على  للحفاظ  ت�سعى  التي  والفعاليات  املبادرات  خمتلف 
الفلكلور ال�سعبي لدولة االإمارات العربية املتحدة عموماً 
للتاأكيد  وكذلك  اخل�سو�ض،  وجه  على  ال�سارقة  واإمثثارة 
على البعد االقت�سادي ملهنة ال�سيد البحري وتطويرها 
دخاًل  يوؤمن  وجتارياً  و�سناعياً  ا�ستثمارياً  ن�ساطاً  لتبقى 

جمزياً الأهايل املنطقة واأبنائها.
اليحيائي مدير  �سعادة طالب عبداهلل  اأعرب  من جهته، 
بثثلثثديثثة دبثثثثا احلثث�ثثسثثن عثثثن �ثثسثثعثثادتثثه الثثكثثبثثرة باحل�سور 
واالإقبال  املهرجان  فعاليات  انطالق  رافثثق  الثثذي  املتميز 
االإمارات  دولثثة  اأنثثحثثاء  خمتلف  مثثن  الكبر  اجلماهري 
“املالح  مهرجان  اأن  مثثوؤكثثداً  الثثعثثربثثي،  اخلليج  ومنطقة 
وال�سيد البحري” هو اأحد اإ�سهامات البلدية املتوا�سلة 
�ثثسثثركثثائثثهثثا اال�ثثسثثرتاتثثيثثجثثيثثني يف احلفاظ  بثثالثثتثثعثثاون مثثثع 
املنطقة  بثثه  تتمتع  الثثذي  العريق  ال�سعبي  املثثثوروث  على 

ال�سرقية.
املهرجان،  من  الثامنة  الن�سخة  اأن  اإىل  اليحيائي  واأ�سار 
تت�سمن م�ساركة وا�سعة من خمتلف الدوائر احلكومية 
املحالت  ذلثثثثك  اإىل  بثثثاالإ�ثثثسثثثافثثثة  الثثفثثا�ثثسثثلثثة،  املثثثديثثثنثثثة  يف 
ال�سيادين  مثثثن  وعثثثثدد  املثثثالثثثح،  �ثثسثثنثثاعثثة  يف  املتخ�س�سة 

للجمهور  �سيقدم  املهرجان  اأن  م�سيفاً  املنتجة،  واالأ�سر 
باقة متنوعة من الفعاليات والفنون ال�سعبية واالأهازيج 
الثثرتاثثثيثثة والثثبثثحثثريثثة وبثثعثث�ثثض الثثثثثدورات الثثتثثدريثثبثثيثثة عن 
�سكره  عن  اليحيائي  اأعثثرب  كما  املالح،  وتقطيع  �سناعة 
لثثكثثافثثة اجلثثهثثات احلثثكثثومثثيثثة واخلثثا�ثثسثثة الثثتثثي دعثثمثثت هذا 
احلدث املميز يف دورته الثامنة، �سواء بالرعاية اأو الدعم 

اأو امل�ساركة اأو احل�سور.
من  متنوعة  ت�سكيلة  املهرجان  يف  امل�ساركون  وي�ستعر�ض 
و”اليودر”  و”الكعند”  “القباب”  اأبثثثرزهثثثا  “املالح” 
بال�سيد  تتعلق  اأخثثرى  تقليدية  �سناعات  اإىل  باالإ�سافة 
البحري، اإىل جانب ركن خا�ض لالأ�سر املنتجة واحلرف 
و”القراقر”،  “الليخ”  املتخ�س�سة ب�سناعتي  البحرية 
اأدوات  ي�سم  الثثذي  البحري”  “املتحف  ركثثن  ف�ساًل عن 
ال�سيد  املا�سي كانت ت�ستخدم يف  القرن  اإىل بداية  تعود 
البحري، وركن خا�ض باأدوات ال�سيد وحمركات القوارب 

احلديثة، 
املهرجان تكرمي اجلهات  االأول من  اليوم  وجرى خالل 
احلكومية واملحال التجارية امل�ساركة، تقديراً جلهودهم 
خالل م�ساركتهم يف فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان 

املالح وال�سيد البحري.
التا�سعة  ال�ساعة  مثثن  يومياً  زواره  املثثهثثرجثثان  وي�ستقبل 
�ثثسثثبثثاحثثاً ولثثغثثايثثة الثث�ثثسثثاعثثة الثثتثثا�ثثسثثعثثة مثث�ثثسثثاًء، طثثثثوال اأيثثثام 
املثثهثثرجثثان، مثثع مثثراعثثاة كثثافثثة الثثتثثدابثثر الثثوقثثائثثيثثة، التي 
فرو�ض  انت�سار  مثثن  للحد  االإمثثثثارات،  حكومة  اتخذتها 
اجلميع،  و�سحة  �سالمة  على  واحلثثفثثاظ  “كوفيد19” 

ومنها لب�ض الكمامة، والتباعد اجل�سدي واملعقمات.

-العو�سي: املهرجان اأ�سبح على مر ال�سنني حمطة م�سرقة ُت�سهم يف تن�سيط احلركة االقت�سادية 
والتجارية وال�سياحية يف املنطقة ال�سرقية

-اليحيائي: مهرجان »املالح وال�سيد البحري« هو اأحد اإ�سهامات البلدية املتوا�سلة يف احلفاظ على 
املوروث ال�سعبي العريق الذي تتمتع به الدولة
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7460(

املنذر : مركز جتميل ان فوغ للرجال – موؤ�س�سة فردية
ملالكها : جالل ناجي ح�سن هم�سري.

املنذر اإليها : جالل اكرم جنم اأبو �ساوي�ض - اأردين اجلن�سية
)جمهولة حمل االقامة(

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سداد مبلغ و قدره 50.000 درهم )خم�سون األف درهم( خالل 
مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االإعالن مع الفائدة القانونية بواقع %12 
االإجثثثثراءات  كثثافثثة  اإتثثخثثاد  اإىل  �سي�سطر  اإال  و   ، الثث�ثثسثثداد  حتي  املبلغ  ا�ستالمكم  تثثاريثثخ  مثثن 
و  االأداء  اأمر  ا�ست�سدار  و  الق�سائية  الدعاوى  اإقامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  القانونية 
املطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل و ال�سرر مع حتميل املنذر اإليها بكافة ر�سوم و م�ساريف 

التقا�سي و اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
 اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/7424(
املنذرين / 1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه.

اجلن�سيه. اإماراتية   - احللو  عبداهلل  حممد  عبيد  مرمي   -2
املنذر اليهما / 1- مثايل للتجارة العامة �ض.ذ.م .م

اجلن�سية باك�ستاين   - احمد  ب�سر  ب�سر  كا�سف  حممد   -2
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف االنذار العديل رقم )179567/1/2021(

قانوناً  وينذرهما  اليهما  املخطر  يخطر   العديل  االخطار  هذا  ومبوجب  املنذرين  ان  حيث 
اإجمايل وقدره /25،000 درهم )خم�سة وع�سرون الف  املبلغ املرت�سد بذمتهما  ب�سرورة �سداد 
بتاريخ  العقد  نهاية  حتى   25/07/2020 من  الفرتة  عن  ايجارية  كقيمة  واملرت�سد  درهم( 
31/12/2020 وذلك خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر املنذرين 
اىل اتخاذ االجراءات القانونية �سد املتذر اليهما مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية 

واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7479(

املنذر / بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اليه / حممد �سليمان ابراهيم

 344،164.10 وقدره  مبلغ  باأداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
درهم  و�ستون  واأربعة  ومائة  األف  واربعون  واأربعة  )ثالثمائة  درهم 
وع�سرة فلو�ض( ، خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
االنذار ، واال �سي�سطر املنذر لل�سر يف اإجراءات ا�ست�سدار امر اداء 
باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم باأى م�سروفات يتكبدها 

يف �سبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(  جتاري   SHCFICICOM2021 /0005484 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه: مو�س�سة اأك�سفورد للعقثارات- ملالكها / اأحمد عبد اهلل اأحمد �سرور احلمادي. )املعروفة 
التعاون  ال�سارقة-�سارع   / ال�سارقة-النهدة   : االقامة  ذم م( جمهول حمل  للعقارات  اأك�سفورد  �سابقا 

-مكتب رقم 108 ملك احمد عبداهلل احمد �سرور  احلمادي
و املدعي عليه : اأحمد عبد اهلل اأحمد �سرور احلمادي - اماراتي اجلن�سية
و املدعي عليه : �سيف اأحمد عبد اهلل اأحمد احلمادي - اماراتي اجلن�سية

املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة 

ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/9/8م   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005838 يف  الدعوى رقم

اإلثثى املدعي عليه : علياء حممد ابراهيم عبد اهلل موا�سى
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة، القا�سمية، �سقة 802 هاتف :0561266353 

بريد الكرتونى:  aliechy6464@gmail.com �ض.ب 1002 ال�سارقة.
رقم  الدعوى  يف  �ض.م.ع  ات�ساالت(  )جمموعة  لالت�ساالت  االإمارات  جمموعة  �سركة  املدعي/  بان  تعلمكم 
2021/5838 دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الدائرة االأوىل قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب 
فيها :- اإلزام املدعى عليها ب�سداد مبلغ وقدره 28،091.23 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 

تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
اأو  اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية �سخ�سيا  لذا يقت�سي ح�سورك امام مكتب 
بوا�سطة وكيل معتمد، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم الثالثاء املوافق 
عن  تخلفك  حال  ويف  عليه  مدعى  بو�سفك  ارقامها  املذكورة  الدعوى  يف  للنظر  وذلك   2021/09/  21

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      
فاطمة يعقوب الرم�ضي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : برمييري ريتيل لال�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 7 ملك الواحة �سنرت - بردبي - القوز االوىل - ال�سكل القانوين : 
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 723542 
التنمية  دائثثثرة  تعلن  هثثذا  مبثثوجثثب   1319661  : الثثتثثجثثاري  بال�سجل  القيد  رقثثم 
ال�سركة  باإنحالل  التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  االقت�سادية بدبي 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 واملوثق لدى 
اأو  اعثثرتا�ثثض  اأي  لديه  مثثن  وعلى   2021/2/8 بتاريخ  دبثثي  حماكم  الثثعثثدل  كاتب 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان 
: مكتب 1502 ملك راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 04-2762233 
فاك�ض : 4221680-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
الثثثعثثثنثثثوان : مثثكثثتثثب 1502 مثثلثثك راجثثثثو مثثيثثنثثون - اخلثثلثثيثثج الثثثتثثثجثثثاري - هثثاتثثف : 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-4221680  : فاك�ض   04-2762233
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية برمييري ريتيل 
لال�ستثمار �سركة ال�سخ�س الواحد - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2021/2/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/8 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/7475(

املنذر/ �سالمة حممد عبد اهلل حممد �سعراوي ب�سفته وكيال عن اال�ستاذة / كفاح حممد نا�سر ال�سح�سي الزعابي بوكالة 
ب�سفتها   14/7/2019 بتاريخ   )SH20190713D24690( سادرة من كاتب العدل يف ال�سارقة كلباء رقم�
وكيلة عن / حممد عمر يو�سف جا�سم الدوخي، اإماراتي اجلن�سية ، بوكالة �سادرة من كاتب العدل يف ال�سارقة حتت 
رقم )SH20190102D02068( عن نف�سه وب�سفته وب�سفتها وكيلة عن / يعقوب عمر يو�سف جا�سم الدوخي 
،، اإماراتي اجلن�سية ،، بوكالة �سادرة من كاتب العدل يف ال�سارقة حتت رقم ) SH20190328D14648( عن 
نف�سه وب�سفته ال�سارقة . منطقة املجاز 3 كورني�ض البحرة - مركز الفردان بلوك A الطابق F2 مكتب 203 هاتف 
اإليه /ح�سن نيهل  املنذر   .ALKEFAHADVOCATES@GMAIL.COM   0505780444
علي �سامل اإماراتي اجلن�سية بطاقة هوية رقم 784196303502635 - هاتف رقم دبي، بر دبي - الو�سل �سارع 

�ض ب 16108 مكاين 24136٨77٨٠  0507488810 رقم  هاتف   043420738 هاتف   343 رقم  ب   36
املو�سوع/االإخطار العديل رقم )2021/1/138030( ينذر املنذرين املنذر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف 
ذمته والبالغ قدره 3000000 درهم )ثالثة ماليني درهم( وذلك خالل مدة اأق�ساها 5 اأيام من تاريخ ن�سر االإنذار 
العديل واال �سي�سطر املنذرين التخاذ االإجراءات القانونية يف حقكم باالإ�سافة لكافة الر�سوم والنفقات والتعوي�سات و 
مو�سوع هذا االإنذار وا�سراركم  ت�سوية  عدم  حالة  يف  وذلك  املحاماة.  اتعاب  الفائدة القانونية بواقع 12% ومقابل 

على االمتناع عن �سداد املبلغ املرت�سد للمنذرين لديكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 959
ليكن معلومثاً للجميثع بثاأن ال�سيدة : عاليثه بثيغم �سثلطان احمثد - اجلن�سية: بنغالدي�ض، ترغثب فثي 
حممثد  ال�سثيد:  اإلثى  وذلثك   )%100( البالغثة  ح�سثتها  كثامثل  مثن   )%50( عثن  والتنثازل  البيثع 
ابثوال ح�سثن ابثو احمثد - اجلن�سثية: بثنغالدي�ض، فثي الرخ�سثة امل�سثماه )حممثد بثديثع لثكثي املالبث�ض( 
تاأ�س�سثت بثاأمثارة ال�سثارقة مبوجثب رخ�سثة رقثم )728540( ال�سثادرة مثن دائثرة التنميثة االقت�سثادية 
)عاليه  اإىل  املالب�ض(  لكي  بديع  )حممد  من  التجاري  االإ�سم  تغير   - اخرى:  تعديالت  بال�سارقة. 

�سلطان لطباعة وت�سوير امل�ستندات(
- تغير الن�ساط التجاري من )كي املالب�ض( اإىل )خدمات الطباعة وت�سوير امل�ستندات(.

2013 يف �سان  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 957
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من

والتنثازل عثن كثامثل ح�سثته  البيثع  فثي  يرغثب  �سثوريا،  اجلن�سية:   - امليثداين  قا�سثم  عبثدالرزاق  ال�سثيد:   -1
 -2 االإمارات.  اجلن�سية:    - علثي  ال  بثورنقني  احمثد  را�سثد  خلفثان  ال�سثيد:  اإلثى  وذلثك   )%24.5( البالغثة 
البالغثة  البيثع والتنثازل عثن كثامثل ح�سثته  ال�سيد: من�سثور حممثد اخلطيثب - اجلن�سثية: �سثوريا، يرغثب فثي 
الرخ�سثة  فثي  االإمارات.  - اجلن�سية:  ال علثي  بثورنقني  احمثد  را�سثد  : خلفثان  ال�سثيد  اإلثى  وذلثك   )%24.5(
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بثاأمثارة  تاأ�س�سثت  ال�سثيارات(  ومكيفثات  كهربثاء  لت�سثليح  وا�سثكو  )ور�سثة  امل�سثماه 
• تغير ال�سكل القانوين  )214068( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  فردية(.  )موؤ�س�سة  اإىل  مهنية(  اأعمال  )�سركة  من 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية. 

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 960
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / حممد داود �سالم الدين اجلن�سية افغان�ستان - يرغب يف البيع 
ال�سيارات(  لت�سليح كهرباء  )العلياء  امل�سماه  الرخ�سة  25% يف  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته 
اإىل  وذلك   )519724( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
ال�سيد / علي �سخيداد اجلن�سية افغان�ستان. ال�سيد / �سارا موخميد - اجلن�سية كازخ�ستان - يرغب 
كهرباء  لت�سليح  )العلياء  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %25 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
 )519724( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  ال�سيارات( 

وذلك اإىل ال�سيد / ح�سني بن حممد داود - اجلن�سية افغان�ستان .
تعديالت اخرى : - اليوجد 

2013 يف �سان  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 955
ليكن معلومثاً للجميثع بثاأن ال�سيدة : مليثاء املر�سثى عثامر زايثد - اجلن�سية: م�سثر، ترغثب فثي البيثع والتنثازل 
عثن)51%( مثن كثامثل ح�سثتها البالغثة )100%( وذلثك اإلثى ال�سثيد: حممثد علثي احمثد عي�سثى املن�سثوري 
 )%100( البالغثة  ح�ستها  كثامثل  مثن  عثن)%49(  والتنثازل  البيثع  فثي  وترغثب  االإمثارات،  اجلن�سية:   -
وذلثك اإلثى ال�سثيد :انثور ابثراهيم عطثوه - اجلن�سية: امريكثا، فثي الرخ�سثة امل�سثماه )امثازون لتجثارة اال�سثباغ( 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )772681( رقثم  رخ�سثة  مبوجثب  ال�سثارقة  بثاأمثارة  تاأ�س�سثت 
بال�سارقة. تعديالت اخرى: تغير ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(. 

- تغير االإ�سم التجاري من )امازون لتجارة اال�سباغ( اإىل )امازون لتجارة اال�سباغ)ذ.م.م((.
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 958
باك�ستان  اجلن�سية   - احمد  الدين  �سراج  احمد  / مق�سود  ال�سيد   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
)مطعم  امل�سماه  الرخ�سة  يف    100% البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   ) الزرقاء  اجلوهرة 

)748036( وذلك اإىل ال�سيد / م�ساهد على م�سرف على ث اجلن�سية الهند
تعديالت اآخرى :- اليوجد

 2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 956
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد وحيد حيدري، اجلن�سية : افغان�ستان، يرغب يف البيع والتنازل عن 
بن حجر ال�سحى،  علي  ح�سن  علي   / ال�سيد   -1  : من  كال  اىل  50% وذلك  البالغة  ح�سته  37% من 
اجلن�سية : االمارات بن�سبة 1% ، 2- ال�سيد / احمد �سعيب احمد �ساه ، اجلن�سية : افغان�ستان بن�سبة %12 
3- ال�سيد / حممد جنيم حممد يا�سني، اجلن�سية : افغان�ستان بن�سبة 24% - وحيث ان ال�سيد/ ار�ساد ح�سني 
م�ستاق ح�سني ، اجلن�سية : باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ 
تاأ�س�ست  امل�سماه )املتميز ل�سياغة الذهب(  : االمارات بالرخ�سة  ال�سحى، اجلن�سية  علي ح�سن علي بن حجر 
باأمثارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )732414( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه. تعديالت 
اخرى: تغير ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تغير اال�سم التجاري من 
املادة )14( فقرة )5( من احكام   )املتميز ل�سياغة الذهب( اىل )املتميز ل�سياغة الذهب ذ.م.م(وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 954

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سعيد جمعه �سعيد جمعه، اجلن�سية : االمارات، يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
البالغة %10 وذلك اىل ال�سيد / جاهدا بجوم جوالفور رحمن -اجلن�سية: بنغالدي�ض، ويرغب ال�سيد / اجمد ح�سني 
احمد ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�ض يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 40% وذلك اىل ال�سيد / جاهدا بجوم 
جوالفور رحمن اجلن�سية : بنغالدي�ض، ويرغب ال�سيد/ زبيد ح�سني بن احمد، اجلن�سية : بنغالدي�ض، يف البيع والتنازل 
ويرغب  بنغالدي�ض،  اجلن�سية:   - رحمن  جوالفور  بجوم  ال�سيد/جاهدا  اىل  40% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن 
ال�سيد/ حممد �ساهيدول علم حممد �سروار، اجلن�سية : بنغالدي�ض، يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %10 
وذلك اىل ال�سيد /جاهدا بجوم جوالفور رحمن اجلن�سية: بنغالدي�ض بالرخ�سة امل�سماه )ور�سة ايام ال�سعادة لت�سليح 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )566136( ال�سادرة من دائرة التنمية  باأمثارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  كهرباء ومكيفات 
خدمات(.   )وكيل  اىل  مهنية(  اأعمال  )�سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغير  اآخرى:  تعديالت  بال�سارقه.  االقت�سادية 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�ضهيل ال�ضعادة �ضمنان 

وزارة العدل
 ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات   

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
  اإعالن حكم   

)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001101 يف  الدعوى رقم
ال�سارقة  العنوان:   - املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�سية  العلى،  حممود  اأحمد  عا�سم  عليه)1(  املدعى 

منطقة النوف رقم 1 �سارع الرمثة منزل رقم 460 هاتف 0552777007 0507959095
بالدعوى امل�سار اإليها اأعاله 

املرفوعة من : املدعي)ة( م�سرف ال�سارقة اال�سالمي
اأمام حمكمة  اال�ستئناف على هذا احلكم  اأدناه ولك احلق يف  املبني  اأنه قد �سدر �سدك احلكم  نبلغك 
حمكمة ال�سارقه االإحتادية ، املحكمة االبتدائية املدنيه خالل مدة 30 يوما  ابتداء من اليوم الذي يلي 
تاريخ تبلغك بهذا االإعالن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ا�ستئناف احلكم ال�سادر خالل املدة املذكورة 

فاإن احلكم �سي�سبح قطعيا  بحقك، و�ستتخذ االإجراءات القانونية لتنفيذه.
احلكم :- حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : - بالزام املدعى عليه بان يدفع للمدعي 49924 درهم 
ت�سعة واأربعني الفا وت�سعمئة واأربعة وع�سرين درهما ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمته باملنا�سب 

من الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمئة درهم اتعاب حماماة
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:437/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

للمحكمة  الدعوى  باحالة  الطعن  �سندا حلكم حمكمة  وذلثثك  اطرافها  واعثثالن  ا�سوال  الدعوى  قيد  قبول   : الدعوى  مو�سوع 
التجارية احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا له مبلغ وقدره )2.432.994.9٠( درهم للمدعي 
والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2٠1٨/2/2٠ وحتى متام ال�سداد وذلك �سندا لتقرير اخلربة املودع 
ا�ستئناف  رقم 2616/2٠1٨  باال�ستئناف  ال�سادر  باحلكم  واملوؤيد  بها  ال�سادر  كلي واحلكم  327/2٠1٨ جتاري  رقم  الدعوى  ملف 

جتاري - الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك الفجرة الوطني - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناء بنك الفجرة الوطني - هاتف رقم:٠439717٠٠ 
 Abdullah.Abdalkari@nbf.ae  مكاين:3٠41696134 - وميثله:على ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنهم :  1- ر�سول علي كرميي 2- �سركة ح�سن عبداهلل ح�سيني للتجارة ذ.م.م 3- ح�سن عبداهلل ح�سيني  -  �سفتهم : مدعي عليهم
مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قبول قيد الدعوى ا�سوال واعالن اطرافها وذلك �سندا حلكم حمكمة 
الطعن باحالة الدعوى للمحكمة التجارية احلكم بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا له مبلغ وقدره 
)2.432.994.9٠( درهم للمدعي والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2٠1٨/2/2٠ وحتى متام ال�سداد 
وذلك �سندا لتقرير اخلربة املودع ملف الدعوى رقم 327/2٠1٨ جتاري كلي واحلكم ال�سادر بها واملوؤيد باحلكم ال�سادر باال�ستئناف 
رقم 2616/2٠1٨ ا�ستئناف جتاري - الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت 
لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2٠21/9/13  ال�ساعة ٠٨.3٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

رئي�س الق�ضمقانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 1045/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ح�سن بن حممد علي العبداهلل ال ثاين  

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�سوم وامل�ساريف  )1.733.33٥( درهم 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:3٠ ال�ساعة   2٠21/9/12 املثثوافثثق  االحثثد  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثثددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 1038/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- م�ساعر بابكر حممد بابكر  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )323.799(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ال�ساعة 1٠:٠٠ �سباحا يف قاعة  املوافق 2٠21/9/16  وحثثددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 985/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- مزاهر حممد �ساتي حممد  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )4٠٨.617(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ال�ساعة ٠٨:3٠ �سباحا يف قاعة  املوافق 2٠21/9/16  وحثثددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 953/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد اكرام بهار جان   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )٥72.2٥٠(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:3٠ ال�ساعة   2٠21/9/12 املثثوافثثق  االحثثد  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثثددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 1014/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
حممد  ح�سني  حممد  �سوزان   -2 خليفة  نذير  با�سم  حممد   -1  : عليهما  املدعي  اإىل 

الغنام   -  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )٥3٨.٨٠٥(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
ال�ساعة 1٠:٠٠ �سباحا يف قاعة  املوافق 2٠21/9/16  وحثثددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 999/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- رافيا بيكم  
 جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )2٥7.٥66(

وحتى ال�سداد التام 
ال�ساعة ٠9:٠٠ �سباحا يف مكتب  املوافق 2٠21/9/13  االثنني  يوم  لها جل�سة  وحثثددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لثثذا  الدعوى  ادارة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:2309/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم ٨4

اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقثثم:479٥ ل�سنة 2٠2٠ جتاري جزئي  مو�سوع اال�ستئناف : 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:�سركة الن�سر للهند�سة واملقاوالت
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املركز التجاري االوىل - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى فرمونت 

فندق ومكاتب - �سقة 21٠1 -  وميثله:مرمي عي�سى علي عي�سى ال�سام�سي 
املطلوب اإعالنه :  1- دابليو ان كيه انتريورز �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:479٥/2٠2٠ جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2٠21/1٠/31  ال�ساعة 1٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
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العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن حكم بالن�ضر

38/2021/20 جتاري م�ضارف جزئي  
الف  وخم�سون  خم�سة  درهثثم   )٥٥.٨3٥.14( وقثثدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة    : الدعوى  مو�سوع 
وثماين مائة وخم�سة وثالثون درهم واربعة ع�سر فل�ض - ل�سالح املدعية والزامه بالفائدة القانونية بواقع %12 

�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
)ال�سرق  اك�سرب�ض  امريكان  �سركة  االمثثثارات )حاليا(  )م(  �ثثض.م.ب  االو�ثثسثثط(  )ال�سرق  اميك�ض    : االإعثثالن  طالب 

االو�سط( �ض.م.ب )�سابقا(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- جيم�ض الوي�سيو�ض باري -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 

اأعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2٠21/6/2٠ يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : االإعثثالن  مو�سوع 
االو�سط(  )ال�سرق  اك�سرب�ض  امريكان  �سركة  )حاليا(  االمثثارات  )م(  �ثثض.م.ب  االو�سط(  )ال�سرق  ل�سالح/اميك�ض 
الف  درهثثم خم�سة وخم�سون  وقثثدره )14.٥٥.٨3٥(  للمدعية مبلغ  يثثوؤدي  بان  املدعي عليه  الثثزام  )�سابقا(  �ثثض.م.ب 
وثماين مائة وخم�سة وثالثون درهم واربعة ع�سر فل�ض - والفائدة القانونية بواقع ٥% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2٠21/٥/29 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ،  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5634/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة  رقم 1٨٥

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 111/2٠2٠ جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )27٨٨٥37.4٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : دبي للخر�سانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع اخلليج التجاري 

2 - فيجن تاور - كامل ط 17 - مكتب املحامي ح�سني لوتاه - مقابل فندق اوبروي
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقار الكائن 
على قطعة االر�ض رقم:36٨ الكائنة مبنطقة ور�سان الرابعة - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف 

اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  353/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة  رقم 1٨7

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٠2٠/٥٠٥ عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )6.٥٠3.932.٨1( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع
عثثنثثوانثثه:امثثارة دبثثثي - ديثثثرة - �ثثسثثارع بثثنثثي يثثا�ثثض - بثثجثثوار غثثرفثثة جتثثثارة و�ثثسثثنثثاعثثة دبثثثي - هاتف 

AE170260135450253880001:رقم:٠43٨7422٥ - ايبان رقم
وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه : 1- ح�سن عبيد �سعيد بخيت - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن فيال �سكنية الكائنة 
يف منطقة ند �سما رقم االر�ض ٠/٨٨ م�ساحتها )1393.٥٥( قدم مربع وفاء ملبلغ املطالبة وذلك 

للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:29/٨/2٠21.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:192/2021/38 جتاري م�ضارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )2٠٨.1٨7.٨6( الف درهم مائتان وثمانية 
الف ومائة �سبعة وثمانون درهما و ٨٥ فل�ض - والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ 2٠21/٥/1٨ حتى ال�سداد 

بواقع 9% �سنويا حتى ال�سداد الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى نف�ض بناية البنك - بجوار ديره  �سيتي �سنرت 
- وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  1- �سادي حم�سن مكارم  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ:2٠21/٨/1٥ يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع االإعالن 
ل�سالح/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2٠٨.1٨7.٨6( درهم مائتان 
وثمانية الف ومائة �سبعة وثمانون درهما و ٨٥ فل�ض والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل 
، حكما مبثابة  املحاماة   اتعاب  التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل  ال�سداد  يف 2٠21/٥/1٨ وحتى 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 1034/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- مها يو�سف فهد غامن الغامن  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 

املثثدعثثي عليه مببلغ وقدره  بثثالثثزام  املثثطثثالثثبثثة  ومثثو�ثثسثثوعثثهثثا  الثثدعثثوى  اأقثثثثام عليك  قثثد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهثثم   )261.72٠(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   1٠:٠٠ ال�ساعة   2٠21/9/1٥ املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحثثددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 862/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- رويف توين تاورز ليمتد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :جوليا كارميل ويب
وميثله:ح�سن عبداهلل حممد العبدويل 

بثثرد مبلغ وقدره  والثثثزام  بيع  دعثثوى ف�سخ عقد  الثثدعثثوى ومو�سوعها  اأقثثثام عليك  قثثد 
)4٥6٨٠٠( درهم مع فائدة قانونية 9% من تاريخ الت�سليم حتى متام ال�سداد 

قاعة  �سباحا يف   ٠٨:3٠ ال�ساعة   2٠21/9/14 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحثثددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:1605/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم ٨٥

مو�سوع اال�ستئناف : مذكرة باأ�سباب واوجه اال�ستئناف طعنا على احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٨٠3/2٠2٠ 
دبي  ال�سادر من حمكمة  عليه هو احلكم  املطعون  بجل�سة 2٠21/٥/26 احلكم  وال�سادر   - دبي  كلي  جتثثاري 
املحكمة ح�سوريا  والقا�سي حكمت  الدعوى رقم ٨٠3/2٠2٠ جتاري كلي بجل�سة 26/٥/2٠21  االبتدائية يف 
لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  اوال  االوىل  عليها  للمدعي  احل�سوري  ومبثابة  الثاين  عليه  للمدعي  بالن�سبة 
على غر ذي �سفة بالن�سبة للمدعي عليه الثاين - ثانيا:بانتهاء الدعوى والزمت املدعي امل�سروفات والف 

درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
امل�ستاأنف:احمد �سعيد �سامل معيلي املحرزي

عنوانه:االمارات - امثثارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور �سعيد - مبنى نوف تاور - �سقة 3٠1 - 
بجانب قرية االعمال - وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي 
املطلوب اإعالنه :  1- رنا علي فخرو احللبي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مثثو�ثثسثثوع االإعثثثثثثالن :  قثثثد اأ�ثثثسثثثتثثثاأنثثثف الثثثقثثثرار/احلثثثكثثثم الثثث�ثثثسثثثادر بثثثالثثثدعثثثوى رقثثثثثثثثثثثم:٨٠3/2٠2٠ جتثثثثثاري كلي 
بتاريخ:2٠21/6/14. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2٠21/9/19  ال�ساعة 1٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي 

عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:651/2021/361 ا�ضتئناف اأمر اداء 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 2٠1

اداء  اأمر  رقثثثم:2٠21/1733  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:ق�سي كرباج
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع االحتاد - مبنى اخليمة 

- �سقة ٠3 
املطلوب اإعالنه :  1- �سهيل فريد جابر  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

ال�ستئناف  اعثثاله  املثثذكثثورة  الق�سية  بقيد  امل�ستاأنف  بقيد  نبلغكم    : االإعثثثالن  مو�سوع 
احلكم ال�سادر يف اأمر االأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  
2٠21/9/13  ال�ساعة 1٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر 

 5621/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  يورو كوم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/كليفتون انرتبرايزن�ض وورلدوايد م.م.ح 
وميثله / عادل عبداهلل خمي�ض املعمري 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٨٥9٠62.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر 

 5227/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ال�سركة النم�ساوية العربية للخر�سانه اجلاهزة ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سنع انفركون ملواد البناء ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)26٠6٥9.٥٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )( ر�سوم 
خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر 
 2110/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  م�ساعر ابراهيم حممد الكبي�سي
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�سوم   )( باال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهثثم اىل طالب   )٨7٠٠34(
خلزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 3281/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ذي دينتال �سبا  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :ال�سركة الطبية العلمية ذ.م.م 
وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلمادي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 
)٥٥٠٠( درهم خم�سة االف وخم�سمائة درهم مع فائدته القانونية بواقع 12% حتت�سب من تاريخ 

املطالبة وحتى متام ال�سداد ت�سمني املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠21/9/14 ال�ساعة ٠٨:3٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:4418/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 2٠3

ت�سعة  درهثثم  املطلوب �سده مبلغ )٠٠٠.29(  لها  يثثثوؤدي  بثثان  االمثثر  ا�ثثسثثدار   : الثثدعثثوى  مو�سوع 
وع�سرون الف درهم - والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 

وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:اميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �سقة 2٥٠2
املطلوب اإعالنه :  1- حممد ر�سا حممد مدين -  �سفته: مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2/٨/2٠21 
درهم  الثثف  وع�سرون  ت�سعة  درهثثم   )29.٠٠٠( مبلغ  للمدعية  يثثثوؤدي  بثثان  عليه  املثثدعثثي  بثثالثثزام   -
والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 1٥ يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:4915/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 2٠3

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )3٨٥.٠٠٠.٠٠( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية من تاريخ 2٠2٠/1٠/1٥ وحتى ال�سداد التام. 

املدعي:حممد الزاكي حممد خر ال�سادق
التعاون - مبنى احلبتور - �سقة  ال�سارقة - �سارع  ال�سارقة - املجاز -  عنوانه:االمارات - امارة 

23 ال�سقة 23٠2
املطلوب اإعالنه :  1- ح�سن علي ال�سيخ عبدالقادر -  �سفته: مدعي عليه

مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:1/٨/2٠21 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ )3٨٥.٠٠٠( درهم ثالثمائة وخم�سة وثمانون 
الف درهما - قيمة ال�سيك  مع الفائدة القانونية بواقع ٥% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف وبعدم قبول مازاد عن ذلك من طلبات .ولكم احلق يف 

ا�ستئناف االمر خالل 1٥ يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6364/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 1٨٥
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3٥31/2٠21 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )32٨٨9٠.17( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : االمارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( �ض.ذ.م.م

امثثارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي -  عنوانه:االمارات - 
البوابة رقم 3 - الطابق ال�ساد�ض - مكتب رقم 6٠٥ - رقم مكاين 26٨2٥٨96٨٠

املطلوب اإعالنه : 1- انتغرايتد توبوالرز & اويلفيلد �سباليز �ض.م.ح - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )32٨٨9٠.17( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6434/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 1٨٥

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٠2٠/3944 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )176٠19٥( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : حممد اميدي
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى جيت 4٨ - �سقة 1٠٠٥ 

- بجانب مرتو دبي مول
املطلوب اإعالنه : 1- اينا�ض حمي ابراهيم يو�سف - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )176٠19٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:2021/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�سرة رقم 413

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء مبلغ وقدره )3٠٠.٠٠٠( درهما ل�سالح 
املدعية تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقها هي وابنائها الق�سر من اأ�سرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم والفائدة 

القانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ �سرورة احلكم نهائيا والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:املدعي:ماريا مال ب�سفتها زوجة من ورثة املتويف/راماكري�سنان �سابارمياالي وب�سفتها الو�سي ال�سرعي على 

ابنائها الق�سر منه وهم:جوباال كري�سنان )ابن( وانيثا )ابنة(
عنوانه:االمارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى بناية توين تاورز - �سقة طابق 21 مكتب 21٠4 

بعد فندق ريدي�سون بلو - وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر ال�سايغ
املطلوب اإعالنه :  1- نو�ساد عبدالرحمن  -  �سفته : مدعي عليه 

اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم باداء  مو�سوع االإعالن :  قد 
اأ�سرار  مبلغ وقدره )3٠٠.٠٠٠( درهما ل�سالح املدعية تعوي�سا جابرا و�سامال عما حلقها هي وابنائها الق�سر من 
نهائيا  احلكم  �ثثسثثرورة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  مورثهم  وفثثاة  جثثراء  ومعنوية  مادية 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2٠21/9/14  ال�ساعة ٠٠.٠9 
�ض يف مكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن بالن�ضر        

 870/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- براند كري�ستيان لن�ض فان ريجن  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :م�سرف دبي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني 
طريف التداعي واملوؤرخة 2٠٠7/9/1٠ والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع االتفاقية والزامه بت�سليم 
العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب ا�سارة القيد العقاري ، الزام املدعي عليه 
املتاأخرة املرت�سدة بذمته من تاريخ  بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )39.7٨6.6٠( درهم اجمايل االجرة 
تاريخ  �سنويا حتى  درهم   )3٠.٠٠٠( بواقع  اجرة  ي�ستجد من  وما  الدعوى  رفع  تاريخ  2٠2٠/1٠/1٨ وحتى 
ت�سليم العقار للمدعي خاليا من ال�سواغل واال�سخا�ض ، الزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ 

وقدره )21٥.6٥9.٠٠( درهم ميثل تعوي�سا عن العطل وال�سرر الذي حلق باملدعي.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2٠21/9/26 ال�ساعة ٠٨:3٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 649/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ماأمون عبدالقادر علي ح�سني عطية  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :م�سرف االمارات اال�سالمي �ض.م.ع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة 
بني طريف التداعي واملوؤرخة 2٠11/٨/2٥ والزام املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع االتفاقية والزامه 
بت�سليم العقار املوؤجر للمدعي باحلالة التي كان عليها وقت التعاقد و�سطب ا�سارة القيد العقاري ، الزام 
املرت�سدة  املتاأخرة  االجثثرة  اجمايل  درهم  للمدعي مبلغ وقدرها )77.164.1٨(  يثثوؤدي  بان  املدعي عليه 
بذمته وما ي�ستجد من اجرة بواقع )3٠.٠٠٠( درهم �سنويا حتى تاريخ ت�سليم العقار للمدعي خاليا من 
ال�سواغل واال�سخا�ض ، والزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )473.721.٠٠( درهم 

ميثل تعوي�سا عن العطل وال�سرر الذي حلق باملدعي.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٠21/9/2٨ ال�ساعة ٠٨:3٠ �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن بالن�ضر        
 3124/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- روؤيتي لال�ست�سارات الهند�سية والت�سميم الداخلي

جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :ديلوك�ض لالن�ساءات �ض.ذ.م.م 

وقدره  مببلغ  عليهم  املثثدعثثي  بثثالثثزام  املطالبة  ومو�سوعها  الثثدعثثوى  عليك  اأقثثثام  قثثد 
املثثحثثامثثاة والثثفثثائثثدة 12% مثثن تاريخ  )4993٠1( درهثثثم والثثر�ثثسثثوم واملثث�ثثسثثاريثثف واتثثعثثاب 

اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
قاعة  يف  �سباحا   ٠٨:3٠ ال�ساعة   2٠21/9/19 املثثوافثثق  االحثثد  يثثوم  جل�سة  لها  وحثثثددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  5746/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 22٨
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 77/2٠21 طعن عمايل ، ب�سداد 

املبالغ املنفذ بها وقدرها )36٥677( درهم ل�سالح العامل.
طالب التنفيذ : ليندا ان مولدون

عنوانه:امارة دبي - منطقة نخلة جمرا - �سارع فروند C  - فيال رقم 13٨ بالقرب من اطلنت�ض 
- رقم مكاين:131٠٠٨٠4٠2 بوكالة املحامي/احمد رم�سان ال علي

املطلوب اإعالنه : 1- هاو�ض هانرتز للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )36٥677( درهم اىل طالب التنفيذ 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1297/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٨٨/2٠2٠ مدين كلي واملعدل باال�ستئناف رقم 1٠11/2٠2٠ 
ا�ستئناف مدين ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2٨91٥7٠٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ليلواين اأردياين �سارا اكوافيفا
عنوانه:امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة - برامي تاور - الطابق العا�سر - هاتف رقم:٠433٥22٠٠ - 

فاك�ض:٠433422٠٠ - رقم مكاين:2٥٨36٨6٨79
املطلوب اإعالنهم : 1- ديانا �سيفي 2- يار حممد �سيفي 3- �سيلمان �سيفي 4- اأجمل �سيفي ٥- بر�ستيج للو�ساطة يف 

بيع العقارات و�سرائها - �سفتهم : منفذ �سدهم
بثثه وقدره  املنفذ  املبلغ  بدفع  والثثزامثثكثثم  اعثثاله  املثثذكثثورة  التنفيذية  الثثدعثثوى  اأقثثثام عليكم  قثثد   : االإعثثثالن  مو�سوع 
)2٨91٥7٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �سامال الر�سوم وامل�ساريف ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3704/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة  رقم 1٨٥

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2٠21/1297 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )3٠9337.٥٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : الوكوبانال ميدل اي�ست �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى قطعة االر�ض رقم/تي بي ٠1٠1٠٥ - �سقة 

قطعة االر�ض رقم/تي
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة كارتل لل�سناعة �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن حق منفعة على 
العائد لكم )جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر�ثثض 149/٠( وذلك يف حدود مبلغ  العقار 
املطالبة وقدره )3٠9337.٥٠( درهم وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار 

املحكمة ال�سادر بتاريخ:.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13336 بتاريخ 2021/9/9 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6137/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 1٨6
�سيغة  عري�سة  على  امثثر   41/2٠21 رقثثم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

تنفيذية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )٨1٠٥2٨.71( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة حممد حممود ابو جابر و�سركاه

تاور  اآي  بي  ايه   - زايثثد  ال�سيخ  �سارع   - - بردبي  امثثارة دبي   - املتحدة  العربية  عنوانه:االمارات 
مكتب رقم3٠٠4

املطلوب اإعالنه : 1- وليد حممد اجلواد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٨1٠٥2٨.71( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
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ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤيثثة  مع  ان�سجاماً 
رئي�ض  نثثائثثب  مكتوم  اآل  را�ثثسثثد  بثثن  حممد 
دبي  الثثوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
عاملياً،  دبثثي  مكانة  تعزيز  يف  اهلل”  “رعاه 
وجثثعثثلثثهثثا مثثثركثثثزاً لثثالقثثتثث�ثثسثثاد االإبثثثثداعثثثثي، 
بنت حممد  لطيفة  ال�سيخة  �سمو  اأطلقت 
الثقافة  رئي�سة هيئة  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
والفنون يف دبي “دبي للثقافة” “ م�سروع 
“ثقافة دبي وتراثها” على من�سة “غوغل 
 Google Arts &  « للفنون والثقافة
اأول �سفحة ثقافية  ، لتكون   Culture
يتعرف اجلمهور العاملي من خاللها على 
امل�سهد االإبثثداعثثي املثثزدهثثر يف دبثثي وجوهر 

هويتها الثقافية االأ�سيلة.
 Google Arts & تثثثثعثثثثمثثثثل  و 
 2000 مثثثثن  اأكثثثثثثثر  مثثثثع   Culture
موؤ�س�سة ثقافية حول العامل للم�ساعدة يف 
جعل ثقافات العامل وتراثه يف متناول اأي 
�سخ�ض يف اأي مكان، وتتعاون مع املوؤ�س�سات 
الثقافية لتطوير تقنيات قوية و متطورة 
ت�ساعد يف رقمنة وحفظ كنوزها وق�س�سها 

وعر�سها للنا�ض يف �ستى اأنحاء العامل.
وتراثها”  دبثثثي  “ثقافة  من�سة  وتثث�ثثسثثكثثل 
فثث�ثثسثثاًء جثثثديثثثداً الإبثثثثثراز اإبثثثثداعثثثثات دبثثثي يف 
للجمهور  تتيح  ونافذًة  واحلا�سر،  املا�سي 
اأنثثثثحثثثثاء الثثثعثثثامل االطثثثثثثالع على  يف جثثمثثيثثع 

جثثانثثب مهم مثثن املثثحثثتثثوى الثثثثثقثثايف الري 
800 �سورة  اأكثثر من  الإمثثثارة دبثثي ي�سم 
 120 الثثثدقثثثة، مبثثا فيها  اأيثثقثثونثثيثثة عثثالثثيثثة 
70 مقااًل  يثثثزيثثثد عثثثن  فثثنثثيثثاً، ومثثثثا  عثثثمثثثاًل 
والتي  واالإجنثثلثثيثثزيثثة،  الثثعثثربثثيثثة  باللغتني 
باأعني  وحثثثا�ثثثسثثثرهثثثا  دبثثثثثي  تثثثثاريثثثثخ  تثثثوثثثثق 
مثثواطثثنثثيثثهثثا واملثثقثثيثثمثثني فثثيثثهثثا، وذلثثثثثك يف 
خطوة تتطلع “دبي للثقافة” من خاللها 
الذي  املثثتثث�ثثسثثارع  بثثثاالزدهثثثار  الثثتثثعثثريثثف  اإىل 
عن  �ساملة  �ثثسثثورة  ور�ثثسثثم  املدينة،  حتققه 
وتراثها  الفريدة  وهويتها  الثقايف  ثرائها 
مكانة  تعزيز  يف  روؤيتها  وحتقيق   ، الغني 
وحا�سنة  للثقافة،  عاملًيا  مثثركثثًزا  االإمثثثثارة 
لالإبداع، وملتقى للمواهب. واأطلقت �سمو 
اآل  را�سد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�سيخة 
�سعادة  بح�سور  اجلثثديثثدة  املن�سة  مكتوم 
للثقافة”  “دبي  عثثام  مثثديثثر  بثثثدري،  هثثالثثة 
واأمثثثيثثثت �ثثثسثثثود، مثثديثثر ومثثوؤ�ثثسثث�ثثض “غوغل 
 Google Arts & »للفنون والثقافة
Culture، ولينو كاتروزي، املدير العام 
اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  لغوغل 
وعدد من ال�سخ�سيات الثقافية املرموقة. 
هيئة  رئي�سة  �سمو  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 
اليوم  “ي�سعدين  والثثفثثنثثون:  للثقافة  دبثثي 
اأن نطلق م�سروع “ثقافة دبي وتراثها”.. 
ما  غثثالثثبثثاً  بالتكنولوجيا  املُثثعثثزز  فثثثاالإبثثثداع 

املن�سة  هثثذه  وتتيح  رائثثعثثة..  يثمر جتثثارب 
ف�سول  ال�ستك�ساف  كبرة  فر�سة  املبتكرة 
وتقدم  اال�ستثنائية،  دبثثي  ق�سة  يف  مهمة 
التاريخ  دبثثي  على  للتعرف  جديدة  نافذة 

والثقافة واالإبداع والتنوع«.
و اأكدت �سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد 
والفني،  الثثثثثثثقثثثايف  دبثثثثي  ثثثثثثراء  را�ثثثسثثثد  بثثثن 
االإمارة  التي حققتها  اال�ستثنائية  واملكانة 
اأر�ست  بف�سل روؤية قيادتها الر�سيدة التي 
روؤية  “ بف�سل  وقثثالثثت:  ريثثادتثثهثثا،  اأ�ثثسثث�ثثض 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
مكانتها  دبي  ر�ّسخت  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
مركزا متميزا على خارطة االإبداع العاملي، 
تتفّرد  ناب�سة  اإبثثداعثثيثثة  هثثويثثة  بامتالكها 
بثثالثثتثثنثثوع الثثكثثبثثر الثثثثذي تت�سم بثثه دبثثثي يف 
ناب�سة  مدينة  فهي  املجتمعي..  ن�سيجها 
بالثقافة واالإبداع حتت�سن ثقافات العامل، 
جمرد  لي�ض  العاملية  لبلوغ  فيها  والتميز 
طثثمثثوح، بثثل هثثو واقثثثثع مثثلثثمثثو�ثثض.. ونفخر 
املواهب  متكِّن  متكاملة  بيئة  دبي  بتوفر 
املحلية وترحب باملبدعني من �ستى اأنحاء 
كاملة  الفر�سة  للجميع  ممثثهثثدًة  الثثعثثامل، 
املهني  ال�سعيدين  على  والتفوق  للنجاح 
اأن  اإىل  �سموها  واأ�ثثثسثثثارت  وال�سخ�سي”. 
الثثتثثقثثنثثيثثات احلديثة  تثثوظثثيثثف  الثثتثثو�ثثسثثع يف 
خلدمة االأن�سطة االإبداعية اأ�سبح �سرورة 

�سهدها  الثثتثثي  الثثتثثطثثورات  ظثثل  يف  ال�سيما 
“يف عثثامل اليوم،  العامل مثثوؤخثثراً، وقثثالثثت: 
ت�سكل القدرة على التكيف واملرونة مطلباً 
يوا�سل  اأن  بثثّد  ال  لثثثذا،  للتقدم..  اأ�سا�سياً 
الثثقثثطثثاع االإبثثثداعثثثي والثثثثثقثثايف الثثعثثمثثل على 
التكنولوجيا  ا�ستثمار  اإمكانيات  اكت�ساف 
كان  �سواء  م�ستقبله،  تعزيز  يف  للم�ساهمة 
اأو  االإبداعية،  العملية  م�ستوى  على  ذلك 
من حيث حت�سني جتربة اجلمهور الفنية 
والثقافية، وتعزيز فر�ض الو�سول اإليها”، 
مثثنثثوهثثة بثثثثاأن هثثثذه الثثتثثحثثوالت اأ�ثثسثثهثثمثثت يف 
وجذب  املحلية،  االإبداعية  املواهب  تقوية 
الكفاءات واملوؤ�س�سات االإبداعية من جميع 

اأنحاء العامل.
وتراثها”  دبثثي  “ثقافة  مثث�ثثسثثروع  ويعك�ض 
 Google Arts & Culture على
دبي،  يف  الثقايف  للمحتوى  الكبر  التنوع 
مانحاً زوار املن�سة يف جميع اأنحاء العامل 
وطبيعتها  الثقافية  دبثثثي  كثثنثثوز  عثثن  ملثثحثثة 
اإ�سافًة  احلثث�ثثسثثاريثثة،  ومثثعثثاملثثهثثا  الثثفثثريثثدة، 
يف  املبدعة  املواهب  من  العديد  اإبثثراز  اإىل 
اأو املحرتفني،  النا�سئني منهم  �سواء  دبي، 

لتوثيق عطائهم الفني املُلهم.
من جهته، قال لينو كاتروزي، املدير العام 
و�سمال  االأو�ثثسثثط  الثث�ثثسثثرق   Google يف 
اأفريقيا: “ي�سعدنا يف Google التعاون 
الثقافة والفنون يف دبي الإتاحة  مع هيئة 
الثثفثثر�ثثسثثة ملثثزيثثد مثثن الثثنثثا�ثثض حثثثول العامل 
دبي..  وثثثقثثافثثة  تثثثراث  روعثثثة  اإىل  للتعرف 
نوؤمن باأن هذه ال�سراكة مثال مهم لكيفية 
على  ال�سياحي  للقطاع  التكنولوجيا  دعم 
املدى الطويل يف املنطقة من خالل تعزيز 

عمل القطاع الثقايف«.
بثثدورهثثا، اأعثثربثثت هثثالثثة بثثثدري، مثثديثثر عام 
بهذه  الهيئة  اعتزاز  عن  للثقافة”  “دبي 
اخلطوة الريادية.. وقالت: “اإن�ساء �سفحة 
 Google Arts« على  الثقافية  دبثثي 
ي�سهم يف تعزيز و�سول   »& Culture
الدولة ومن خمتلف  داخثثل  اجلمهور من 

انحاء العامل اإىل مالمح مهمة من ر�سيد 
دبي الثقايف والفني والرتاثي الري ويتيح 
م�سرًة  املعا�سرة”..  باإبداعاتها  االحتفاء 
اإىل اأن دبي للثقافة هي اأول جهة حكومية 
يف العامل توفر حمتوًى باللغتني العربية 
 Google« من�سة  عثثلثثى  واالإجنثثلثثيثثزيثثة 

للفنون والثقافة” العاملية.
تعاوننا  خثثثالل  “من  بثثثثثدري:  اأ�ثثسثثافثثت  و 
والثقافية  الثثفثثنثثيثثة  املثثثواهثثثب  مثثع  امل�ستمر 
ي�سعدنا  املحلي،  االإبداعي  املجتمع  واأفثثراد 
م�ساركة ق�س�سهم ومواردهم الرائعة، وهو 
املحتوى  يف  امل�ساهمني  اأكثثرب  �سيجعلنا  ما 
االأو�سط  الثث�ثثسثثرق  منطقة  مثث�ثثسثثتثثوى  عثثلثثى 
و اأكدت بدري اأن اإن�ساء  و�سمال اإفريقيا”. 
م�سروع “ثقافة دبي وتراثها” على من�سة 
 Google Arts & Culture
اأفثثثثراد  جثثثاء نتيجة جلثثهثثود جثثمثثاعثثيثثة مثثن 
م�ساهمات  مثثثثثّمثثنثثًة  االإبثثثثداعثثثثي،  املثثجثثتثثمثثع 
اإبثثثثداع دبي  �ثثسثثرد ق�س�ض  الثث�ثثسثثركثثاء يف  كثثل 
الرية، ودعم روؤية الهيئة مل�ستقبل العمل 
اأملها يف  واأعثثربثثت عن  واالإبثثداعثثي  الثقايف 
لهم  اإلثثهثثام  م�سدر  دبثثي  ق�س�ض  تثثكثثون  اأن 
واكت�ساف  االإمثثثثثارة  لثثزيثثارة  املن�سة  لثثثثرواد 
دروب االإبداع فيها، والتعرف عن كثب اإىل 
“ثقافة  ُتعترب  الفريد.  الثقايف  ن�سيجها 
دبي وتراثها” اأحدث �سفحة من منطقة 

الثث�ثثسثثرق االأو�ثثثسثثثط و�ثثسثثمثثال اأفثثريثثقثثيثثا على 
 ..Google Arts & Culture
 Google Arts &عملت واأن  و�سبق 
يف االإمارات العربية املتحدة   Culture
بارجيل  وموؤ�س�سة  الوطني  االأر�سيف  مع 
اأنحاء  جميع  يف  الثثنثثا�ثثض  مل�ساعدة  للفنون 
الثقايف  الثثثثرتاث  ا�ستك�ساف  عثثلثثى  الثثعثثامل 
وامل�سهد  املتحدة  العربية  لالإمارات  الغني 

الفني املتنوع فيها.
من جانبه، قال اأميت �سود، مدير وموؤ�س�ض 
 :»Google Arts & Culture
»ي�سرين التعاون مع هيئة الثقافة والفنون 
يف دبي على م�سروع “ثقافة دبي وتراثها” 
الذي ي�ساعد املزيد من النا�ض حول العامل 
عثثلثثى اكثثتثث�ثثسثثاف ثثثقثثافثثة وتثثثثراث دبثثثي ب�سكل 
جديد وتفاعلي.. لقد ا�ستمتعت بالتعرف 
واملجتمع  الثثثثثقثثايف  امل�سهد  عثثن  املثثزيثثد  اإىل 
الثثثفثثثنثثثي احلثثثثيثثثثوي واحلثثثثثثثرف االإمثثثثاراتثثثثيثثثثة 
عرب  عليها  احلثثفثثاظ  مت  الثثتثثي  التقليدية 
التعرف  وميثثثكثثثن  متعاقبة”.  اأجثثثثثيثثثثثال 
دبي  “ثقافة  مثث�ثثسثثروع  حثثثول  املثثثزيثثثد  عثثلثثى 
زيثثارة �سفحته على  من خثثالل  وتراثها” 
Google Arts & Culture عرب 
الرابط: g.co/dubaiculture، اأو 
احل�سول على تطبيق املن�سة عرب متجري 

“اأندرويد” و”اآبل«.

لطيفة بنت حممد تطلق م�سروع ثقافة دبي وتراثها مل�ساركة ق�س�س االإمارة امللهمة مع العامل 

لطيفة بنت حممد: بروؤية وتوجيهات حممد بن را�سد.. ر�سخت دبي مكانتها املتميزة على خارطة الإبداع العاملية

رئي�ض  امل�سلم  عبدالعزيز  الدكتور  �سعادة  ك�سف 
معهد ال�سارقة للرتاث تفا�سيل الن�سخة الث 21 
يقام  الثثذي  للراوي  الثثدويل  ال�سارقة  من ملتقى 
خالل الفرتة من 22 اإىل 30 �سبتمرب اجلاري 
بثثعثثدد مثثن املثثواقثثع بثثثاإمثثثارة الثث�ثثسثثارقثثة حتثثت �سعار 

“ق�س�ض احليوان.
و قثثثثثال املثث�ثثسثثلثثم خثثثثثالل مثثثثوؤمتثثثثر �ثثسثثحثثفثثي عقد 
و  للبحوث  ال�سارقة  مبجمع  االول  اأمثث�ثثض  م�ساء 
التكنولوجيا و االبتكار بح�سور عائ�سة احل�سان 
املنتدى  ..اإن  للملتقى  الثثعثثام  املن�سق  ال�سام�سي 
يت�سمن العديد من اجلل�سات النقا�سية والور�ض 
اإىل  اإ�سافة  اجلماهرية  والفعاليات  التدريبية 
وفعاليات  فثثكثثري،  وبثثرنثثامثثج  م�ساحب  مثثعثثر�ثثض 
يف  ت�سارك  بثثاالأطثثفثثال  خا�سة  وور�ثثثض  افرتا�سية 

تنظيمها 38 دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
رئي�ض  امل�سلم  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  واأكثثد 
تقليدا  غثثثدا  امللتقى  اأن  املنظمة  العليا  اللجنة 
تراثيا را�سخا ومنا�سبة تتجدد �سنويا حمملة بكل 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  بف�سل  ومفيد  جديد 

�ثثسثثلثثطثثان بثثن حمثثمثثد القا�سمي  الثث�ثثسثثيثثخ الثثدكثثتثثور 
لالحتفاء  ال�سارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو 
ال�سعبي من  املثثثثثوروث  االأفثثثثثذاذ وحثثمثثلثثة  بثثرواتثثنثثا 
الب�سرية و االحتفال مبعارفهم وفنونهم  الكنوز 
وخرباتهم وا�ستذكار �سرهم وخمزونهم الثقايف 
الذي يعترب �سمام االأمان للمحافظة على تراثنا 
العريق من ال�سياع و االندثار من خالل اجلرد 

واحل�سر وال�سون والتوثيق.
ال�سارقة  ملتقى  مثث�ثثسثثرة  “ تثثخثثتثثزل   : واأ�ثثثسثثثاف 
الثثثثثثدويل لثثثثلثثثثراوي �ثثثسثثثنثثثوات عثثثديثثثدة مثثثن العمل 
املكانة  الثثرتاث وحملته  بثثواأ  الثثذي  الثقايف اجلثثاد 
حموريا  حدثا  وغثثدا  ي�ستحقونها  التي  الكبرة 
على خريطة العمل الثقايف يف االإمارات والوطن 
اأجثثمثثع يرتقبه الثثثرواة وحملة  الثثعثثربثثي، والثثعثثامل 
عام  كل  واملهتمون  والباحثون  ال�سعبي  املثثثوروث 
وجعل من ال�سارقة قبلة يوؤمها الرواة واخلرباء 
والباحثون من كل مكان واأمنوذجا رائدا يحتذى 
يف حثثمثثايثثة الثثثكثثثنثثثوز الثثبثث�ثثسثثريثثة وحثثثفثثثظ الثثثثرتاث 

ويحتفى بتجربتها يف املحافل الدولية ».

امللتقى  مثثن  الن�سخة  هثثذه  اأن  اإىل  امل�سلم  واأ�ثثسثثار 
حمتفية  احليوان”  “ق�س�ض  �سعار  حتثثت  تثثقثثام 
باملوروث احلكائي االإماراتي والعربي واالإن�ساين 
الغني والزاخر واملتنوع ملا له من اأهمية بالغة يف 
من  اأظهرها  التي  االإن�سان  ق�سايا  عن  التعبر 
خالل خياله ال�سعبي وفنه احلكائي الذي اأجراه 
الطر  ومنطق  احلثثيثثوان  ل�سان  على  عنه  وعثثرب 
و هثثو مثثا اأثثثمثثر خمثثزونثثا مثثن الثثذخثثائثثر امل�سهورة 
والكنوز املهجورة التي ي�سعى امللتقى للتعرف اإىل 

جواهرها القيمة ودررها الثمينة.
ال�سام�سي  احل�سان  عائ�سة  اأو�سحت  جانبها  من 
مدير مركز الرتاث العربي التابع للمعهد املن�سق 
العام مللتقى ال�سارقة الدويل للراوي اأن جمهورية 
هذه  يف  امللتقى  على  �سرف  �سيف  حتل  ال�سودان 
الدورة ممثلة يف الدكتور اأحمد عبدالرحيم ن�سر 
تقديرا  العام  هثثذا  املكرمة  الفخرية  ال�سخ�سية 
�سيتم  الثقايف فيما  الرتاث  الإ�سهاماته يف جمال 
العروي  عبدالعزيز  التون�سي  احلكواتي  تكرمي 
تركه  احتفاء مبا  االعتبارية  ال�سخ�سية  بو�سفه 

من موروث حكائي زاخر.
من  اجلثثثديثثثدة  الثثنثث�ثثسثثخثثة  :” تت�سمن  واأ�ثثسثثافثثت 
ت�ستعر�ض  وجل�سات  وحما�سرات  نثثدوات  امللتقى 
الثثثعثثثديثثثد مثثثن املثثثقثثثاربثثثات الثثعثثلثثمثثيثثة املثثهثثمثثة حول 
اخلرباء  مثثن  نخبة  مب�ساركة  احلثثيثثوان  ق�س�ض 
38 دولثثة هي  اأكثثر من  والباحثني والكتاب من 
وعمان،  والثث�ثثسثثعثثوديثثة،  البحرين،  و  االإمثثثثثارات،   /
والكويت، والعراق، واليمن، وفل�سطني، و�سوريا، 
ولثثبثثنثثان، ومثث�ثثسثثر، وتثثونثث�ثثض، واجلثثثزائثثثر، واملغرب، 
وكينيا،  والثث�ثثسثثنثثغثثال،  والثثث�ثثثسثثثودان،  ومثثوريثثتثثانثثيثثا، 
والفلبني، وقرغيز�ستان،  والهند،  القمر،  وجزر 
واإ�سبانيا،  واأملانيا،  واإيطاليا،  وبوليفيا،  وتركيا، 
والثثدومثثيثثنثثيثثكثثان، وفثثنثثلثثنثثدا، و تثث�ثثسثثيثثلثثي، وبثثثثرو، 

واملك�سيك، وكندا، ورومانيا / .
م�ساركة  املثثهثثرجثثان  مثثن  الن�سخة  هثثثذه  ت�سهد  و 
واجلامعات  الثقافية  واملراكز  املنظمات  عدد من 
واالألك�سو  واالإي�سي�سكو  اليوني�سكو  واملعاهد وهي 
وجثثمثثعثثيثثة مثثنثثيثثة مثثراكثث�ثثض الإحثثثيثثثاء تثثثثراث املغرب 
و�ثثسثثيثثانثثتثثه وجمثثلثث�ثثض �ثثسثثمثثا بثثنثثت حمثثمثثد للفكر 

واملعرفة وجمعية لقاءات للرتبية والثقافات من 
املغرب ومدر�سة مراك�ض للحكي وجهات حكومية 
وهيئة  للفنون  الثث�ثثسثثارقثثة  موؤ�س�سة  مثل  عثثديثثدة 
ونادي  بال�سارقة  الطبيعية  واملثثحثثمثثيثثات  البيئة 

تراث االإمارات واأكادميية الفجرة للفنون.
ويثثثتثثث�ثثثسثثثمثثثن مثثلثثتثثقثثى هثثثثثثذا الثثثثعثثثثام الثثثعثثثديثثثد من 
الرتاثية  الثثدمثثى  ور�ثثض يف �سناعة  الثثور�ثثض منها 
االأقالم  تزيني  ور�سة  و  /خثثراريثثف/  واحلكواتي 
واملقامل و ور�سة طي الورق /اأوريغامي/ و�سناعة 
اجلب�سيات  تلوين  و  ال�سوف  بخيوط  احليوانات 
ر�سم احليوانات  ور�سة  و  التدوير  اإعثثادة  ور�سة  و 
الر�سم  وور�سة  باالألوان  الر�سم  وور�سة  باالأرقام 
بثثالثثر�ثثسثثا�ثثض والثثفثثحثثم وور�ثثثسثثثة �ثثسثثنثثاعثثة الدمى 

الرتاثية.
اأما الربنامج الفكري امل�ساحب للملتقى في�سمل 
وجل�سات  خمت�سة  ونثثثدوات  متنوعة  حما�سرات 
حثثثواريثثثة ومثثقثثهثثى ثثثقثثايف وركثثثنثثثا خثثا�ثثسثثا بتوقيع 

اإ�سدارات امللتقى .
و تناول اجلل�سات موا�سيع مثل فن املنمنمات يف 

احل�سارة االإ�سالمية واأل�سنة احليوان يف الرواية 
القدمية  م�سر  �ثثسثثرديثثات  يف  واحلثثيثثوان  العربية 
والعاملي  الثثعثثربثثي  الثثثرتاث  يف  احلثثيثثوان  وق�س�ض 

وغرها.
الفنانني  مثثثثن  نثثثخثثثبثثثة  املثثثعثثثر�ثثثض  يف  ويثثثث�ثثثثسثثثثارك 
اأبرزهم الدكتور الفنان  االإماراتيني والعرب من 
جمهورية  مثثن  فثثاخثثر  وهثثالثثة  الثثفثثخثثراين  يحيى 
و  البحرين  من  يا�سني  حممد  و  العربية  م�سر 
والدكتور حبيب  ال�سعودية  بكر يون�ض من  �سناء 

غلوم وجا�سم عبيد من دولة االإمارات.
معر�ض  املثثهثثرجثثان  مثثن  الن�سخة  هثثثذه  ي�ساحب 
االإماراتي  الثثثرتاث  يف  احلثثيثثوان  بق�س�ض  خثثا�ثثض 
والعربي فالعاملي اإ�سافة اإىل اأكر من 30 عنوانا 
ال�سارقة  معهد  اإ�ثثثسثثثدارات  اأحثثثثداث  مثثن  متنوعا 
وما  الن�سخة  �سعار  على  ال�سوء  ت�سلط  لثثلثثرتاث 
توقيعها  و�سيتم  وتثثنثثوع  ثثثثراء  مثثن  عليه  ت�ستمل 
ور�سة   16 اإىل  اإ�سافة  امللتقى  اإ�ثثسثثدارات  �سمن 
منها ور�ض ا�ستباقية عقدت قبل انطالق امللتقى 

القت اإقباال وتفاعال كبرين.

انطالق ملتقى ال�سارقة للراوي 22 �سبتمرب اجلاري مب�ساركة 38 دولة

اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن ا�ست�سافة 
العر�ض العاملي االأول لفعالية م�سرح ل�سخ�ض واحد: هر وي 
15 �سبتمرب اجلثثاري والثثذي �سيتم بثه  اإ�ثثسثثدار نروبي يف  اآر 
اأ�سبوع  اأيثثام االأربثثعثثاء وال�سبت واالأحثثثد من كل  عرب االإنثثرتنثثت 

حتى يوم 26 �سبتمرب2021.
وتقام هذه التجربة امل�سرحية ال�سخ�سية باأ�سلوب فريد يجمع 
ممثثثثثال واحثثثثدا مثثع فثثثرد واحثثثد مثثن اجلثثمثثهثثور يف عثثر�ثثض ل�ستة 

م�سرحيات ق�سرة يتم بثها على من�سة رقمية خم�س�سة.
بعد  اآر  وي  واحثثد: هر  ل�سخ�ض  فعالية م�سرح  تنظيم  وياأتي 
املا�سي يف الواليات  العام  النجاح الالفت الذي حققته ن�سخة 
املتحدة االأمريكية وت�سكل ثمرة التعاون بني مركز الفنون يف 

التي  ثياتريكالز  اأكتوبو�ض  و�سركة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
تتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها، بدعم من مبادرة نروبي 

للم�سرح املو�سيقي و�سركة رين ميكر ومقرهما يف كينيا.
الثثفثثنثثون يف  ملثثركثثز  التنفيذي  الفني  املثثديثثر  بثثراجثثني  بيل  وقثثثال 
فعالية  عثثودة  عثثن  االإعثثثالن  ي�سرنا  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
هذه  اأن  مثثوؤكثثدا   .. الثثفثثنثثون  مثثركثثز  اإىل  واحثثثد  ل�سخ�ض  م�سرح 
لثثتثثجثثاوز احلدود  الثثفثثريثثدة متنحنا و�ثثسثثيثثلثثة  الثثرقثثمثثيثثة  املثثنثث�ثثسثثة 
وتوطيد عالقات مركز الفنون مع االأو�ساط امل�سرحية الكينية 
واال�ثثسثثتثثفثثادة مثثن الثثعثثالقثثات القوية الثثتثثي جتمع االإمثثثثارات مع 

منطقة �سرق اأفريقيا.
امل�ساعدة  االإنتاج  مديرة  بهاجاين  كاري�سما  قالت  جانبها  من 

االإبداعية  واملثثنثثتثثجثثة  املثثو�ثثسثثيثثقثثي  للم�سرح  نثثروبثثي  مثثبثثادرة  يف 
تنظيم  اإن  واحد  ل�سخ�ض  م�سرح  فعالية  الإ�سدار نروبي من 
ي�سكل  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  مع  بالتعاون  الفعالية  هثثذه 
التجارب  وتبادل  والثقايف  الفني  امل�سهد  الإثثثراء  فر�سة فريدة 

واخلربات.
امل�ساركة  الفنية  واملثثديثثرة  املوؤ�س�سة  جثثونثثز  كري�ستني  وقثثالثثت 
للفعالية اإن فكرة بناء روابط عاطفية بني املمثل واجلمهور من 
خالل جتربة م�سرحية رقمية فريدة حظيت با�ستح�سان وا�سع 
ومنطقة  االأمريكية  املتحدة  الثثواليثثات  يف  اجلمهور  قبل  مثثن 
ال�سرق االأو�سط وي�سعدنا يف هذا املو�سم الفني اأن ن�سارك هذه 

الروابط العاطفية مع قارات وثقافات خمتلفة.

نيويورك اأبوظبي ت�ست�سيف العر�ض
 العاملي لفعالية م�سرح ل�سخ�ض واحد

نظم “املكتب الثقايف واالإعالمي” باملجل�ض االأعلى ل�سوؤون 
االأ�ثثثسثثثرة بثثالثث�ثثسثثارقثثة عثثرب �ثثسثثالثثون الثث�ثثسثثارقثثة الثثثثثقثثايف لقاء 
حتدث  وقيم”  علوم  بني  امل�ستقبل  اأجيال  “اإعداد  بعنوان 
فيها الدكتور عبد اهلل ال�سويجي املدير التنفيذي لكليات 
التقنية العليا بالفجرة، واأدارتها لطيفة الدرمكي، نائب 

مدير اإدارة املكتب الثقايف واالإعالمي.
ناق�ست  جل�سة  خثثالل  ال�سويجي  اهلل  عبد  الدكتور  قثثال  و 
حتديات اجليل اجلديد واالأ�سرة يف دعم القيم التي ت�سهم 
يف بناء ال�سخ�سية املتزنة الأجيال امل�ستقبل اإن طفل االأم�ض 
و كان  ين�سجم معه  و  لكل ما حوله  ينتمي  و  كان طبيعيا 
طفل  بينما  وجمتمعه  اأ�ثثسثثرتثثه  مثثع  مثثتثثمثثازجثثا  و  مرتبطا 

اأن كل تلك  .. موؤكدا  الرفاهية  نتيجة  اليوم جاء خمتلفا 
االخثثتثثالفثثات بثثني طفل االأمثث�ثثض وطثثفثثل الثثيثثوم جثثاء نتيجة 
التقنية  فيها  �سيطرت  التي  احلياتية  الثثظثثروف  اختالف 
احلديثة والعوملة على كل �سيء وبات الفارق كبرا بينهما.
ت�سهده  الثثثثثذي  الثثتثثغثثيثثر  مثثفثثهثثوم  يثثعثثد  “ مل   : اأ�ثثثسثثثاف  و 
على  تثثطثثراأ  التي  التحوالت  تلك  على  يقت�سر  املجتمعات 
البناء  لي�سمل  امتد  لكنه  بعينها  �سمات ثقافية  اأو  عنا�سر 
والروابط  واملجتمعية  االأ�ثثسثثريثثة  كالعالقات  االجتماعي 
البناء و تعزيز  بثثاالأ�ثثسثثا�ثثض ت�سهم يف متثثايثثز هثثذا  الثثتثثي هثثي 
الرتابط االأ�سري.. واقرتح ت�سمني املناهج الدرا�سية مادة 

عن ال�سنع ملزيد من متتني قيم االأ�سرة االإماراتية.

�سالون ال�سارقة الثقايف ينظم جل�سة 
اإعداد اأجيال امل�ستقبل بني علوم وقيم
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اإي�ساف ي�سور كليب 
باخلري" "م�سر 

"م�سر  اجلثثديثثدة  اأغنيته  كليب  فيديو  ت�سوير  من  اإي�ساف  الفنان  انتهى 
باخلر"، التي  مت ت�سويرها  داخل اأ�ستوديو م�سر مبنطقة الهرم  .  

اأحمد  وما�سرت  مك�ض  �سكري،  اأحمد  ال�ساعر  كلمات  باخلر"  من  "م�سر 
اإنتاج  العمرو�سي،  اأحثثمثثد  بثثردو�ثثسثثر  بثثدر،  �سريف  وتثثوزيثثع   اأحلثثثان  �سعتوت، 

الكومى جروب حامت الكومي ومن اإخراج اأحمد جيالين.
اأغنية  وغناء  اجلديدة   بالتجربة  �سعادته  اإي�ساف عن  اأعثثرب  ومن جانبه، 
زمن  يف  اأننا  منوًها  اجلمهور،  اإعجاب  تنال  اأن  متمنًيا  مثثرة،  الأول  وطنية 
االإجنثثثثازات، واجلمهورية اجلثثديثثدة والبثثد من اإظثثهثثار هثثذه االإجنثثثازات فى 

اأعمال فنية.   
اأهدها  اأغنية بعنوان ) �سرة احلب( والتي  اإي�ساف كان قد  طرح  موؤخرا 
ال�سهر  الثثفثثيثثديثثوهثثات  مثثوقثثع  عثثلثثى  غثثثامن  �سمر  الثثراحثثل  الثثكثثبثثر  للفنان 
بدر،  �سريف  وتوزيع  واأحلثثان  �سكري،  اأحمد  كلمات  من  واالأغنية  يوتيوب، 

مك�ض وما�سرت اأحمد �سعتوت، ومن اإخراج طارق ح�سني.

منة �سلبي: )اإح�سا�سك يف �سورة( حملة تعرب 
ب�سدق عن كل �سخ�ض منا وكل حلظة نعي�سها

امل�ساعر  تثثاأخثثذنثثا  اأن  ميكن  وت�سيف: 
اإىل اأعلى درجات الن�سوة اأو اإىل اأ�سفل 
ت�ستطيع  اأنثثثهثثثا  كثثمثثا  الثثثيثثثاأ�ثثثض،  درجثثثثثات 
تفرقتنا،  اأو  بيننا  الثثتثثوا�ثثسثثل  حتثثقثثيثثق 
من  اأكثثثر  هثثو  �سورة"  يف  "اإح�سا�سك 
واقعة  حقيقة  اإنها  �سعار،  اأو  جملة  كونه 
تثثعثثرب بثث�ثثسثثدق عثثثن كثثثل �ثثسثثخثث�ثثض مثثنثثا وعن 
كثثثل حلثثظثثة نثثعثثيثث�ثثسثثهثثا، وحثثقثثيثثقثثة اأنثثثنثثثا نوثق 
هثثثذه الثثلثثحثثظثثات �ثثسثثيء بثثالثثغ الثثثروعثثثة، خا�سًة 

عندما نعود اإىل ذكرياتنا، ونعيد تذكر كماً �سخماً من امل�ساعر اجلميلة 
اأنها �سعيدة ومتحم�سة  اأخرى مع كل �سورة.وتوؤكد منة  ونعي�سها مرًة 
ال�سرتجاع  الفر�سة  الب�سر  متنح  مثثبثثادرة  مثثن  جثثثزءاً  اأ�سبحت  الأنثثهثثا  
املذهلة  التوا�سل االجتماعي  و�سائل  ذكرياتهم وم�ساعرهم عرب حملة 
#ThrowBackInPortrait.و�ساركت منة يف احلملة ب�سورتني 
من ذكرياتها الغالية واحدة مع والديها املحبوبني، وقالت: "اأتذكر اأن 
12 عام،  واالأخثثثرى وعمرها  ال�سورة"،  هثثذه  عثثام فقط يف  كثثان  عمري 
وهي �سورة عائلية مع النجمني الكبرين اأحمد زكي و�سابرين، حيث 
حتمل هذه ال�سورة ذكريات رائعة بالن�سبة ملنة.كما اأكدت على اأنه من 

املهم دائماً اأن نكرم ما�سينا وننقله لغرنا، موؤكدة اأن اإلقاء نظرة على 
املا�سي يتيح لنا درا�سة اأنف�سنا وي�ساعدنا على معرفة دوافعنا، وت�سيف: 
اإطالق مبادرة لت�سجيع الب�سر على تقدير جميع حلظاتهم وذكرياتهم 

هو اأف�سل اإجناز ميكن حتقيقه، بروحها املحبة.
اأن منة �سلبي، تعي�ض حالًيا حالة جناح فني كبرة حيث حققت  يذكر 
"ليه الأ؟"، والثثذي عر�ض  جناحا كبرا فى اجلثثزء الثاين من م�سل�سل 
ال�سينما  لها حالًيا فى  VIP، كما يعر�ض  �ساهد  ح�سرًيا عرب من�سة 
فيلم "االإن�ض والنم�ض" بطولة النجم حممد هنيدي والفنانة �سابرين 

والفنان عمرو عبداجلليل، ومن اإخراج �سريف عرفة.

يهّمني كثريًا اأال اأقوم بخطوة ناق�سة تعيدين اإىل الوراء

تامر جنم: ل اأبحث عن 
اأدوار البطولة، بل عن 
اإثبات قدراتي التمثيلية

م�سل�سل  يف  م�ساركتك  عن  تتحّدث  كيف   •
اأنها  خ�سو�ساً  فيلمز(،  )اإيثثغثثل  مثثع  )هثثثروب( 
التمثيل  جمثثثثال  يف  لثثثك  الثثثثثانثثيثثة  الثثتثثجثثربثثة 

واالأوىل يف الدراما امل�سرتكة؟
- ات�سلوا بي من ال�سركة وعر�سوا علّي الدور، 
وي�سّرفني العمل مع )اإيغل فيلمز( ولكننا مل 

نتفق متاماً على الدور كما عر�سوه علّي.
اإال اأنهم اأخربوين اأنهم يعملون على تطويره، 
الث10  كثثتثثابثثة  االآن  حثثتثثى  يثثنثثجثثزوا  الأنثثهثثم مل 
الذي  امل�سل�سل  هذا  منها  يتاألف  التي  حلقات 
وي�سارك فيه  �سُيعر�ض على من�سة )�ساهد(، 

جنوم كبار من كل العامل العربي.
الثثبثثطثثولثثة، بل  اأدوار  عثثن  اأبثثحثثث  كثثمثثمثثثثثل، ال 
عثثن الثثثثدور الثثثذي اأثثثبثثت مثثن خثثاللثثه قدراتي 

التمثيلية كما ح�سل يف )ع ا�سمك(.
�سنتني  ملثثدة  الثثغثثيثثاب  اأن  يعترب  َمثثن  ثمة   •
الفنان،  م�سلحة  يف  يثث�ثثسثثّب  ال  الثث�ثثسثثا�ثثسثثة  عثثن 
التمثيلية  جتثثربثثتثثه  اقثثتثث�ثثسثثرت  اإذا  خ�سو�ساً 

على عمل واحد؟
الدور اجليد على  واأنتظر  اأغيب  اأن  ل  اأف�سّ  -
اأن يقول النا�ض نحن انتظرناه ملدة عامني ثم 

عاد بعمل عادي جداً.
)هروب(؟ قبل  اأدوار  عليك  ُتعر�ض  • اأمل 

اأقتنع  مل  الأنني  عنها  اعثثتثثذرُت  لكنني  بلى،   -
بها. ل�ست مغروراً، لكن يهمني اأن اأطل بدور 

مهم وقوي حتى لو ا�سطررت، عند التح�سر 
له، لال�ستعانة مبدّرب خا�ض.

اأنني دخلُت جمال التمثيل، فاإنني اأبحث  مبا 
قدراتي  خاللها  مثثن  اأُْبثثثثِرز  الثثتثثي  االأدوار  عثثن 
بثثدوٍر يكون بنف�ض  اأطثثل  اأن  كممثل وتتيح يل 
ا�سمك(  م�ستوى دور )ماريو( يف م�سل�سل )ع 

كي ال اأقول اأهّم منه.
وعدم  االأعثثمثثال  تلك  عثثن  اعثثتثثذارك  • وهثثل 
على  القّيمني  اأن  يعني  االأدوار،  عثثن  ر�ثثسثثاك 
يثثقثثّدرون موهبتك جثثيثثداً، بدليل  الثثدرامثثا ال 

عر�سهم عليك اأدواراً مل تقتنع بها؟
- ُيفرت�ض اأن يكونوا �ساهدوا اأدائي التمثيلي 
كل  الأن  ا�سمك(،  )ع  م�سل�سل  يف  حّققُته  ومثثا 
التي  امل�سل�سالت  االأمثثثثر.  هثثثذا  ملثث�ثثسثثوا  الثثنثثا�ثثض 
اأجُنز ت�سويره  ر قليلة وبع�سها كان قد  ُت�سوَّ

�سابقاً.
فبداأ  احلثثالثثيثثة،  االإنثثتثثاجثثات  اإىل  بالن�سبة  اأمثثثا 
الثثتثثوا�ثثسثثل مثثعثثي وبثثثثثثثداأت االأمثثثثثثثور تثثثعثثثود اإىل 
كثراً،  التمثيل  اأحثثبثثبثثُت  احلقيقي.  ن�سابها 
ناق�سة  اأقثثوم بخطوة  اأال  يهّمني كثراً  ولكن 

تعيدين اإىل الوراء.
• هل ت�سعر باأن �سركات االإنتاج لها ح�ساباتها 
الذين  املمثلني  التعامل مع  اإىل  عثثادة  ومتيل 

تعرفهم؟
- ال اأعرف، وال اأحب الدخول يف هذه املعمعة. 

ال اأقراأ وال اأتابع ما يح�سل يف الو�سط الفني 
وال اأعرف �سيئاً عن )الكليكات( التي حت�سل 

يف املجال.
تثثكثثون للممثل  اأن  يثثجثثب  اإنثثثه  يثثقثثول  الثثبثثعثث�ثثض 
عالقات مع �سّناع الدراما، واأنا ال اأملك اأدنى 
فثثكثثرة عثثن هثثذا املثثو�ثثسثثوع، الأنثثنثثي اأعثثتثثمثثد على 
يف  اأعثثمثثل  اأ�سا�سهما  وعثثلثثى  و�سكلي  موهبتي 

املهنة وال اأعتمد على العالقات اأبداً.
ُعر�ست  التي  االأعمال  لفتك بني  الذي  • ما 

يف املو�سم الرم�ساين الفائت؟
الأنني  نثثثثثثثادراً،  اإال  الثثتثثلثثفثثزيثثون  اأ�ثثثسثثثاهثثثد  ال   -
العود  على  وبثثالثثعثثزف  اأكثثر  باملو�سيقى  اأهثثتثثّم 

والبيانو.
جديدة؟ الأعمال  ر  حت�سّ هل  • غنائياً، 

باللهجة  جثثثديثثثدة  الأغثثنثثيثثة  ثثثر  اأحثثث�ثثثسّ نثثثعثثثم،   -
اللبنانية واأظن اأنها �ستلقى جناحاً الفتاً.

لتقدمي  الفر�سة  اأمامك  اأتيحت  حال  يف   •
الفنانات  بثثثني  تثثخثثتثثار  َمثثثثن  غثثثنثثثائثثثي،  دويثثثتثثثو 

مل�ساركتك الغناء؟
اأحبها  عبدالوهاب.  �سرين  الفنانة  اأختار   -

واأعتربها اأهّم مطربة عربية.
والتمثيل؟ الغناء  بني  للجمع  تطمح  • هل 

�سينمائي  فيلم  للم�ساركة يف  اأطمح  - مل ال؟ 
يجمع بني الغناء والتمثيل اأو م�سل�سل ميكن 

اأن اأغّني فيه.

ا�سمك(،  الذي حّققه يف م�سل�سل )ع  الكبري  النجاح  بعد 
التمثيلية  جتربته  جنم  تامر  اللبناين  الفنان  يخو�س 
الثانية من خالل م�سل�سل )هروب( وهو عمل لبناين - 
يف  اأكرث  ا�سمه  تثبيت  على  �سي�ساعده  م�سرتك،  خليجي 
مال التمثيل، بعد ال�سهرة الكبرية التي اكت�سبها يف �سوء 
خالل  من  وقبله  فوي�س(،  )ذا  برنامج  يف  الالفت  جناحه 

م�ساركته مب�سابقة ملك جمال لبنان.
اإىل  ال�سا�سة، الفتًا  �سبب غيابه عن  برر يف هذا احلوار،  جنم، 
اأنه يف�سل اأن يغيب وينتظر الدور اجليد )على اأن يقول النا�س 

نحن انتظرناه ملدة عامني ثم عاد بعمل عادي جدًا(.
وفيما اأ�سار اإىل اأنه ُعر�ست عليه اأدوار قبل )هروب( واعتذر 
يهمني  )لكن  مغرورًا،  لي�س  اأن��ه  اأك��د  بها،  يقتنع  مل  الأن��ه  عنها 
له،  التح�سري  عند  ا�سطررت،  لو  حتى  وقوي  مهم  بدور  اأطل  اأن 

لال�ستعانة مبدّرب خا�س(.

اإختارت اإحدى �سركات الهواتف العاملية، النجمة منة �سلبي للتعاون معها يف احلملة الدعائية ل�سل�سلة 
هواتفها اجلديدة التي �سيتم اإطالقها يف ال�سوق امل�سري يوم 30 اأغ�سط�س اجلاري.

وعن تفا�سيل تعاونها مع ال�سركة، اأكدت النجمة اأنها اإحدى العالمات التجارية ذات ال�سهرة العاملية 
ومفهوم  �سورة"،  يف  "اإح�سا�سك  حملة  �سعار  اأن  منوهة  املبتكرة،  التكنولوجية  قدراتها  بف�سل 
ت�سوير امل�ساعر "رائع للغاية" ، حيث اأنها معقدة وغام�سة، واأن كل امل�ساعر ت�ستحق ت�سجيلها 

يف بورتريه.
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ما فائدة امل�سي حايف القدمني؟
قثثال الطبيب فثثالدميثثر خثثورو�ثثسثثيثثف، اإنثثثه تثثوجثثد فثثائثثدة �سحية كثثبثثرة من 
اأي حثثذاء، الأنه توجد على باطن القدمني كمية  �سر االإن�سان حافيا بدون 
حافيا  "امل�سي  الطبيب:  واأو�ثثسثثح  بيولوجيا.  الفعالة  الثثنثثقثثاط  مثثن  كثثبثثرة 
النقاط  تدليك  طريق  عثثن  اجل�سم  واأنظمة  اأع�ساء  جميع  وين�سط  يحفز 
الع�سبية املرتبطة بها واملوجودة على بطن القدم: احلديث هنا، عن الكبد 
والبنكريا�ض والدماغ". واأ�سار اإىل اأنه، عندما مي�سي االإن�سان حايف القدمني، 
تتاأثر وتن�سط جميع اأع�ساء ج�سمه بالكامل، بف�سل تدليك النقاط الفعالة 
حيويا. ومن املهم ب�سكل خا�ض اختيار مكان امل�سي املنا�سب. ووفقا له، اأف�سل 
اأنه  وذكر  والرمل.  الع�سب  امل�ستديرة، وكذلك  امل�سي على احل�سى  خيار هو 
عند امل�سي على احل�سى يتم تدليك بطن القدم وكذلك يتم تدريب املفا�سل. 
ون�سح الطبيب بعدم امل�سي حايف القدمني الأكر من �ساعتني اأو ثالث �ساعات 
يف اليوم، الأن معظم النا�ض لديهم اأقدام م�سطحة. وتابع اأنه ال ين�سح بامل�سي 
اإىل االأذى.  اإال  يثثوؤدي  بدون حثثذاء، على االأ�سطح ال�سلبة واملخد�سة، الأنه ال 

وكذلك ال يجوز امل�سي حايف القدمني على االأ�سفلت اأو اخلر�سانة.

زيادات طفيفة على وجهك قد تدل 
على ارتفاع الكولي�سرتول يف الدم!

ميكن اأن يرتاكم الكولي�سرتول يف ال�سرايني، والذي ميكن اأن يت�سبب مع 
مرور الوقت يف حدوث ان�سداد. واعتمادا على املوقع، قد يوؤدي اإىل حدوث 

�سكتة دماغية اأو نوبة قلبية.
وميكن اأن تت�سرب م�ستويات الكولي�سرتول املرتفعة با�ستمرار اإىل ال�سطح.

وغالبا ما ياأخذ هذا �سكل Xanthelasma، "جمموعة �سفراء حمددة 
كما  اأو حولها"،  الكولي�سرتول حتت اجللد، عادة على اجلفون  بحدة من 

كتب باحثان يف كتابهما "الليزر للتطبيقات الطبية".
لذا، اطلب من طبيبك العام اإجراء اختبار الكولي�سرتول اإذا:

تعاين  اأو  العمر،  من  االأربعني  وجتاوزت  قبل  من  لالختبار  تخ�سع  • مل 
الثثقثثلثثب يف  اأو مثث�ثثسثثاكثثل  الثثكثثولثثيثث�ثثسثثرتول  اأو ارتثثثفثثثاع ن�سبة  الثثثثوزن  مثثن زيثثثثادة 

عائلتك.
الكولي�سرتول. ن�سبة  يف  ارتفاع  لديك  يكون  اأن  املرجح  • من 

وبعد الت�سخي�ض الر�سمي، ُين�سح بتغير منط حياتك يف حماولة لل�سيطرة 
على م�ستويات الكولي�سرتول املرتفعة.

نظام غذائي  ت�سكل جمرد جزء من  ال  التي  االأطعمة  العديد من  وهناك 
�سحي، بل ميكنها اأن ت�ساعد بن�ساط يف خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم 

اأي�سا.
بالكولي�سرتول،  املخت�سة  اخلثثريثثة  الربيطانية  القلب  جلمعية  ووفثثقثثا 
امل�سبعة، يعد  بالدهون غر  وا�ستبدال بع�سها  امل�سبعة  الدهون  فاإن تقليل 

طريقة رائعة خلف�ض ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
وت�سمل االأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون غر امل�سبعة:

اللفت  ال�سم�ض والذرة وبذور  الزيتون وعباد  النباتية مثل زيت  • الزيوت 
واجلوز وزيوت البذور.

والبذور. واملك�سرات  • االأفوكادو 

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  • ماذا 
الزعيم غاندي؟ 

- الروح الفا�سله واأطلقه طاغور. 
البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 

- فار�سية وتعني غطاء االأرجل. 
العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�ساعر  هو  • من 

- ال�ساعر اأحمد رامي 
العربية؟  اللغه  يف  القامو�س  كلمة  تعني  • ماذا 

- البحر الوا�سع. 
الرياع؟  هو  • ما 

-القلم. 

- هل تعلم اأن النحل يت�سل ببع�سه البع�ض عن طريق الروائح والرق�ض. فعندما تكت�سف النحلة رحيقاً اأو 
لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ض وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 

- هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية الواحدة تكون موؤلفة من: 
ملكة واحدة، واآالف النحالت االأخريات العامالت، فامللكة ت�سع كل البيو�ض، فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�سة كل ف�سل. والبيو�ض املخ�سبة تنمو لت�سبح نحالت عامالت، اأما البيو�ض 

غر املخ�سبة فتتطور اإىل ذكور )زنابر(. 
اأن خيوط العنكبوت م�سنوعة من غدد بطنية حمددة. يخرج احلرير عرب ثقوب �سغرة جداً  - هل تعلم 
من اأع�ساء النزل عند راأ�ض البطن. ويخرج ك�سائل �سرعان ما يتجمد عند مالم�سته للهواء. لهذه اخليوط 
احلريرية اأنواع هي: احلرير اللزج الذي ي�ستعمل يف الن�سيج اللتقاط الفري�سة، والنوع القوي الذي يدعم 
الكوالج التي لي�ست لزجة، وحرير ال�سرانق الذي تو�سع فيه البيو�ض. وبع�سها ناعم ومنفو�ض، واالآخر متني 

ليفي. 
- هل تعلم اأن دودة القز احلرير ت�سع 500 بي�سة اأو اأكر تو�سع على اأ�سرطة من الورق حتى الربيع القادم 
عندما يفتح التوت اأوراقه، فتو�سع هذه البيو�ض يف حا�سنة حيث تفق�ض ديداناً �سوداء �سغرة حيث تو�سع 
الديدان تعقد حول نف�سها خيطاً �سغراً غر  تبداأ  اأ�سابيع. ثم  �ستة  التوت فتتغذى عليها ملدة  اأوراق  فوق 

منظور ت�سكبه عرب ثقوب �سغرة يف اأحناكها.

زوجة جحا

اخلميس   9  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13336  
Thursday    9   September   2021   -  Issue No   13336

 

ع�سري الليمون 

اأكدت درا�سة حديثة اإن ع�سر الليمون من اأهم الع�سائر التي حتتوى على 
الغذائية وفوائدة ال حت�سى، وعلى الرغم من ذلك  العنا�سر  العديد من 

فاإن ع�سر الليمون الدافئ يحتوى على فوائد م�ساعفة منها:
بال�سرطان. االإ�سابة  خطر  من  يقلل   -  1

املناعة. جهاز  يعزز   -  2
القلب. باأمرا�ض  االإ�سابة  خطر  من  يقلل   -  3

اله�سم. عملية  تنظيم   -  4
البول. ويدر  ال�سموم  من  اجل�سم  ينقى   -  5

والعظام. واالأظافر  ال�سعر  ل�سحة  مفيد   -  6
الوزن. اإنقا�ض  على  ي�ساعد   -  7

ت�ساجرت جمموعة من الن�ساء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا اآال ترين 
نف�سك ال ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا ف�سرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من 

الذهب الكثر لكني ال احب ان الب�سه حتى ال حت�سدين احداكن، وتركتهن وان�سرفت باكيه. 
الل�سان وجباره  �سليطة  انت  لها نعم  وقثثال  اوالده  وام  البيت عرف جحا ما حدث وغ�سب جلرح كرامة زوجته  يف 
لكني احبك فاأنت ام اوالدي ولن اجعلك تخجلني بينهن ابداً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ض وحيداً يفكر 
فيما العمل مع هوؤالء الن�سوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ال يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل 
قلقاً حتى اتته فكرة، يف ال�سباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �سورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمية 
كان والده ميلكها، ولب�ض معها عمامة كبرة خ�سراء وعباءة بي�ساء ثم خرج على طريق القرية وجل�ض هناك حتت 
احدى اال�سجار، وعندما بداأ النا�ض ي�ستيقظون ويخرجون قام من مكانه و�سار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ض 
من اهلها و�ساأله احدهم من اين جئت ايها ال�سيخ الطيب وماذا تريد؟ فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم 
واريد ان ارتاح قلياًل.. فاأ�سرع الرجل ليدعوه عنده ليتربك به، وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً 
نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مربوكة كيف حالك، فقال الرجل وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة. 
تثثراه يا علي. ف�ساح الرجل من فرحته وقثثال وعرفت ا�سمي  امثثام وجهى لكنك ال  اآه كان هذا مكتوباً  فقال جحا: 
اي�ساً انت بالفعل رجل مبارك.  يف خالل �ساعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�سر من احلجاز 
وينادي النا�ض باأ�سمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفوا انه يقراأ الطالع ويك�سف لهم امل�ستور ويتنباأ مب�ستقبلهم 
فتدفق النا�ض عليه، كل منهم يعطيه بع�ض املال لي�ستطيع ان يعرف منه طالعه او م�ستقبله او اخباره فكان جحا 
يتظاهر بالتفكر والتمعن يف وجه ال�سخ�ض ثم يبداأ يف الكالم وال ي�سكت ابداً.  ا�سبوعان مرا وجحا يجل�ض �سيفاً 
يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال الكثر الكثر ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�ض ب�سدة وجاءوا 
بغاًل غاليه منحها له احد  القرية راكباً  الغاليه فحملها و�سكرهم وخرج من  الكثرة  بالهدايا  ليودعوه حمملني 
اغنياء القرية.. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة ب�سعر كبر وا�سرتى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�سله جحا 
وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�سل اإىل بيته و�سم زوجته اإىل �سدره وهو يقول: انتقمت لك. ومنحها ما معه من 
ا�سرتت بها الذهب واملالب�ض اجلديدة وح�سرت بهم احدى االأعرا�ض فكانت اجمل من العرو�ض  نقود كثرة جداً 
واخر�ست األ�سنة ن�ساء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ال �سمت اهلل فيك الن�ساء ابداً يا جحا.. 

اوح�ستنا.. فقال لها: اآ�سف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 

ن�سحت اأخ�سائية النظام الغذائي، ماغاريتا ماكوحا، 
الثثثرو�ثثثض بثثاالمثثتثثنثثاع عثثن تثثنثثاول احلثثلثثويثثات والقهوة 
الطق�ض  واملثثدخثثنثثة يف ظثثثثروف  املثثثاحلثثثة  واملثثنثثتثثجثثات 

احلار.
جاء ذلك على ل�سانها يف تدوينتها على موقع "�سبر 

زدورويف" االإلكرتوين.
تثثثثثر العط�ض وال  الثثغثثذائثثيثثة  املثثثثواد  تثثلثثك  اإن  وقثثالثثت 
ت�سهم يف  اأن  ذلثثثك، ميثثكثثن  اإىل  وبثثاالإ�ثثسثثافثثة  تثثرويثثه. 
املعوية، وتقلل  �سلبا على اجلراثيم  اجلفاف، وتوؤثر 

من املناعة وميكن اأن ت�سبب احل�سا�سية.
واأعادت االأخ�سائية اإىل االأذهان اأن البكتريا امل�سببة 

لالأمرا�ض تتكاثر ب�سرعة هائلة يف املنتجات احللوة 
ذات املحتوى الكرميي.

االأطعمة  باالمتناع عن  االأخ�سائية كذلك  ون�سحت 
والكربوهيدرات  اجلثثثاهثثثزة  والثثثوجثثثبثثثات  الثثدهثثنثثيثثة 
ال�سريعة الأنها ميكن اأن ت�سهم يف زيادة الوزن، نتيجة 

انخفا�ض الن�ساط يف ظروف الطق�ض احلار.
اجلفاف  اأي�سا  ت�سبب  اأن  ميكن  القهوة  اأن  واأ�سافت 
وال�سغط على نظام القلب واالأوعية الدموية، الأنها 

مدرة للبول وتزيد من كرة خفقان القلب".
والكحول خطر اأي�سا، الأنه يزداد تاأثره ال�سام على 

ج�سم االإن�سان يف الطق�ض احلار.

مواد غذائية يف�سل عدم تناولها يف الطق�ض احلار

�سبان يلتقطون �سورة �سيلفي اأمام متثال بوابة ال�سحاب يف حديقة االألفية يف �سيكاغو.  رويرتز


