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درا�سة: جني نادر يحمي من ال�سمنة
اإنقا�ص وزنهم وحماربة ال�سمنة حتى لو  يف�سل بع�ص الأ�سخا�ص يف 
اتبعوا نظاما غذائيا �سارما وحر�سوا على متارينهم الريا�سية ب�سكل 
اآخ��رون على نحافتهم ور�ساقة ج�سمهم مهما  م�ستمر، فيما يحافظ 

كان منط حياتهم. ملاذا؟
وميوت ما ل يقل عن 2.8 مليون �سخ�ص كل عام ب�سبب زيادة الوزن 
اأو ال�سمنة املفرطة. وتزيد ال�سمنة من خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سكري 

من النوع 2 واأمرا�ص القلب وبع�ص اأنواع ال�سرطان وحتى كورونا.
ووفق ما ذكرت جملة "�ساين�ص"، فاإن درا�سة حديثة تو�سلت اإىل �سبب 
من الأ�سباب التي حتمي النا�ص من ال�سمنة اأو ت�سيبهم بها، م�سيفة 

اأن الأمر يتعلق ب�"املتغريات اجلينية".
اإن  كامربيدج،  جامعة  يف  ال�سمنة  يف  باحثة  ف��اروق��ي،  �سدف  وقالت 

الدرا�سة التي اأجنزت هي "جولة يف جمال علم الوراثة".
ويبحث علماء الوراثة ب�سكل عام عن الطفرات التي ت�سبب املر�ص، مع 
اأن النا�ص ميكنهم حمل ن�سخ خمتلفة من اجلينات، مما يعني  العلم 
اأن العثور على املتغريات اجلينية النادرة اأمر �سعب للغاية ب�سبب قلة 
من  باأكرث  "اجلينوم" اخلا�ص  احلديثة  الدرا�سة  وحللت  الدرا�سات. 
األف �سخ�ص من املك�سيك والوليات املتحدة واململكة املتحدة،   640
الوراثي  ال�سريط  من  ج��زء  )ه��و  فقط  بالإك�سوم  بال�ستعانة  وذل��ك 
املكون من اخلوارج(، الأمر الذي مينح دقة عالية جدا للو�سول اإىل 

املتغريات". "اأندر 

ن�سائح ذهبية للعناية بجمال العني
اأوردت بوابة اجلمال "هاوت. دي" اأن الب�سرة حول العني تعد رقيقة 

وح�سا�سة للغاية؛ لذا فهي حتتاج اإىل عناية خا�سة.
العني  ح��ول  بالب�سرة  العناية  ينبغي  اأن��ه  الأملانية  البوابة  واأو�سحت 
حتتوي  التي  وال�سريوم،  كالكرميات  العناية  م�ستح�سرات  بوا�سطة 
املواد  تعمل هذه  الأرج���ان؛ حيث  زيت  اأو  الهيالورونيك  على حم�ص 
الفعالة على ترطيب الب�سرة وجتديد اخلاليا والق�ساء على التورمات 

والتجاعيد، كما اأنها ُتعيد للب�سرة مرونتها ومظهرها امل�سدود.
Roll-( ال���دوارة  ال��راأ���ص  ذات  امل�ستح�سرات  ا�ستعمال  املفيد  وم��ن 
بتاأثري  ومتتاز  ناحية  من  التورم  اإزال��ة  على  تعمل  اإنها  حيث  on(؛ 
املراأة  تتمتع  وب��ذل��ك  اأخ���رى.  ناحية  م��ن  للب�سرة  وتدليكي  ت��ربي��دي 

باإطاللة عيون م�سرقة تاأ�سر الألباب وتنطق باحليوية وال�سباب.

اكت�ساف نوع من اخلناف�س يف ف�سالت دينا�سور
يف  ال�سائعة  الكت�سافات  م��ن  "الروث"  املتحجرة  الف�سالت  تعترب 

مواقع احلفريات القدمية، وقد حتتوي على كنوز خمفية.
الدينا�سورات من  اأجنا�ص  لأح��د  املتحجر  ال��روث  م�سح  خ��الل  وم��ن 
عمرها  يبلغ  اخلناف�ص  من  نوعاً  العلماء  اكت�سف  الرتيا�سي،  الع�سر 
ومت��ث��ل ع��ائ��ل��ة ج��دي��دة م��ن اخل��ن��اف�����ص، مل تكن  ع���ام،  م��ل��ي��ون   230
 30 م��ع��روف��ة م��ن قبل للعلم، ومت الإع����الن ع��ن ه��ذا الك��ت�����س��اف يف 

يونيو/حزيران مبجلة "كرنت بيولوجي".
"كوبروليت"، بدياًل  با�سم  اأي�ساً  وتعد الف�سالت املتحجرة، املعروفة 
جديداً لأحفوريات الكهرمان، راتينج الأ�سجار املتحجر، والذي ينتج 

عادًة اأف�سل حفريات احل�سرات املحفوظة.
ومع ذلك، فاإن اأقدم حفريات ح�سرة من الكهرمان يبلغ عمرها حوايل 
140 مليون �سنة، وبالتايل تكون من الع�سور اجليولوجية احلديثة 
اأكرث يف  النظر  الآن  للباحثني  "كوبروليت"، ميكن  ن�سبياً، ولكن مع 
املا�سي، مما ي�سمح لهم مبعرفة املزيد عن تطور احل�سرات وال�سبكات 

الغذائية لفرتات زمنية غري م�ستك�سفة حتى الآن.
"نا�سيونال �سن  احل�سرات يف جامعة  فيكات�سيك، عامل  مارتن  وقال 
يات �سن" بتايوان، واأحد امل�ساركني بالدرا�سة يف تقرير ن�سره موقع 
"�سيل بري�ص" بالتزامن مع ن�سر الدرا�سة: "مل نكن نعرف كيف بدت 
عندما  رمب��ا،  الفر�سة،  لدينا  والآن  الرتيا�سي،  الع�سر  يف  احل�سرات 
جمموعات  بع�ص  اأن  �سنجد  ال���زواح���ف،  م��ن  اأك���رب  ع��دد  حتليل  يتم 
الزواحف اأنتجت )كوبروليتات( غري مفيدة حقاً، يف حني اأن البع�ص 
الآخر يحتوي على كوبروليت مليء باحل�سرات املحفوظة ب�سكل جيد 
داخل  البحث  يف  البدء  اإىل  بب�ساطة  ونحتاج  درا�ستها،  ميكننا  والتي 

املزيد للح�سول على بع�ص الأفكار".
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فريو�س مرعب ينت�سر 
بني الكالب الأ�سرتالية

اأدى انت�سار فريو�ص خطري بني الكالب يف اأ�سرتاليا، اإىل اإ�سابة مئات من 
الكالب بحالة مر�سية معقدة، جعلتهم يقاتلون للبقاء على قيد احلياة.

بني  خطري  م��ر���ص  انت�سر  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 
الكالب يف حديقة الكالب الداخلية يف �سرق ملبورن، مما ت�سبب يف معاناة 

بع�ص احليوانات الأليفة العائلية، ما تطلب حقنها وريديا لأيام.
واأ�سيب اأكرث من 100 كلب باملعدة بعد ح�سورهم حديقة �سيتيزنز بارك 

يف ريت�سموند يف الأ�سابيع الثالثة املا�سية منذ 11 يونيو.
وانت�سر الفريو�ص املعدي ب�سكل "ل ي�سدق" بني الكالب يف ملبورن، حيث 
تكافح بع�ص احليوانات الأليفة الأ�سرية الأكرب �سنا والأكرث �سعفا للبقاء 

على قيد احلياة، وفقا لل�سحيفة.
و�سرح الطبيب البيطري رو�ص اأن�سيل، �ساحب عيادة ريت�سموند البيطرية، 
ل�سحيفة هريالد �سن، اخلمي�ص، اأنه يعتقد اأن التهاب املعدة والأمعاء لدى 

الكالب ينت�سر الآن يف �سواحي متعددة يف ملبورن.
من  عائلي  األيف  حيوان   100 من  اأك��رث  عالج  اإن��ه  اأن�سيل  الطبيب  وق��ال 

الفريو�ص منذ 11 يونيو، موؤكد اأن الفريو�ص معد ب�سكل كبري.
والإ�سهال  القيء  هي  الكالب  عند  والأم��ع��اء  املعدة  التهاب  عالمات  وم��ن 

وانعدام ال�سهية واخلمول، مع ا�ستمرار الأعرا�ص ملدة ت�سل اإىل 10 اأيام.
بينما  الوريدية،  بالقطرات  ت�سررا  الأكرث  الأليفة  احليوانات  عالج  ويتم 

يتم اإعطاء الكالب يف الظروف العادية دواء فقط لوقف القيء.

لقطة مذهلة.. عني 
النار يف قلب املحيط

مذهلة،  حل���ظ���ات  ال����ك����ام����ريات  وث���ق���ت 
اللهب وهي حتدث  األ�سنة  ر�سدت  حيث 
ان���ف���ج���ارا ه��ائ��ال اإث����ر ان�����دلع ح��ري��ق يف 
باملحيط  املك�سيك  خليج  يف  اأنابيب  خط 
"ال�سن"  �سحيفة  وذك���رت  الأطلنطي. 
احلريق  اأن  ال�سبت  اأم�����ص  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ت�سرب غاز من خط  اإث��ر  اندلع اجلمعة 

اأنابيب قرب �سبه جزيرة يوكاتان.
مياه  يف  تتدفق  وه��ي  ال��ن��ريان  وو�سفت 
امل��ح��ي��ط ع��ل��ى ���س��ك��ل دائ����رة ب��اأن��ه��ا "عني 
�سطح  ال�سادم  الفيديو  واأظ��ه��ر  النار". 
املحيط وهو يغلي بلهب برتقايل يخرج 
م���ن حت���ت امل�����اء، ك��م��ا ل���و اأن����ه ك���ان حمم 

الالفا التي تخرج من جوف الربكان.
ت��اب��ع��ة للحكومة  ب���رتول  وق��ال��ت ���س��رك��ة 
�ساعات   5 ا�ستمر  احلريق  اإن  املك�سيكية 

قبل اأن يتم اإخماده.
وبداأت الق�سة يف ال�ساعة اخلام�سة فجرا، 
عندما ر�سدت �سركة "بيميك�ص" حدوث 
وعلى  الأنابيب،  اأح��د خطوط  ت�سرب يف 
اإغالق  ال�سركة يف  ط��واق��م  ب���داأت  ال��ف��ور 
الأنابيب،  خ���ط  يف  ال���رب���ط  ���س��م��ام��ات 
وا�ستكمال  احلريق،  اإخماد  يف  وال�سروع 

ذلك عند العا�سرة �سباحا.

خرباء يوؤكدون فوائد مترين 
ب�سيط يف اإنقا�س الوزن �ص 23

ملاذا يجب الهتمام بال�سحة العقلية 
لالأمهات اجلدد بعد الولدة؟

مبا اأن احلمل والإجناب جتربتان هامتان يف حياة املراأة، فاإن فرتة ما بعد الولدة 
قد جتلب لها حتديات جديدة، اأهمها م�ساكل يف ال�سحة النف�سية.

وفقاً للدكتورة نيها كاريف، اأخ�سائية طب التوليد واأمرا�ص الن�ساء يف م�ست�سفى 
حتدث  حيث  للن�ساء،  �سديد  �سعف  ف��رتة  متثل  النفا�ص  ف��رتة  اإن  هريانانداين، 
ما  واكتئاب  امل��زاج  ا�سطرابات  اإىل  اإ�سافة  الجتماعية،  هائلة يف حياتها  تغريات 

بعد الولدة.
الن�ساء  عن  النف�سية  ال�سحة  م�ساكل  ت��رتاوح  اأن  ميكن  ك��اريف،  الدكتورة  بح�سب 
ال�سريري، حيث قد ي�سل عدد  الكتئاب  اإىل  ال��ولدة  بعد  كاآبة ما  احلوامل من 

الن�ساء اللواتي يعانني من الكتئاب والقلق اأثناء احلمل اإىل 13%.
كما ميكن اأن ت�ساب املراأة بحالة نف�سية تدعى "ذهان ما بعد الولدة" وهي حالة 
تتطلب  خطرية،  مراحل  اإىل  الن�ساء  بع�ص  ل��دى  تتطور  اأن  ميكن  ح��ادة  عقلية 

تدخاًل نف�سياً عاجاًل لأنها ت�سكل خطراً على حياة الأم وطفلها على حد �سواء.
وبح�سب اخلرباء، فاإن الدرا�سات اأظهرت باأن حالة ذهان ما بعد الولدة ت�سيب 
واح���دة م��ن ك��ل 1000 ام���راأة بعد الإجن����اب. كما ُت��الح��ظ ح���الت اأخ���رى مثل 
ا�سطراب القلق العام وا�سطراب ما بعد ال�سدمة وا�سطراب الو�سوا�ص القهري، 
الولدة  ره��اب  "توكوفوبيا" اأي  تدعى  باحلمل  خا�سة  نف�سية  حالة  اإىل  اإ�سافة 

واملخا�ص.

هاله-فيتنبورغ"  لوثر  "مارتن  جامعة  يف  باحثون  وق��ام 
الأملانية وجامعة ولية بن�سلفانيا الأمريكية بدرا�سة حول 
لي�ص  امل��رح  اأن  فاكت�سفوا  العاطفية  احل��ي��اة  يف  امل��رح  دور 
فقط ت�سلية بل هو حمفز فكري كذلك ويجعل ال�سخ�ص 
م��ث��ريا ل��اله��ت��م��ام، ن��ق��ال ع��ن امل��وق��ع الإخ���ب���اري الأمل����اين 

ت�سايتونغ". "في�ستدويت�سه 
البحث  اإىل  ب��امل��رح  يتحّلون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  وي�سعى 
كما  مرحة.  بطريقة  الآخ��ري��ن  مع  للتعامل  طريقة  عن 
التوتر.  لتخفيف  ال�سعبة  املواقف  يف  امل��رح  ي�ستخدمون 
ويعطي املرح انطباعاً باأن �ساحبه مييل اإىل الب�ساطة بدل 
التعقيد. بالإ�سافة اإىل كل ذلك يتميز �ساحب ال�سخ�سية 
واخلفة  الرتكيز  على  كالقدرة  اأخ��رى  بخ�سائ�ص  املرحة 

والإثارة.
وتقول الباحثة كاي براور التي �ساركت يف اإعداد الدرا�سة 
الإن�سانية  ال��ع��الق��ات  اإي��ج��اب��ي على  ت��اأث��ري  ل��ه  "املرح  ب���اأن 
مثل  امل���رح���ة  "ال�سلوكيات  اأن  وت�����س��ي��ف  والعاطفية". 
مفاجاأة �سريكك واإعادة �سرد بع�ص التجارب امل�سرتكة يف 
طابع متثيلي مرح ي�ساهم غالًبا يف خلق ال�سعادة ويطول 
الأملانية  ال�سحيفة  م��وق��ع  ع��ن  ن��ق��ال  العالقات"،  ع��م��ر 

ت�سايتونغ". "زوددويت�سه 
ون�ساء  رج��ال  فيه  �سارك  �سابق  ا�ستطالع  نتائج  واأظهرت 
عند  مهم  معيار  امل��رح  اأن  والنم�سا  و�سوي�سرا  اأملانيا  م��ن 
الأنرثوبولوجيا  ل��ع��امل  و���س��ب��ق  احل��ي��اة.  ���س��ري��ك  اخ��ت��ي��ار 

املرح  اأن  درا�سة مفادها  اأجن��ز  اأن  ت�سيك  الأمريكي ج��اري 
فالن�ساء ينظرن  �سريك احلياة.  اختيار  �سمة مرغوبة يف 
اإىل املرح كموؤ�سر على انخفا�ص م�ستويات العدوانية عند 

الرجال.
وعموما فالقاعدة الذهبية تبقى: اإذا زاد ال�سيء عن حده 

انقلب اإىل �سده.

تتنب�أ بُنذر ملوعد الطالق 
اآلف  ي�ستخدمها  ال��ت��ي  اللغة  اأم��ري��ك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  حلل 
باأزمات  مي���رون  عندما  اخل�سام  حل��ظ��ات  يف  الأ���س��خ��ا���ص 
عاطفية مع �سريكة اأو �سريك العمر، واكت�سفوا اأن وجود 
كلمات حمددة اأثناء احلديث املتبادل ت�سري اإىل قرب وقوع 

النف�سال بني ال�سريكني.
يعد النف�سال واإنهاء عالقة عاطفية اأ�سواأ اأمر ميكن اأن 
يحدث  لل�سريكني على الإطالق خ�سو�سا بعد �سنوات من 
احلب والغرام. ويقول باحثون اأمريكيون اأنهم تو�سلوا اإىل 
كلمة تعد مثابة مفتاح ي�سري اإىل اقرتاب موعد النف�سال. 
"اأنا" بدًل من  ويتعلق الأمر با�ستخدام �سمري املخاطب 
"نحن". ورغم اأن ذلك قد يبدو طبيعيا للكثريين اإل اأن 
الباحثني لهم راأي اآخر، نقال عن  املوقع الإخباري الأملاين 

دويت�سالند". فريك  نيت�ص  "ريداك�سيون 
بتحليل  الأمريكية  برين�ستون  جامعة  يف  الباحثون  وقام 
التوا�سل  و�سائل  تطبيقات  اأح���د  على  ال��درد���س��ة  ر�سائل 

الجتماعي. وركزوا على حمتوى الر�سائل التي يتبادلها 
�سركاء حياتهم.  اأزم��ة عاطفية مع  اأ�سخا�ص مي��رون من 
وع��ل��ى م����دار ع��ام��ني ح��ل��ل ال��ب��اح��ث��ون ر���س��ائ��ل اأك����رث من 
6000 م�ستخدم لتطبيق  مليون م�ساركة من اأكرث من 

"ريديت".
وكان امل�ساركون يف الدرا�سة ين�سرون ق�س�سهم ال�سخ�سية 
نواحي  اإىل  بالإ�سافة  النف�سال  وظ���روف  اأ�سباب  ح��ول 
الإخباري  امل��وق��ع  بح�سب  اخل��ا���س��ة،  حياتهم  م��ن  اأخ���رى 

الأملاين "ريداك�سيون نيت�ص فريك دويت�سالند".
وق����ام ال��ب��اح��ث��ون ب��و���س��ع ع���الم���ات ل��غ��وي��ة م��ع��ي��ن��ة ميكن 
اأن  امل�����س��رتك��ة. ولح���ظ���وا  ال��ع��الق��ة  ن��ه��اي��ة  اإىل  ت�����س��ري  اأن 
"اأنا"  بدل  "اأنت" اأو ال�سمري  ا�ستعمال �سمري املخاطب 
�سيغة "نحن" خالل احلديث مع �سريك احلياة  اأو اأثناء 
التكلم عنه اأمام الآخرين يدل علي قرب نهاية العالقة. 
واعتماًدا على طول العالقة العاطفية ميكن التعرف على 
التغيريات التي طراأت على اللغة امل�ستخدمة ملدة ت�سل اإىل 
�ستة اأ�سهر مقدما. فمن يبداأ يف الرتكيز على نف�سه اأكرث 
ولي�ص على �سكل العالقة امل�سرتكة فقد قام فعال با�ستبعاد 

الآخر بدرجة  كبرية من حياته، ح�سب اخلربِاء.
�سريك  لغة  اإىل  الن��ت��ب��اه  ل����الأزواج  املفيد  م��ن  يكون  وق��د 
يكون  ق��د  ذل��ك  لأن  ي�ستخدمه  ال���ذي  وال�سمري  احل��ي��اة 
قد  والنف�سال  مهدد  العالقة  م�ستقبل  اأن  على  موؤ�سرا 

يكون و�سيكا يف حال مل تتم معاجلة نقاط اخلالف.

لتفادي اإغالق املدار�س.. ن�سيحة 
من منظمة ال�سحة العاملية

العاملية،  ال�سحة  منظمة  اأع��ل��ن��ت 
اإج���راء  حت��ت��م  ال��ظ��روف  بع�ص  اأن 
املدار�ص  يف  كوفيد19-  اختبارات 
اإغ���الق���ه���ا واأي�������س���ا للحد  ل��ت��ف��ادي 
للتعليم  "ال�سارة"  التاأثريات  من 
ع��ن ب��ع��د. ويف ب��ي��ان م�����س��رتك مع 
وال��ي��ون��ي�����س��ك��و، قال  ال��ي��ون��ي�����س��ف 
مدير الق�سم الأوروب��ي يف منظمة 
اإن  ك��ل��وغ��ه  ه��ان��ز  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة 
فر�سة  ت���وف���ر  ال�����س��ي��ف  "اأ�سهر 
قّيمة للحكومات لو�سع جمموعة 
ت�ساعد  ����س���ح���ي���ح���ة  اإج���������������راءات 
اإغ����الق  ع��ل��ى جت��ن��ب ال��ل��ج��وء اإىل 
املدار�ص مع احلفاظ على معدلت 
اأن  واأ���س��اف  منخف�سة".  اإ���س��اب��ات 
�سهدناه  "كما  امل����دار�����ص  اإغ������الق 
التعليم  ت���اأث���ريات ���س��ارة ع��ل��ى  ل��ه 
والجتماعية  العقلية  وال�سالمة 
لأطفالنا و�سبابنا". وكلوغه الذي 
املنطقة  يف  ال���ب���ل���دان  م������رارا  دع����ا 
ال�سحة  ملنظمة  التابعة  الأوروبية 
التاأثريات  م��ع��اجل��ة  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة 
عن  بالتعليم  املرتبطة  ال�سحية 
ال�سماح  "ل ميكننا  اأن���ه  اأك���د  ب��ع��د، 
الأطفال  تعليم  ب�سرقة  للجائحة 
للتو�سيات  ووف���ق���ا  وتنميتهم". 
الأول  اأم�ص  ُن�سرت  التي  اجلديدة 
الأول��وي��ة يف  اإعطاء  اجلمعة يجب 
اختبارات املدار�ص لالأطفال الذين 
تنف�سية حادة  اأعرا�ص  يعانون من 
"مهما كانت درجة خطورتها" ويف 
حال كانوا ينتمون اىل جمموعات 

معر�سة للخطر.

تيك توك يعود اإىل 
العمل يف باك�ستان 

للعمل  توك"  "تيك  تطبيق  ع���اد 
ال�سبت  اأم�ص  باك�ستان   جم��ددا يف 
بعدما رفعت حمكمة حملية حظرا 
اأي����ام ع��ل��ى ال�سبكة  م��ف��رو���س��ا م��ن��ذ 
اخلدمة  اأم��رت  لكنها  الجتماعية 
مبعاجلة  املراهقني  لدى  الرائجة 
م�سامني  ن�سرها  ب�ساأن  ال�سكاوى 
الت�سالت  هيئة  وكانت  اإ�سكالية. 
الباك�ستانية منعت اخلمي�ص للمرة 
يف  توك"  "تيك  ا�ستخدام  الثالثة 
اأ�سدرته حمكمة  بعد حكم  البالد 
التما�ص  اإىل  ا�ستنادا  ال�سند  ولي��ة 
�سد  باك�ستاين  �سخ�ص  ب��ه  ت��ق��دم 

التطبيق اململوك ل�سركة �سينية.
احلقوقيون  ال��ن��ا���س��ط��ون  وي��ن��ت��ق��د 
ت��ن��ام��ي ال��رق��اب��ة احل��ك��وم��ي��ة على 
الإعالم  وو�سائل  الإنرتنت  مواقع 

يف باك�ستان.
وقد اأثار وقف تطبيق "تيك توك" 
م�ستخدمي  ل���دى  ع��ارم��ا  ا���س��ت��ي��اء 
الق�سرية  ال��ف��ي��دي��وه��ات  م��ن�����س��ة 
باك�ستان،  يف  الن��ت�����س��ار  ال��وا���س��ع��ة 
لت�سويق  ك��رث  بها  ي�ستعني  وال��ت��ي 

ب�سائعهم وبيعها عرب الإنرتنت.

درا�سة: املرح اأق�سر طريق لقلب املراأة!

يتف�دى الكثريون املرح والدع�بة مع �شريك احلي�ة اأو مع 
غري  اجلد.  حممل  على  اأخذهم  عدم  من  خوف�  الزمالء 
اأن املرح له مفعول �شحري يف  اأظهرت  اأن درا�شة جديدة 

العالق�ت الع�طفية واالجتم�عية.
ب�حثون  به�  ق���م  درا���ش��ة  نت�ئج  ك�شفت 

والدع�بة  املرح  اأن  واأمريكيون  اأمل�ن 
ي��زي��د م��ن ال��ث��ق��ة يف ال��ع��الق���ت 

واالجتم�عية  ال��روم���ن�����ش��ي��ة 
وي��ج��ع��ل��ه��� ت��ط��ول. ورغ����م اأن��ه 
املرحة  ال�شخ�شية  اإىل  ينظر 

اإال  االأطف�ل،  �شم�ت  من  ك�شمة 
يحتفظون  الب�لغني  من  فئة 

فيتف�دون  اآخ��رون  اأم���  به�. 
ب�أن  منهم  اع��ت��ق���دا  امل��رح 
لدى  انطب�ع�  �شيولد  ذلك 

ب�أنهم  االآخ���ري���ن 
غ�����������ري 
جديني.
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�ش�ؤون حملية

•• العني -الفجر

عقدت موؤ�س�سة حممد بن حم اخلريية اجتماعها الدوري بهدف حتديد 
اللجان  ت�سكيل  اإىل  بالإ�سافة  احل��ايل  للعام  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  �سمات 
ملتابعة عمل اأن�سطة املوؤ�س�سة ، بح�سور ال�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم 
بن حم العامري رئي�ص جمل�ص الأمناء، الدكتور بخيت بن �سامل العامري 
، حمد عبداهلل بن وريقة ، �سالح �سامل باجلامري العامري ، حممد �سامل 

عامر العامري .
وبدء الجتماع با�ستهالل تقدم فيه اأمني �سر املوؤ�س�سة حتدث خالله عن 
اأهمية العمل الإن�ساين واملجتمعي وتطرق اإىل الدور البارز الذي تقوم به 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا املجال داخلياً وخارجياً .
والإن�ساين  العمل اخلريي  بتحديد حماور  الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  وقام 
التي �ستن�سط املوؤ�س�سة على تقدمي فعاليات ومبادرات ذات �سلة و�سملت 
تاأمني  ح��ي��ث  م��ن  ال��درا���س��ي��ة  م��راح��ل��ه  التعليم يف جميع  امل���ح���اور:  ه���ذه 
م�ستلزمات ودفع م�ستحقات لالأ�سر املتعففة بهدف اإكمال العام الدرا�سي 

لالأطفالهم ، م�ساعدة العمال وال�سر املتعففة من خالل فعاليات تكرمي 
مع تقدمي �سلل غذائية ومواد متوينية وتوزيعها على م�ستحقيها ، العمل 
والإن�سانية  واملنا�سبات اخلريية  الأن�سطة  الفعالة يف كافة  امل�ساركة  على 
املقامة على اأر�ص الإمارات ، بناء عالقات مع جميع املوؤ�س�سات والهيئات 
النا�سطة بالعمل اخلريي والإن�ساين داخل دولة الإمارات ، مناق�سة و�سع 
المارات  دول��ة  وتطلعات  توجهات  م��ع  تتوائم  للموؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 
يف  العربية املتحدة ومتوائمة مع اأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 

�ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام.
ووجه ال�سيخ الدكتور حممد بن حم ال�سكر والتقدير اإىل اأع�ساء جمل�ص 
الإدارة على جهودهم خالل الفرتة ال�سابقة .. مثمناً الدور الكبري الذي 

قاموا بهم يف امل�ساهمة بالعودة التدريجية لكافة الأن�سطة والفعاليات.
كافة  ات��ب��اع  م��ع  اأن مت��ار���ص خططها  ال��ل��ج��ان  ع��ل��ى جميع  اأن  م���وؤك���داً   .
الإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�ص كورونا وفق برامج ت�سغيلية 
اجلهات  م��ن  ال�����س��ادرة  التعليمات  وبح�سب  حم���ددة  زم��ن��ي��ة  ب��ت��وق��ي��ت��ات 

املخت�سة يف الدولة .

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي  معر�ص  فعاليات  يف  وحم��وري��اً  اأ�سا�سياً  قطاعاً  الفرو�سية  ُتعترب 
�سهدت  وق��د   ،2003 العام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل 
تطوراً ملحوظاً يف الدورات الأخرية من املعر�ص، مبا مُيّثل ترجمة جلهود 
دولة الإم��ارات يف �سون الريا�سات الرتاثية والتقاليد الأ�سيلة، وتعريف 

�سعوب العامل باأهمية اخليول العربية الأ�سيلة.
وت�سهد الدورة القادمة من احلدث، ُم�ساركة وا�سعة من ال�سركات الإقليمية 
ة ب�سناعة ُم�ستلزمات ركوب اخليل، واملقطورات، �سناديق اخليول،  املُخت�سّ
حدوات اخليول، ال�سروج، جلام اخليل، ُمكّمالت واأعالف غذائية، ومالب�ص 

واأحذية خا�سة بركوب اخليل، اإ�سافة ملدار�ص تعليم مهارات الفرو�سية.
وُتقام الدورة ال� 18 )اأبوظبي 2021(، حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ص نادي �سقاري  بن زايد 
الإمارات، وذلك خالل الفرتة من 27 �سبتمرب ولغاية 3 اأكتوبر القادمني 
يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص، بتنظيم من نادي �سقاري الإمارات. 
ال�سندوق  اأبوظبي،   - البيئة  هيئة  من  ر�سمية  برعاية  احل��دث  ويحظى 

الدويل للحفاظ على احلبارى، ومركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
وقد اأكد معايل ماجد علي املن�سوري رئي�ص اللجنة العليا املنظمة للمعر�ص، 
الأمني العام لنادي �سقاري الإمارات، على اأهمية اخليول العربية الأ�سيلة 
و�سباقاتها، واحلر�ص على ا�ستمرار وتطوير هذه الريا�سة الرتاثية التي 
العاملية يف جمال  ب�سمتها  تر�سيخ  الإم���ارات، وجنحت يف  دول��ة  بها  تفخر 

ُمتجددة  �سنوية  فر�سة  ب��ات  اأبوظبي  معر�ص  اأّن  اإىل  ُم�سرياً  تطويرها، 
لالحتفاء بريادة الإمارات يف ميدان الفرو�سية.

اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه،  ال�سيخ زايد بن �سلطان  ب��اإذن اهلل  وللمغفور له 
واإطالق  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  واقتناء  تربية  يف  وم�سهود  كبري  دور 
اإذ  العامل،  اأنحاء  خمتلف  ويف  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  وبطولتها  �سباقاتها 
ركائز  اأه��م  اأح��د  الأ�سيلة،  العربية  باخليول  واله��ت��م��ام  التم�ّسك  ُيعترب 
ال�سباقات  تنظيم هذه  العربية، فحر�ص، رحمه اهلل، على  والقيم  الرتاث 
وحا�سر  تاريخ  يف  بقوة  حا�سرة  اليوم  تبقى  وهي  وت�سجيعها،  وح�سورها 
وم�ستقبل مهرجانات الريا�سة والرتاث. وتت�سّدر فعاليات الفرو�سية لهذا 
العام يف معر�ص اأبوظبي لل�سيد، ُم�ساركة مميزة جلمعية الإمارات للخيول 
العربية، ويف ُمقّدمتها برنامج الطلق احلر لعر�ص َجمال اخليل العربية، 
حيث �سيقوم ُمعّلق خُمت�ص بتعريف اجلمهور باخليل العربي وجمالها يف 

�ساحة العرو�ص، بهدف اطالعهم على مزاياها وُقدراتها.
العربي  اخليل  جلمال  الأوروب��ي��ة  املنظمة  وباإ�سراف  اجلمعية،  ُتنّظم  كما 
)اليكاهو(، دورة نظرية وعملية يف حتكيم َجمال اخليول، خا�سة مبواطني 
العربية  باللغتني  العملي  ال��ت��دري��ب  تقدمي  يتم  و���س��وف  الإم����ارات.  دول��ة 
الواقع  مثل  حديثة  تقنيات  با�ستخدام  العرو�ص  �ساحة  يف  والإجنليزية 

املعزز، مبا مُيّكن اجلمهور من التفاعل مع املعلومات.
ومن جديد، ُيقّدم الفار�ص عمرو العبيدي، ور�سة عمل حول كيفية تدريب 
اخليل ومواجهة العقبات، تت�سمن ب�سكل رئي�ص فقرة "تعّلم كيف تتحدث 
لغة اخليول"، اإذ براأيه اأّن الفرو�سية الطبيعية هي فن فهم احل�سان عرب 

لغة اجل�سد وال�سوت، والتاأكد من اأنه يرى ُمدّربه وي�سمعه ويتعامل معه 
كرئي�ص عرب اإمياءات التوا�سل.

اأما العرو�ص ال�سّيقة التي �سوف ُتقّدمها اأكادميية بوذيب للفرو�سية، فمن 
ال��دورات الأخ��رية، جمهوًرا كبرًيا ب�سكل يومي.  اأن جتذب، كما يف  املتوقع 
مع  التعامل  فن  على  الإم��ارات��ي  ال�سباب  لتدريب  الأن�سطة  ه��ذه  وتهدف 

اخليول وجميع اأ�سكال ريا�سة الفرو�سية.
هذا  وُتوا�سل موؤ�س�سة زايد العليا فعالية "عرو�ص هيبوثريابي" الهادفة، 
اأ�سكال  م��ن  ك�سكل  اخل��ي��ل  ب��رك��وب  ال��ع��الج  ا���س��ت��خ��دام  مّت  لطاملا  اإذ  ال��ع��ام، 
اإعاقات  م��ن  ُيعانون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ول��ع��الج  الهمم،  اأ�سحاب  م��ع  التعامل 

ج�سدية.
ظبيان  ن��ادي  املعر�ص،  جلمهور  ُيقّدمها  املمتعة  الأن�سطة  من  غنية  باقة 
واأي�ساً  املو�سيقى،  اأنغام  اأجمل عرو�ص ركوب اخليل على  للفرو�سية، منها 
فعالية  وكذلك  العرو�ص.  �ساحة  يف  يرغب  ملن  واملهر  اخليل  رك��وب  فقرة 
�سّيقة على ظهور اخليل  األعاباً  تت�سمن  والتي  الهمم،  "جيمخانة" لذوي 
ُتتيح لهم ال�ستمتاع يف بيئة اآمنة. هذا ف�ساًل عن فعالية الرماية بال�سهم 

من على ظهر اخليل، اإ�سافة للعديد من العرو�ص احلّية.
نادي  مع  بالتعاون  اأبوظبي،  ب�سرطة   K9 و  اخليول  وح��دات  وُت��ق��ّدم  كما 
والكالب  ا�ستخدام اخليول  تو�سح كيفية  حّية  للفرو�سية، عرو�ساً  ظبيان 
الأم���ن والأم���ان يف دولة  الأ���س��رة واملُجتمع واحل��ف��اظ على  اأف���راد  حلماية 

الإمارات، مبا يعك�ص كفاءة قوات ال�سرطة يف دولة الإمارات ومتّيزها.
كما هو معروف ارتبطت اخليل بالقيم العربية الأ�سيلة منذ اأقدم الع�سور، 

اجلزيرة  يف  واملفاخرة  وال�سعر  احلياة  يف  وال�سجاعة  الفرو�سية  رمز  فهي 
العربية، ذلك اأّن احل�سان العربي يت�سم بالقوة واجلمال وبقدرته الهائلة 
على ال�سرب، وحتّمل اجلوع والعط�ص والتاأقلم مع حرارة الطق�ص، اإ�سافة 
اىل �سرعته الفائقة يف العدو، كما يت�سف بالطاعة والألفة والوفاء، ونظراً 
على  ومرغوبة  حميدة  �سفات  اإ�سفاء  يف  ا�ستخدم  �ساللته  ونقاوة  مليزاته 
اأغلب �ساللت اخليول يف العامل. ومنذ مئات ال�سنني، ُعرف اأهل الإمارات 
اأبرز عنا�سر الرتباط بالقيم العربية، وعلى مر  بالهتمام باخليل كاأحد 
النتماء  واأ�سالة  الوطنية  بالهوية  لريتبط  الهتمام  هذا  تطور  الع�سور 
الأ�سول  اإىل  اأن�سابها  التي متتد يف  العريقة  ال�ساللت  من خالل معرفة 

العربية.
وقد اهتم املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 
اأف�سل ال�ساللت من اخليول العربية الأ�سيلة، واأولها كل  ثراه، باقتناء 
مدعاة  باأنها  يوؤمن  ك��ان  الوا�سعة  ومعرفته  خربته  منطلق  وم��ن  عناية، 

للخري ولتفاوؤل و�سفاء النف�ص.
دول  و�سائر  الإم����ارات  يف  اخليل  �سباقات  اإق��ام��ة  ُي�سّجع  اهلل،  رحمه  ك��ان، 
العامل، وي�سرتط �سرورة اأن ُيقّدم املُ�سارك يف تلك ال�سباقات �سهادة تثبت 
اأ�سول  نقاء  به بهدف احلفاظ على  ُي�سارك  ال��ذي  واأ�سالة اجل��واد  عروبة 

اخليول العربية.
وليومنا هذا، ل زال مالك اخليول الفرن�سيون يدينون بالف�سل لل�سيخ زايد 
يف دخول اخليول العربية الأ�سيلة امل�سامري الفرن�سية منذ عام 1994، 

وحتديداً من مدينة "�سانتيه"، ومنها انتقلت اإىل م�سامري اأوروبا كّلها.

•• اأبوظبي – الفجر

ت��ب��داأ ال���ي���وم  الأح����د ف��ع��ال��ي��ات الأ���س��ب��وع ال��ث��اين م��ن ملتقى 
نادي  اأطلقه  ال��ذي  بعد"،  "عن   2021 ال�سيفي  ال�سمالية 
تراث الإم��ارات عرب من�سته الرقمية يف الع�سرين من يونيو 
تراثية  ب��ور���ص  اجل���اري،  يوليو   15 حتى  وي�ستمر  املن�سرم، 
املراكز  اأم���ا   : وال�سبابية  الن�سائية  امل��راك��ز  تقدمها  يومية 
العا�سرة �سباحا كل يوم  التابعة للنادي فتبث عند  الن�سائية 
عدا اجلمعة وال�سبت فيما ي�سهد يوم الثالثاء من كل اأ�سبوع 
املراكز  ت��ق��دم  بينما  م�ساء.  اخلام�سة  يف  اإ�سافية  ور���س��ة  ب��ث 
ال�سبابية التابعة لنادي تراث الإمارات خالل الأ�سبوع الثاين 
للملتقى ور�ص الألعاب ال�سعبية، وال�سقارة، والرتاث البحري، 
الأ�سبوع  يف  �ستقدم   فيما  الزراعية،  البيئة  وور���ص  وال�سنع، 
الثالث ور�ص اإعداد القهوة، والهجن، والتجديف والكياك من 
مدر�سة الإمارات لل�سراع التابعة للنادي. وكان الأ�سبوع الأول 
املراكز  تقدمي  �سهد  املا�سي،  اخلمي�ص  اختتم  ال��ذي  للملتقى 
وغزل  الكور�سيه،  �سملت  ال��ت��ي  ال��ور���ص  م��ن  ع���دداً  الن�سائية 
ال�سوف، و�سناعة العطور، والتلي، و�سف اخلو�ص، والق�س�ص 

ال�سعبي، والر�سم على الزجاج.
اإن  الن�سائي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��دي��رة  الرميثي  ظبية  وق��ال��ت 
التي تعنى  امللتقيات الرتاثية  اأهم  ال�سمالية يعد من  ملتقى 
بالرتاث لتثقيف الن�صء وتذكريهم برتاث اآبائهم واأجدادهم، 
واأ�سافت: "قدمنا يف مركز اأبوظبي الن�سائي عدة ور�ص اأهمها 
واملفردات  واحلناء،  واخلو�ص،  والغزل،  وال�سدو،  احلريرية، 
واأ�سادت  الزجاج".  على  والر�سم  اليدوية،  والفنون  الرتاثية 
�سالمة  على  املحافظة  اأج���ل  م��ن  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  بالرتتيبات 
ال��ط��ال��ب��ات وال���ت���زام���اً ب����الح����رتازات ال�����س��ح��ي��ة ���س��د جائحة 
يف  امل�ساركة  م�ستلزمات  الطالبات  ت�سليم  مت  حيث  ك��ورون��ا 
التوا�سل  �سيتم  اأن���ه  م��وؤك��دة  م��ن��ازل��ه��ن،  بعد يف  ع��ن  ال��ور���ص 
معهن عرب الإنرتنت لتعليمهن احلرف الرتاثية بالطريقة 
ال�سحيحة. من جهتها اأ�سادت بخيتة الفال�سي مديرة مركز 
ور�ص  يف  للطالبات  ال��وا���س��ع��ة  بامل�ساركة  الن�سائي  ال�سمحة 
امللتقى، واأ�سافت: "نقدم عدة ور�ص يومية عن بعد يتم بثها 
بتعليم  الرتاثيات  املدربات  خاللها  من  تقوم  الإنرتنت  عرب 
والتلي  ال�سدو  مثل  الرتاثية،  احلرف  من  العديد  الطالبات 
للهواتف  حم��اف��ظ  و�سنع  ال��ع��ط��ور،  �سنع  وط��ري��ق��ة  وال��غ��زل 

ال�سعبي  الأك��ل  اإىل  بالإ�سافة  الكرو�سيه  بطريقة   املتحركة 
والقهوة العربية". فيما اأكدت ميثاء ال�سويدي مديرة مركز 
العني الن�سائي اأن م�ساركة املركز يف امللتقى هذا العام ا�ستملت 
على عدة ور�ص تراثية تعليمية عن بعد مت بثها عرب املن�سة 
الرقمية للنادي وقدم املركز من خاللها بع�ص عنا�سر الرتاث 
من اأهمها التلي، واخلو�ص، والألغاز والأمثال ال�سعبية، وعمل 
ح�سالت النقود، وعمل بطاقات التهنئة بالعيد، م�سرية اإىل 
اأن امللتقى يهدف يف املقام الأول اإىل تعزيز الرتاث يف نفو�ص 
باأهمية  وتعريفهن  التقليدية،  احلرف  وتعليمهن  الطالبات، 

الرتاث يف حياتنا وكيفية املحافظة عليه.
يذكر اأن نادي تراث الإمارات درج على تنظيم ملتقى ال�سمالية 
ال�سيفي كل عام يف جزيرة ال�سمالية باأبوظبي بهدف املحافظة 
اأوقات  اأبنائها وا�ستثمار  ت��راث دول��ة الإم��ارات يف نفو�ص  على 
الوطنية  هويتهم  تعزيز  اأج���ل  م��ن  والنا�سئة  ال�سباب  ف���راغ 

و�سقلها يف نفو�سهم. 
التوايل  الثانية على  العام عن بعد لل�سنة  وياأتي ملتقى هذا 
حيث تبث فعالياته وور�سه عرب املن�سة الرقمية للنادي نظراً 

لالحرتازات ال�سحية املتعلقة بجائحة كورونا.

ي�شتمر حتى 15 يوليو اجل�ري

ملتقى ال�سمالية ال�سيفي يبداأ اليوم بور�س تراثية تقدمها املراكز الن�سائية و ال�سبابية 

حممد بن حم اخلريية تبحث روزنامة عمل املوؤ�س�سة خالل العام احلايل

عرو�ض واأن�شطة حّية ودورات حتكيم مل�ش�بق�ت اجَلم�ل

قفزة نوعية ت�سهدها فعاليات اخليل يف معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية
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تعد التم�رين الري��شية ج�نب� مهم� التب�ع اأ�شلوب 
حي�ة �شحي، ولكن ميكن اأي�ش� ا�شتخدامه� للم�ش�عدة 

على اإنق��ض الوزن.
ومتثل مم�ر�شة الري��شة جزءا اأ�ش��شي� من احلف�ظ 
االإ�ش�بة  خطر  من  تقلل  اأن  وميكن  ال�شحة  على 
اخل��راء  يو�شي  حيث  االأم���را����ض،  م��ن  ب�لعديد 
ن�ش�ط منتظم، والذي ميكن  ب�مل�ش�ركة يف  الب�لغني 

اأن يكون له فوائد فورية وطويلة االأجل.

ويعد بلوغ 10 خطوات يوميا هدفا للكثريين، ووفقا لأحد 
اخلرباء، فاإن امل�سي مل�سافة ميل واحد فقط يحرق ما يقارب 
100 �سعرة حرارية، ويف املتو�سط ي�ستغرق هذا ما ي�سل اإىل 

فقط. دقيقة   20
ويف حديثه اإىل موقع "اإك�سربي�ص" الربيطاين، اأو�سح ريان 

هودج�سون، مدرب ال�سحة واأ�سلوب احلياة، فوائد امل�سي.
 )NHS( الوطنية ال�سحية  اأو�سحت هيئة اخلدمات  كما 
ي�ساعد  ولكنه  التمارين،  "مهمل" من  �سكل  امل�سي  اأن  كيف 
ال��ن��ا���ص ع��ل��ى ب��ن��اء ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل وح���رق ال�سعرات 

احلرارية الزائدة.
ويقول موقع هيئة اخلدمات ال�سحية: "ل�ست م�سطرا اإىل 
له  يوميا  دقائق   10 مل��دة  ال�سريع  امل�سي   ... ل�ساعات  امل�سي 
الكثري من الفوائد ال�سحية ويحت�سب يف 150 دقيقة من 

التمارين الأ�سبوعية املو�سى بها".
واأو�سى خبري اآخر الأ�سخا�ص بامل�سي ملدة 30 دقيقة يف اليوم، 

ما قد يح�سن م�ستويات لياقة القلب والأوعية الدموية.
فريما،  �ساران  اأو�سح  "اإك�سربي�ص"،  موقع  اإىل  حديثه  ويف 
من موؤ�س�سة Nutrition & You: "امل�سي هو و�سيلة 

ميكنها  يوميا  فقط  دقيقة   30 �سحتك.  لتح�سني  رائ��ع��ة 
العظام  وتقوية  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  لياقة  حت�سني 
وتقليل الدهون الزائدة يف اجل�سم، ولكن هذا لي�ص كل �سيء. 
ويخف�ص  امل��ف��ا���س��ل،  اآلم  يخفف  اأن  اأي�����س��ا  للم�سي  ومي��ك��ن 
لديك  الطاقة  م�ستويات  ويعزز  ال��دم،  يف  ال�سكر  م�ستويات 

ويح�سن مزاجك".
دفعة  دق��ي��ق��ة   30 ب���  ال��ق��ي��ام  ت�ستطيع  ل  ك��ن��ت  "اإذا  وت��اب��ع: 
واحدة، فقم بتق�سيمها اإىل ثالث جولت م�سي �سريعة ملدة 
القدرة  تبني  �سوف  بذلك،  القيام  خالل  ومن  دقائق.   10
ال��زائ��دة وجتعل  احل��راري��ة  ال�سعرات  التحمل، وحت��رق  على 

قلبك اأكرث �سحة".
التمارين  م���ن  ب��امل��زي��د  ال��ق��ي��ام  م���ن  ال�����س��خ�����ص  مت��ك��ن  واإذا 
اخلفيفة لتعزيز امل�سي من اأجل اإنقا�ص الوزن، ف�سيكون ذلك 
اأي  خطوة كبرية يف الجت��اه ال�سحيح. وميكن القيام به يف 
اإىل  يحتاج  ول  تقريبا،  اجلميع  وينا�سب  �سامل  فهو  مكان، 

اأي معدات اأو تقنية.
واأ�سار فريما: "امل�سي ي�ساعدنا بب�ساطة على حرق املزيد من 
ال�سعرات  نق�ص  اإىل  الو�سول  يجعل  ما  احلرارية  ال�سعرات 
احلرارية اأ�سهل. وميكن اأن ي�سمل جميع اأفراد الأ�سرة، لذا 
للحفاظ على  امل�سغولني،  رائعة خا�سة لالآباء  فهي طريقة 

ن�ساطهم مع الأطفال اأي�سا".
ويحدث النق�ص يف ال�سعرات احلرارية عندما يحرق اجل�سم 
اأكرث مما ي�ستهلك، ما ي�ساعد اجل�سم على  �سعرات حرارية 

فقدان الدهون.
يتعلق  عندما  مهما  اأم���را  التحمل  على  ال��ق��درة  بناء  ويعد 
الأمر بفقدان الوزن حيث ميكن اأن ي�ساعدك على ممار�سة 

التمارين لفرتات اأطول يف اأي وقت.
ال�سعرات  يف  اأك��رب  عجز  خلق  على  ذل��ك  ي�ساعد  اأن  وميكن 

احلرارية وهو اأمر �سروري لفقدان اأي قدر من الوزن.

متثل مم�ر�شة الري��شة جزءا اأ�ش��شي� من احلف�ظ على ال�شحة

خرباء يوؤكدون فوائد مترين ب�سيط 
يف اإنقا�س الوزن

ب�سكل  الكولي�سرتول  من  عالية  ن�سبة  على  البي�ص  يحتوي 
يف  امل��وج��ود  الكولي�سرتول  اأن  ي��ب��دو  ل  ذل���ك،  وم��ع  طبيعي، 
الأطعمة  تفعل  كما  الكولي�سرتول  م�ستويات  يرفع  البي�ص 
غري  ال��ده��ون  مثل  الكولي�سرتول،  على  املحتوية  الأخ���رى 

امل�سبعة والدهون امل�سبعة.
وعلى الرغم من اأن بع�ص الدرا�سات وجدت �سلة بني تناول 
اأخرى  اأ�سباب  هناك  تكون  فقد  القلب،  واأم��را���ص  البي�ص 

لهذه النتائج، كما قالت مايو كلينك.
مع  ع��ادة  النا�ص  يتناولها  التي  "الأطعمة  امل��وق��ع:  واأ���س��اف 
البي�ص، مثل ال�سجق، قد تزيد من خطر الإ�سابة باأمرا�ص 

القلب اأكرث من البي�ص".
وي��ن�����س��ح خ�����رباء ال�����س��ح��ة ب���ت���ن���اول اأق�����ل ق����در مم��ك��ن من 
اإىل  ال�سخ�ص  يهدف  اأن  وُي��ق��رتح  ال��غ��ذائ��ي.  الكولي�سرتول 

احلفاظ على تناوله اأقل من 300 ملغ يف اليوم.

186 م��غ من  وحت��ت��وي بي�سة واح���دة ك��ب��رية على ح���وايل 
الكولي�سرتول، وكلها موجودة يف �سفار البي�ص.

الكولي�سرتول  مب�����س��ت��وي��ات  امل��ه��ت��م��ني  لأول���ئ���ك  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
وا�ستهالك البي�ص، ُيف�سل تناول �سفار بي�سة واحدة والباقي 
مع بيا�ص البي�ص ل�سمان بقاء م�ستويات الكولي�سرتول يف 

الدم �سحية.
وقال معهد القلب يف اململكة املتحدة اإن الأمر الأكرث اأهمية 

هو احلد من كمية الدهون امل�سبعة التي تتناولها.
ن�سبة  ت��رف��ع  اأن  مي��ك��ن  امل�����س��ب��ع��ة  ال���ده���ون  "كرثة  وت���اب���ع: 
تناول  ال��ن��ا���ص  ملعظم  ميكن  ل��ذل��ك،  ال���دم.  يف  الكول�سرتول 
منخف�ص  �سحي  غ��ذائ��ي  نظام  م��ن  ج��زء  اأن��ه  طاملا  البي�ص 
ن�سبة  ارت����ف����اع  م���ن  ت���ع���اين  ك��ن��ت  واإذا  امل�����س��ب��ع��ة.  ال����ده����ون 
الكولي�سرتول يف الدم، يجب اأن حتد من كمية الكولي�سرتول 
اأن يكون  300 ملغ يوميا. يجب  التي تتناولها اإىل حوايل 
اأربع بي�سات يف الأ�سبوع اأمرا جيدا، ولكن  تناول ثالث اإىل 
الأف�سل  ح��ول  التغذية  اخت�سا�سي  اأو  طبيبك  اإىل  حت��دث 

بالن�سبة لك".
الألبان  ومنتجات  احل��م��راء  اللحوم  جتنب  الأف�����س��ل  وم��ن 
م�ستويات  على  احل��ف��اظ  يف  ترغب  كنت  اإذا  الد�سم،  كاملة 

الكولي�سرتول لديك حتت ال�سيطرة.
وحتتوي جميع الأطعمة احليوانية على بع�ص الكولي�سرتول. 
ولكن من خالل تقليل الأطعمة احليوانية التي حتتوي على 
الدهون امل�سبعة، �ستحافظ اأي�سا على م�ستوى الكولي�سرتول 

يف نظامك الغذائي.
وت�����س��م��ل الأط���ع���م���ة ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
الكولي�سرتول: منتجات الألبان كاملة الد�سم مثل احلليب 

واجلنب والزبادي والق�سدة.
ويجب اأي�سا جتنب الدهون احليوانية مثل الزبدة وال�سمن 
الدهون  من  امل�سنوعة  للدهن  القابلة  والأطعمة  النباتي 

احليوانية.
وربطت املك�سرات بتح�سن م�ستويات الكولي�سرتول مع متييز 

اللوز.
ويف درا�سة ُن�سرت يف JAMA، اأدى تناول ح�ستني اإىل ثالث 

ح�س�ص من املك�سرات يوميا اإىل خف�ص ن�سبة الكولي�سرتول 
ال�سار LDL مبعدل 10.2 مغ/ دي�سيلرت.

وُيعزا تاأثري خف�ص الكولي�سرتول جزئيا اإىل "فيتو�سرتول�ص" 
املوجود يف املك�سرات.

وت��ت�����س��اب��ه ه���ذه امل��رك��ب��ات ال��ن��ب��ات��ي��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة الهيكلية 
منع  ط��ري��ق  ع��ن  خف�سه  على  وت�ساعد  الكولي�سرتول  م��ع 

امت�سا�سه يف الأمعاء.

حتتوي بي�شة واحدة كبرية على حوايل 186 مغ من الكولي�شرتول

هل البي�س هو اجلاين الرئي�سي عندما يتعلق 
الأمر بارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول؟

تت�أثر م�شتوي�ت الكولي�شرتول يف الدم اإىل حد كبري بنظ�مك الغذائي ووزنك وم�شتوى ن�ش�طك البدين.
ارتف�ع  يف  والكولي�شرتول،  املتحولة  والدهون  امل�شبعة  ب�لدهون  الغني  الغذائي  النظ�م  ي�ش�هم  اأن  وميكن 
م�شتوي�ت الكولي�شرتول. وغ�لب� م� يكون للبي�ض �شمعة �شيئة عندم� يتعلق االأمر ب�ملواد الغذائية التي ترفع 

م�شتوي�ت الكولي�شرتول، ولكن هل يعتر حق� بهذا ال�شوء؟.
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Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282

Notification by publication for defendant
In the claim No. SHCFICICPL2021/0004099 /Payment Order

To the Defendant: Ramez Ali Ghulam Farid
We inform you that the plaintiff Mohammed Salim Ghulam Sorour
Has filed the above-mentioned lawsuit and the following judgment 
has been passed against you:
Order the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 5000 
(Five Thousand Dirhams) with 12% interest from the date of the 
claim till full payment as well as the fees and expenses and five 
hundred dirhams as advocate fees and rejected other than that.
Judge 
Hisham Ahmed Awadin 
Sharjah Court / Civil Court of First Instance 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Notification of Judgement by Publication
lawsuit No. 215/2021 Partial Commercial

Based on the request of the Plaintiff/
Ahmed Abdul Rahman Moaz Hassan Al Shehhi, UAE national
To the Defendant/ Ms. Al Arefin Building Contracting-nationality:
Please note the court, on 29/04/2021, issued the following ruling:
The court ruled as follow;
First: First, by accepting the interlocutory request made by the plaintiff to 
amend his original requests in form. Secondly, by obligating the defendant 
company to pay an amount of 59,650 dirhams, as well as the expenses and 
attorney fees.
A judgment subject to appeal within 30 days from the day following its 
announcement, and by the expiration of this time without appeal against 
the aforementioned judgment, the court will take legal procedures to 
implement it.
Customer Happiness Administration
Aisha Abdul Rahman Al Dosari

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department 

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Publication letter

No. 5425/2021
Claimant: Beaconhouse Educational Investments LLC
Trade Name: Newlands School (BR OF BEACONHOUSE EDUCATION 
INVESTMENTS L.L.C)
The Respondent: 1) MOHAMMED MUZAMMIL RASHID AHMED 
KHAN 2) SHABANA BEGUM KHAN
We inform you according to this warning of the necessity of the 
following: To pay promptly an amount of 22,810 dirhams, the value of 
outstanding, within five days from the date of publishing this warning, 
otherwise the Claimant will have to take all necessary legal measures, 
including the issuance of an ORDER FOR PAYMENT in front of you to 
compel you with the aforementioned in addition to charging you all the 
fees and prescribed expenses, with keeping all the other legal rights of the 
Claimant. And for your information,
ATTESTED ON 20TH of June 2021
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Judicial warning by publication

(5669/2021)
The warner: Dubai Investment Real Estate L.L.C
By the attorney of lawyer/ Mohammed Al Sarkal Advocates and 
Lgeal Consultants
The warnee:1-Zabeel Car cleaning
  2- Afsal Ali Kunhirayan Puliyali
Accordingly,
The warner shall assign the warnee to quickly pay the payable 
amount thereby, amounted to AED 32.915 (Thirty-two thousands 
and nine hundreds and fifteen dirhams), the total value of commercial 
transactions and cheques between them during a period of five days 
as of the date of notice by publication, unless otherwise the warner 
will be obliged to take all the legal procedures against them to obtain 
the value of this amount in addition to incurring you all the fees, 
expenses and attorney fees.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Publication letter

No.5619/2021
Claimant: - Mr. GUILLAUME DOLISI - (France nationality).
The Respondent:
1) Mr. ADNAN LABCHIRI
2) Mr. FADI HATAMLEH
We inform you according to this warning of the necessity of the following:
Forthwith and urgently pay all of the due payable outstanding amounts to the 
notifying party, i.e. the amount of USD 89,250 (eighty-nine thousand and two 
hundred and fifty United States Dollars) which the amount of loan and interests 
till date of May 31st, 2021 A.D. within a grace term of FIVE (5) days from the 
date of serving the foreign notice, failing which the notifying party will be, 
regrettably, compelled to proceed with all of the necessary legal proceedings 
versus you, inclusive of-without restriction, applying for payment order before 
the court versus you so as to oblige you to pay the foregoing amounts in addition 
to incurring the legal fees and expenses thereof and to reserve all of the other 
legal rights of the claimant. And for your information,
ATTESTED ON 27TH of June 2021
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Publication letter

No. 5426/2021
Claimant: Aliyas Bus Rental LLC
The Respondent: Imran Liaqat Rana Liaqat Ali.
We inform you according to this warning of the necessity of the 
following: 
To pay promptly an amount of 30,296 dirhams, the value of the outstanding 
in your trust, within five days from the date of publishing this warning, 
otherwise the Claimant will have to take all necessary legal measures, 
including the issuance of an ORDER FOR PAYMENT in front of you to 
compel you with the aforementioned in addition to charging you all the 
fees and prescribed expenses and the legal interest 12 While preserving all 
the other legal rights of the Claimant. And for your information,
ATTESTED ON 20TH of June 2021
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 7/ 2021  Issue No : 13282
Notarial Notice by Publication

No. 5592/2021)
Doc. No. 2021/1/25243
The Notifler: 1- Danube Building Materials FZC
 2- Al Danube Building Materials Trading Co. LLC
The Notified party: Style Metal City Fire Resistant Doors Manufacturing L.L.C
Subject
As a result of business dealings between the two notiflers and the notified party Style 
Metal City Fire Resistant Doors Manufacturing L.L.C, the notified party became 
indebted in an amount of AED 170,000 to the notifiers.
It was agreed with the notified party Style Metal City Fire Resistant Doors 
Manufacturing L.L.C to pay the agreed amount when such amount becomes due, 
however the notified party refused to pay and did not settle the amount.
The two notifiers demanded the notified party many times to pay the due amount of 
AED 170,000 however it refused to pay unduly.
Therefore,
The two Notifiers hereby serve this notice to the Notified Party to pay the debt 
amount of AED 170,000 within Five days from the date of receiving this notification, 
otherwise, the notifiers will take all legal procedures against the notified party to 
reserve all their rights, as per the laws of UAE along with charging the notified party 
all expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي واملنظمة العاملية لالقت�ساد 
الأخ�سر القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر التي تقام حتت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه 
العاملية لالقت�ساد  ال�سابعة من القمة  اهلل. وتعقد الدورة 
دبي  م��رك��ز  يف   2021 اأك��ت��وب��ر  و7   6 ي��وم��ي  الأخ�����س��ر 
للمعار�ص يف موقع اإك�سبو 2020 دبي حيث ميتد املركز 
45،000 مرت مربع وميثل م�ساحة عاملية  على م�ساحة 
رئي�سي  ب�سكل  �ستجذب  ال�ستخدامات  ومتعددة  امل�ستوى 
ق��ط��اع الج��ت��م��اع��ات واحل���واف���ز وامل���وؤمت���رات وامل��ع��ار���ص يف 
فرتة انعقاد اإك�سبو 2020 وما بعدها وميثل املركز اأي�سا 
رمزا بارزا لإرث اإك�سبو الطويل الأمد يف قطاَعي الأعمال 

وال�سياحة.
احلاليني  الروؤ�ساء  لعدد من  ب��ارزا  القمة ح�سورا  وت�سهد 
امل�����س��ت��وى العاملي  امل����وؤث����رة ع��ل��ى  وال����ق����ادة وال�����س��خ�����س��ي��ات 
يف  ال����راأي  وق����ادة  واملخت�سني  اخل����رباء  اآلف  وت�ستقطب 
امل�ستدامة  والتنمية  الأخ�سر  القت�ساد  جم��الت  خمتلف 

مالية وممثلني  وموؤ�س�سات  و�سركاء  تنفيذيني  روؤ�ساء  من 
الأع��م��ال واخلرباء  ق��ادة  اإىل جانب  العاملية  الأ���س��واق  عن 
ق�سايا  ملناق�سة  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  العامليني 
احلراري  والحتبا�ص  املناخي  التغري  راأ���س��ه��ا  على  ملحة 
ومواءمة �سيا�سة الطاقة لأهداف التنمية امل�ستدامة وحجم 
وتبادل  م�ستدام  م�ستقبل  لبناء  امل��ط��ل��وب  الكبري  العمل 
ال�ستدامة  و�سيا�سات  واأنظمة  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  الآراء 
ت���ك���راره���ا وت��و���س��ي��ع نطاقها  اإم��ك��ان��ي��ة  ال��ن��اج��ح��ة وم����دى 
ومناق�سة �سبل مواجهة التحديات وال�ستفادة من الفر�ص 
.. وي�سدر  الأخ�سر  القت�ساد  التحول نحو  املتاحة لدعم 
عن القمة يف ختام كل دورة “اإعالن دبي” الذي يت�سمن 
تو�سيات امل�ساركني وخمرجات القمة واأهم حمطات القمة 
القمة  رك��زت   2014 ع��ام  اإط��الق��ه��ا  ومنذ   .. وفعالياتها 
اآليات  رئي�سية ثالثة هي  ال�سابقة على حماور  دوراتها  يف 
منظومة  لتعزيز  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  امل�ستدامة  التنمية 

القت�ساد الأخ�سر وتبني احللول اخل�سراء املبتكرة.
وقال �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ص املجل�ص 
الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دب���ي رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لإك�سبو 
الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة  حتظى   : دبي   2020

برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل وتعترب اإحدى املبادرات العديدة التي تطلقها 
دول����ة الإم������ارات ل��دع��م ال��ت��ح��ول ال��ف��ع��ال ن��ح��و القت�ساد 
ال�سابعة  ال������دورة  ت��ك��ت�����س��ب   : ���س��م��وه  واأ����س���اف  الأخ�������س���ر. 
اإك�سبو  م��ع��ر���ص  م��ع  لتزامنها  خ��ا���س��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��م��ة  م��ن 
الذهبي  باليوبيل  واحتفالنا  دبي وعام اخلم�سني   2020
الرائدة  التنموية  م�سريتنا  على  ع��ام��ا  خم�سني  وم���رور 
الدولية  ال�سراكات  �سبكة  لتو�سيع  اجلهود  تت�سافر  حيث 
ال�سناعات  الأخ�����س��ر م��ن  والإق��ل��ي��م��ي��ة جل��ع��ل الق��ت�����س��اد 
لتحقيق  امل�ستقبلية  اخلطط  وتوجيه  الدولة  يف  احليوية 
جانب  اإىل  والجتماعية  والبيئية  القت�سادية  ال�ستدامة 
�ستعزز  القمة  اأن  ثقة من  .. ونحن على  املجتمعي  الرفاه 
دورها كملتقى عاملي ي�سهم يف تو�سيع اآفاق التعاون الدويل 
ور�سم الأجندة العاملية القادمة حول خمتلف الق�سايا ومن 
اأهمها توفري املزيد من الفر�ص لتحقيق التنمية امل�ستدامة 
كل  يف  الإن�سان  �سعادة  لتحقيق  اأخ�سر  م�ستقبل  و�سمان 
نائب  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  قال  جانبه  من  مكان. 
العاملية  القمة  الأعلى للطاقة بدبي رئي�ص  املجل�ص  رئي�ص 

رياديا  مركزا  الإم���ارات  دول��ة  تتبواأ   : الأخ�سر  لالقت�ساد 
النظيفة  الطاقة  قطاع  يف  العاملية  اجلهود  دع��م  يف  عامليا 
واملتجددة من خالل ا�سرتاتيجياتها وا�ستثماراتها يف هذا 
املجال وقد لعبت الدولة دورا هاما يف املفاو�سات التي قادت 
التزاماتها  تقدمي  التاريخي من خالل  باري�ص  اتفاق  اإىل 
ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  ملعاهدة  الداعمة  الوطنية 
التغري املناخي وتعترب ا�ست�سافة الدولة للحوار الإقليمي 
2021 دلل��ة جديدة على  اأبريل  املناخي يف  العمل  حول 
م�����س��ارك��ة ال��دول��ة ال��ف��اع��ل��ة مل��واج��ه��ة اآث����ار ال��ت��غ��ري املناخي 
املناخي  ال��ت��غ��ري  م��ع ق�سية  ب��ال��ت��ع��ام��ل  ال��ت��زام��ه��ا  وج��دي��ة 
2030 ل �سيما  امل�ستدامة لعام  التنمية  اأه��داف  وحتقيق 
ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ي��اأت��ي  الإقليمي  احل���وار  اأن 
امللحة  وال�سرورة   ”19 “كوفيد-  جائحة  تفر�سها  التي 
حلول  واإي��ج��اد  التعايف  لت�سريع  العاملية  اجلهود  لت�سافر 
ذكية وم�ستدامة للحد من تاأثريات تغري املناخ كما يعك�ص 
�سعي دولة الإمارات ل�ست�سافة الدورة الثامنة والع�سرين 
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن 
2023 جهود  اأبوظبي عام  »COP 28« يف  املناخ  تغري 
الدولة لإيجاد حلول عاملية للتحديات التي توؤرق الكوكب.

العاملية لالقت�ساد الأخ�سر تدعم جهود الدولة يف اإيجاد حلول م�ستدامة للتحديات البيئية

فتحت اأبوابه� وا�شتقبلت ال�شي�ح املطعمني 

بوكيت توفر ل�سيوفها جتربة �سياحية فريدة 
•• بوكيت- د. �رشيف البا�سل:

فتحت جزيرة بوكيت التايالندية اأبوابها 
اأمام ال�سياحة العاملية معلنة  من جديد 
ال�سياحية  والفعاليات  الأن�سطة  ع��ودة 
ع�ساق  اإل��ي��ه��ا  ا���س��ت��اق  ال��ت��ي  والرتفيهية 
ال�سفر والباحثون عن التميز والرفاهية 

وال�ستجمام يف اأجواء حاملة. 
عندما ي��ذك��ر ا���س��م ت��اي��الن��د ت��ت��ب��ادر اإىل 
الذهن معان كثرية لبلد عريق بتاريخه 
�ساحر  بطبيعته  جميل  بحيويته  فاتن 

مبكوناته ب�سيط ب�سعبه.

ال�سياحة  هيئة  مكتب  م��ع  وبالتن�سيق 
)الفجر(  ت��اب��ع��ت  دب���ي  يف  ال��ت��اي��الن��دي��ة 
اإعادة فتح اأكرب جزيرة يف تايالند �سمن 
وف��د اإع��الم��ي كبري م��ن دول��ة الإم���ارات 
التعاون  جمل�ص  ودول  املتحدة  العربية 
اإىل  اجلمعة  ي��وم  ظهر  و�سل  اخلليجي 

مطار بوكيت الدويل قادما من دبي على 
 EK378 منت طائرة طريان الإمارات

.
الطائرة  رك���اب  حظي  و�سولهم  ول���دى 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال حافل  وال���وف���د الإع����الم����ي 
امل�����س��وؤول��ني يف ه��ي��ئ��ة تن�سيط  ق��ب��ل  م��ن 

ال�����س��ي��اح��ة ال��ت��اي��الن��دي��ة وال��ع��ام��ل��ني يف 
مرحبون  مبت�سمون  اجلميع   .. امل��ط��ار 
اجلهد  ك��ل  ي��ب��ذل��ون  اجل��زي��رة  ب�سيوف 
واإر�سادهم وت�سهيل مهمتهم  مل�ساعدتهم 
فهي  الإمكان  بقدر  الإج���راءات  وتي�سري 
لل�سياح  ب��وك��ي��ت  ف��ت��ح  ل��ت��ج��رب��ة  ب���داي���ة 

نف�ص  يف  ي���ب���ق���وا  اأن  ع���ل���ى  امل���ط���ع���م���ني 
املنطقة ملدة �سبعة اأيام قبل النتقال اإىل 
اأخ��رى، وتاأمل تايالند يف جناح  مناطق 
اإم��ك��ان��ي��ة تطبيقها  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��ج��رب��ة 
تايالند  من  اأخ��رى  �سياحية  مناطق  يف 
لتعود ال�سياحة اإىل �سابق عهدها وتعود 

تايالند اإىل الريادة يف هذا املجال.
بطبيعتها  ب���وك���ي���ت  ج����زي����رة  وت���ت���م���ي���ز 
و�سواطئها  ال�سياحية  ومعاملها  اخلالبة 
القدمية  واأ���س��واق��ه��ا  ال��راق��ي��ة  وفنادقها 
واحلديثة ومطاعمها التي تتيح لل�سائح 

خيارات متعددة تر�سي كافة الأذواق.

�سامل بن �سلطان القا�سمي ي�ستعر�س مكانة 
الإمارات على خارطة �سادرات الع�سل

•• راأ�س اخليمة-وام

دائرة  رئي�ص  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سلطان  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  املهند�ص  اأك��د 
الطريان املدين برا�ص اخليمة رئي�ص جمموعة” ايه ان ات�ص بي” لنتاج 
اأف�سل املمار�سات من قبل املوؤ�س�سات وال�سركات  ع�سل النحل �سرورة تبني 
الحرتار  منها  وبيئية  �سلبية  ظواهر  من  حم��ذرا  النحل  برتبية  القائمة 
واخل�سائر   ، والت�سحر   ، النا�سئة  الأم��را���ص  م�سببات  وانت�سار   ، العاملي 
املتتالية يف التنوع البيولوجي النباتي كعوامل هدم للجهود العاملية لإنتاج 
ع�سل النحل. جاء ذلك يف كلمة خالل م�ساركته ممثاًل عن دولة الإمارات 
يف ندوة التنمية وم�ساكل تربية النحل يف اأوكرانيا وال�سرق الأو�سط، والتي 
احليوية  للتكنولوجيا  والعلمي  ال��رتب��وي  املعهد  م��ن  ك��ل  م��وؤخ��راً  نظمها 
وتربية الأحياء املائية بجامعة اأودي�سا احلكومية الزراعية، بال�سرتاك مع 
احتاد النحالني العرب، وجمموعة » ANHB«، بهدف الرتقاء باملعايري 
العلمية الدولية لرتبية النحل. وحذر ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي، 
وبالتبعية  ال��ع��امل،  دول  كافة  يف  النحل  بيئة  على  توؤثر  قد  تهديدات  من 
التاأثري �سلباً من جودة الع�سل املنتج موؤكدا على �سرورة توجه املمار�سات 
التطويرية لتحقيق ال�ستدامة يف زراعة النحل، مبا فيها وقوف النحاليني 
على اأ�ساليب الإدارة ال�سليمة، واملتكاملة لتح�سني النظم واملوارد الطبيعية. 
هي  ح��ال��ي��اً  تواجهنا  م�سكلة  اأك���رب  اأن  اإىل  القا�سمي  ���س��امل  ال�سيخ  واأ���س��ار 
ا�ستدامة نحل الع�سل.. حيث يعمد النحالون بالدولة لرتك النحل ميوت، 
مع اأنتهاء مو�سم جني الع�سل، ثم يعمدون مرة اخرى ل�سترياد النحل من 

اخلارج عند حلول املو�سم اجلديد.

ارتفاع العجز التجاري املغربي 
% على اأ�سا�س �سنوي يف مايو   10.4

•• الرباط-رويرتز

قال مكتب ال�سرف املغربي اإن العجز التجاري للبالد ارتفع 10.4 باملئة 
اإىل 81 مليار درهم )ت�سعة مليارات دولر( يف ال�سهور اخلم�سة الأوىل من 
العام  نف�سها من  الفرتة  دره��م يف  مليار   73.3 ارتفاعا من   2021 ع��ام 

املا�سي.
واأ�ساف يف تقرير �سهري اأن واردات املغرب ارتفعت 18.1 باملئة اإىل 207.6 
مليار درهم كما قفزت ال�سادرات 23.5 باملئة اإىل 126.6 مليار درهم يف 

الفرتة من يناير كانون الثاين اإىل مايو اأيار باملقارنة مع العام ال�سابق.
اإي��رادات ال�سياحة، احليوية لدخل املغرب من العملة ال�سعبة،  وانخف�ست 
املغاربة يف  ارتفعت حتويالت  دره��م يف حني  مليار   7.3 اإىل  باملئة   62.3

اخلارج 50.2 باملئة اإىل 36.3 مليار درهم.

 م�سر تطرح مناق�سة ل�سراء القمح 
لل�سحن من 1 اإىل 15 �سبتمرب 

•• القاهرة-رويرتز

ال�سبت  ام�ص  مناق�سة  التموينية  لل�سلع  العامة  امل�سرية  الهيئة  طرحت 
يف  لل�سحن  عامليني  م��وردي��ن  م��ن  القمح  م��ن  حت��دده��ا  مل  كميات  ل�����س��راء 
الفرتة من 1 اإىل 15 �سبتمرب اأيلول على اأن يكون الدفع بخطابات اعتماد 
ت�سعى  اإن��ه��ا  الهيئة  رئي�ص  نائب  يو�سف  اأح��م��د  وق��ال  ي��وم��ا.   180 مدتها 
املتحدة  ال��ولي��ات  من  الطحني  قمح  اأو  اللني  القمح  من  �سحنات  ل�سراء 
وكندا واأ�سرتاليا وفرن�سا واأملانيا وبولندا والأرجنتني ورو�سيا وقازاخ�ستان 

واأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا واملجر وباراجواي و�سربيا.
يوم  جرينت�ص  بتوقيت   1000 ال�ساعة  بحلول  ال��ع��رو���ص  تلقي  ويتعني 
الثنني على اأن تكون النتائج يف نف�ص اليوم بعد ال�ساعة 1330 بتوقيت 

جرينت�ص.
األف   180 الهيئة  ا�سرتت  حزيران،  يونيو   28 يف  ال�سابقة  املناق�سة  ويف 
 5 25 اأغ�سط�ص اآب اإىل  طن من القمح الروماين لل�سحن يف الفرتة من 

�سبتمرب اأيلول.
وللمناق�سة احلالية ت�سعى الهيئة ل�سراء �سحنات ل تقل عن 55 األف طن 
اإىل 60 األف طن من القمح الأمريكي الأبي�ص الناعم اأو القمح الأمريكي 
القابل  ال��رو���س��ي  القمح  اأو  ال��ن��اع��م  الأح��م��ر  الأم��ري��ك��ي  القمح  اأو  ال�سلب 
للطحن اأو القمح الأوكراين القابل للطحن اأو القمح الأ�سرتايل القيا�سي 

الأبي�ص الناعم.
القمح  م��ن  ط��ن  األ���ف   60 ع��ن  تقل  ل  �سحنات  ل�سراء  الهيئة  ت�سعى  كما 
الكندي الأبي�ص الناعم اأو القمح الفرن�سي القابل للطحن اأو القمح الأملاين 
البولندي  القمح  اأو  للخبز  ال�سالح  الأرجنتيني  القمح  اأو  للطحن  القابل 
الروماين  القمح  اأو  للطحن  القابل  قازاخ�ستان  قمح  اأو  للطحن  القابل 
ال�سربي  القمح  اأو  للطحن  القابل  البلغاري  القمح  اأو  للطحن  القابل 
القابل للطحن اأو القمح املجري القابل للطحن اأو قمح باراجواي القابل 

للطحن.

هجوم الكرتوين ي�ستهدف 200 �سركة اأمريكية 
•• نيويورك-اأ ف ب

تعر�ست �سركة “كا�سيا” الأمريكية التي تزود العديد من ال�سركات بخدمة 
مطالبة  ت�سمن  اإل��ك��رتوين  لهجوم  اجلمعة  املعلومات  تكنولوجيا  اإدارة 
العديد من عمالئها بدفع فدية. واأكدت ال�سركة م�ساء اجلمعة اأن الهجوم 
اقت�سر على “ن�سبة �سغرية جدا” من عمالئها الذين ي�ستخدمون برنامج 

“يف اإ�ص اأيه” “ويقدر عددهم حاليا اأقل من اأربعني مليونا يف العامل«.
وطال الهجوم 200 �سركة، بح�سب �سركة “هانرتي�ص لبز” املتخ�س�سة 
با�سم  اأي�ساً  املعروف  الربامج،  من  النوع  هذا  ي�ستغل  ال�سيرباين.  بالأمن 
الأفراد  او  ال�سركات  ل��دى  امل��وج��ودة  الأمنية  الثغرات  الفدية”،  “برامج 

ويقوم بت�سفري اأنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة ت�سغيلها.
عند  اأيه”  اإ����ص  “يف  ب��رن��اجم��ه��ا  ع��رب  ه��ج��وم  حل���دوث  “كا�سيا”  وتنبهت 
الظهرية على ال�ساحل ال�سرقي للوليات املتحدة، قبل عطلة نهاية اأ�سبوع 

طويلة لأن الإثنني يوم عطلة ر�سمية.

ديار تطلق ناطحة ال�سحاب ريغاليا بقيمة 1 مليار درهم يف اخلليج التجاري
الفاخرة.  اأمن����اط احل��ي��اة  م��ن م��راف��ق 
على  وامل�ستثمرون  ال�سكان  و�سيح�سل 
ه��ن��د���س��ة م��ع��م��اري��ة غ���اي���ة يف الأن���اق���ة 
داخ��ل��ي��ة رفيعة  وت�����س��ام��ي��م  وال��ت��م��ي��ز، 
الذكية،  امل������دن  وت���ق���ن���ي���ات  امل�������س���ت���وى، 
ب���الإ����س���اف���ة ل��ل��و���س��ول ال�����س��ه��ل لأه���م 
ال��ط��رق يف امل��دي��ن��ة م��ث��ل ���س��ارع اخليل 
ون���ح���ن نوؤكد  زاي������د.  ال�����س��ي��خ  و�����س����ارع 
يف  م�ساريعنا  بت�سليم  ال��دائ��م  التزامنا 
اإىل البدء  وقتها املحدد، ونتطلع ُقدماً 
بعمليات اإن�ساء “ريغاليا” يف اأغ�سط�ص 

.«  2021
وبف�سل ت�سميمه الذي يزخر بعنا�سر 
الأن����اق����ة وال��ف��خ��ام��ة، م���ن امل��ت��وق��ع اأن 
اأهم املعامل  من  “ريغاليا”  ي�سبح برج 
يف الأفق املعماري املتنامي ملدينة دبي. 
وجتمع مكونات الت�سميم الداخلي بني 
اللم�سات اجلمالية املعا�سرة، والعنا�سر 
العملية، وامل�ساحات املفتوحة، والأ�سقف 

•• دبي- الفجر

)دي���ار(،  للتطوير  دي���ار  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
العقاري  ال��ت��ط��وي��ر  ����س���رك���ات  اإح������دى 
الرائدة يف دبي، اأم�ص عن اإطالق م�سروع 
الفاخرة  ال�سحاب  ناطحة  “ريغاليا”، 
يف  اإم���ارات���ي  دره���م  م��ل��ي��ار  تبلغ  بقيمة 
منطقة اخلليج التجاري وتقدم اأ�سلوب 
اأعلى  مع  ين�سجم  وفخم  ع�سري  حياة 

معايري الرقّي والتميز.
اأط����ول  “ريغاليا”  م�����س��روع  ���س��ي��ك��ون 
ع��ل��ى الإط����الق.  “ديار”  ت�����س��ي��ده  ب���رج 
ال�سكني  ال���ربج  يف  ال�سقق  و�ستحتوي 
70 ط��اب��ق��اً على  امل���ك���ون م���ن  امل��ت��م��ي��ز 
ت��ق��ن��ي��ات امل��ن��زل ال���ذك���ي، م��ث��ل وظائف 
املتوافقة مع الهواتف الذكية،  التحكم 
الراحة  و�سائل  من  وا�سعة  وجمموعة 
وال����رتف����ي����ه، م���ث���ل امل�����س��ب��ح اخل���ارج���ي 
اخلا�سة  ال��ع��ائ��الت  وكبائن   ، ال�سخم 
عائلية  ريا�سية  و���س��ال��ة  واجل���اك���وزي، 
ح��دي��ث��ة، وج��ن��اح ي��وغ��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
خارجية  منطقة  ت�سمل  اأخ��رى  مرافق 
الربج  يحتوي  كما  ال�سينما.  لعرو�ص 
منطقة  مثل  اجتماعية،  م��راف��ق  على 
ال�سواء ومناطق خا�سة للطعام، و�سالة 
خا�سة لل�سكان، ومركز الأعمال، ف�ساًل 
داخ��ل��ي��ة وخارجية  ل��ع��ب  م��ن��اط��ق  ع���ن 
ل��الأط��ف��ال. وت��ت��داخ��ل ه��ذه امل��راف��ق مع 
امل�ساحات الطبيعية اخل�سراء ومناطق 
اجللو�ص وهو ما يوفر لل�سكان واملاّلك 
وال�ستمتاع  لال�سرتخاء  مثالية  بيئة 

باأوقاتهم مع عائالتهم.
ع��ل��ى الإع�������الن، ق����ال �سعيد  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  القطامي، 
باإطالق  �سعداء  “نحن  للتطوير:  ديار 
التي  ال�����س��ح��اب  ن��اط��ح��ة  “ريغاليا”، 

احلياة  لأ�سلوب  جديدة  اآفاقاً  �سرت�سي 
الع�سري الراقي يف قلب دبي. ونتوقع 
من  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  امل�����س��روع  ي�سهد  اأن 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ح��ي��ث مت ت�����س��م��ي��م هذا 
العاملية  املعايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  امل�����س��روع 
ت�ساهى  ل  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  وي��ح��ت��وي 

ال��وا���س��ع��ة والتي  امل��رت��ف��ع��ة، وال���ن���واف���ذ 
ت�سيف طابعاً بانورامياً لل�سقق.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ن��ا���س��ر ع��ام��ر، نائب 
رئي�ص املبيعات يف �سركة ديار للتطوير: 
ل��الإع��الن عن  “نحن متحم�سون ج��داً 
اإجن���ازه  وامل��ت��وق��ع  “ريغاليا”  م�����س��روع 

جانب  ف������اإىل   .2024 دي�����س��م��رب  يف 
�ستوفر  ال��ربج،  بها  يزخر  التي  املرافق 
جتهيزات  ل��ل�����س��ك��ان  ال��ف��اخ��رة  ال�����س��ق��ق 
منزلية مدجمة. وميكن للم�ستثمرين 
ال�سراء  اإج���راءات  وا�ستكمال  الت�سجيل 
ت�����س��دي��د دف��ع��ة م��ق��دم��ة مبدئية  ع���رب 
باقي  ت�سديد  ثم  فقط،   10% بن�سبة 
ل�سبع  متتد  دف��ع  خطة  وف��ق  الأق�ساط 
����س���ن���وات. ك���م���ا ن���ق���دم ع���ر����ص اإط�����الق 
ر�سوم  م��ن  الإع���ف���اء  يت�سمن  ح�����س��ري��اً 
اخل��دم��ات مل���دة ث���الث ���س��ن��وات وحتمل 
الأرا�سي  دائ�����رة  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ر����س���وم 
والأمالك. لذا فاإن الوقت منا�سب جداً 

لال�ستثمار الآن يف هذا امل�سروع«.
اأ�سهمت  للتطوير  ديار  �سركة  اأن  يذكر 
دبي  لإم���ارة  العمراين  امل�سهد  ر�سم  يف 
على مدار عقدين من الزمن، ويعترب 
تاأ�س�ست  التي  لل�سركة  املت�سارع  النمو 
طموحها  على  �ساهداً   ،2002 عام  يف 
اأكرب  ال��الحم��دود. وكونها واح��دة من 
بدبي،  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ط��وي��ر  ����س���رك���ات 
اأك����رث من  ت�سليم  ال�����س��رك��ة يف  جن��ح��ت 
م�ساريع  م��ن  مربعة  ق��دم  مليون   20
يعزز  ال��ذي  الأم���ر  ال��ع��ق��اري،  التطوير 
اأبرز  م��ن  واح���دة  ب�سفتها  دب��ي  مكانة 

مدن العامل.
وي�سار اإىل اأن “ديار” مدرجة يف �سوق 
مملوكة  ال�سركة  وغالبية  امل���ايل،  دب��ي 
م��ن ق��ب��ل ب��ن��ك دب���ي الإ����س���الم���ي، وهي 
اإح�����دى اأب�����رز ال�����س��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة يف 
العقارية  م�ساريعها  حتتل  اإذ  الإم���ارة، 
املدينة.  اأنحاء  يف  ا�سرتاتيجية  مواقع 
وقامت ال�سركة خالل الأعوام ال�سابقة 
العقارات  من  وا�سعة  حمفظة  بت�سليم 
م�ستويات  م���ع  وال�����س��ك��ن��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

عالية من اجلودة واخلدمة.
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املال والأعمال

اأرقام الوظائف الأمريكية تظهر 
تعافيا مت�سارعا من اجلائحة

•• وا�سنطن-وكاالت

اأ�سافت الوليات املتحدة 850 األف وظيفة يف �سهر يونيو املا�سي، لتتجاوز 
ما كان متوقعا، وفق بيانات �سدرت عن وزارة العمل الأمريكية، اجلمعة.

ويعزى هذا الرتفاع اإىل �سعود الطلب على جمموعة وا�سعة من اخلدمات 
التي عطلتها جائحة “كورونا” اإىل تغذية �سوق الوظائف.

لكن  التقرير،  وف��ق  باملئة   5.9 اإىل  طفيف  ب�سكل  البطالة  معدل  وارتفع 
على  تزد  مل  التي  القت�ساديني  توقعات  بكثري  جت��اوزت  ال�سهرية  النتائج 

700 األف وظيفة يف ال�سهر املا�سي.
وبقي معدل م�ساركة القوى العاملة عند 61.6 باملئة تقريبا، مما ي�سري 
اإىل اأن العديد من الأمريكيني ما زالوا غري قادرين على العودة اإىل �سوق 

العمل.
الوظائف بقطاعات ت�سررت ب�سدة من  القوية يف  املكا�سب  ومع ذلك، فاإن 
بدوام  يعملون  الذين  الأمريكيني  ع��دد  يف  احل��اد  والنخفا�ص  اجلائحة، 
انتعا�ص مت�سارع من وباء  اإىل  العمل بدوام كامل، ت�سري  جزئي ويف�سلون 

كورونا.
مكا�سب  مع  يونيو،  يف  الوظائف  ع��دد  وال�سيافة  الرتفيه  �سناعة  وق��ادت 

بلغت 343 األفا، وهي عالمة واعدة لقطاع اأنهكته اجلائحة.
األف  ب�75  الفنادق  تليها  وظيفة،  األ��ف   194 واحلانات  املطاعم  واأ�سافت 

وظيفة، والفنون والرتفيه وال�ستجمام ب�70 األف وظيفة جديدة.
واأ�ساف التعليم احلكومي املحلي 155 األف وظيفة، كما ارتفعت العمالة 

يف اخلدمات املهنية والتجارية )72 األفا(، وجتارة التجزئة )67 األفا(.

اأوفيد يقر�س هندورا�س 25 مليون دولر 
لدعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة

•• فيينا -وام

اتفاقية قر�ص بقيمة 25  وّقع �سندوق الأوبك للتنمية الدولية “اأوفيد”، 
مليون دولر ل�سالح قطاع البنوك يف هندورا�ص، لإعادة اإقرا�ص املوؤ�س�سات 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة احل��ج��م امل��ت�����س��ررة م��ن ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة كورونا، 

ومعاجلة اآثار الأعا�سري التي �سربت البالد يف اأواخر 2020.
و ذكر الدكتور عبد احلميد اخلليفة، مدير عام ال�سندوق، ان دعم ال�سركات 
ال�سغرية هو مفتاح ال�ستقرار القت�سادي وخلق فر�ص العمل، مو�سحا اأن 
التمويل يتما�سى مع الهدف الثامن من اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 

املتحدة، الذي يدعم توفري فر�ص العمل وحتقيق النمو القت�سادي.
واأكد اخلليفة اأهمية م�ساركة اأوفيد يف دعم ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
للتعايف  حتتاجه  ال��ذي  التمويل،  اإىل  الو�سول  طريق  ع��ن  ه��ن��دورا���ص،  يف 
ال�سندوق  اأن قر�ص  واأو�سح  والأعا�سري.  للوباء  امل�سبوقة  الآث��ار غري  من 
�سيذهب اىل بنك “فيكو�سا” املحلي، الذي �سيعمل على �سمان ال�ستدامة 
قطاعات  يف  تعمل  التي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  واإق��را���ص  املالية 
حيوية. واأفاد بيان ال�سندوق اأن القر�ص اجلديد هو الرابع، الذي يقدمه 
اأوفيد اإىل قطاع البنوك يف هندورا�ص، لتعزيز قاعدة راأ�ص املال وامل�ساهمة 
الن�سطة يف جمالت  ال�سغرية واملتو�سطة  للموؤ�س�سات  القرو�ص  يف تقدمي 

الأعمال التجارية الزراعية والت�سنيع واملن�سوجات.

 تعيني رئي�س وزراء فرن�سي اأ�سبق يف 
جمل�س اإدارة جمموعة رو�سية نفطية عامة 

•• مو�سكو-اأ ف ب

جمل�ص  يف  ع�سوا  فيون  فران�سوا  الأ�سبق  الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�ص  ع��نّي 
لئحة  ح�سب  “زاروبيجنفت”  العامة  الرو�سية  النفط  جمموعة  اإدارة 
باأ�سماء اأع�سائها ن�سرت ال�سبت على موقع متخ�س�ص بك�سف معلومات عن 

ال�سركات الرو�سية.
الأعمال”  معلومات  ك�سف  “مركز  ن�سرها  ال��ت��ي  ال��الئ��ح��ة  ه��ذه  وح�سب 
الذي تديره وكالة الأنباء الرو�سية اإنرتفاك�ص، ا�سبح فيون رئي�ص الوزراء 
املجموعة  ه��ذه  اإدارة  جمل�ص  يف  ع�سوا  و2012   2007 ب��ني  الفرن�سي 
املتخ�س�سة يف تطوير وا�ستثمار منجم املحروقات خ�سو�سا يف اخلارج منذ 
28 حزيران يونيو. ويف ات�سال اأجرته وكالة فران�ص بر�ص، مل ي�سدر اأي 

تعليق عن “زاروبيجنفت«.

متثل جزءًا رئي�شيً� من خطة اقت�ش�د اخلم�شني بحلول 2030

وزير القت�ساد: حزمة املبادرات نقلة نوعية لتطوير القت�ساد الوطني 

•• اأبوظبي- الفجر

اأكد معايل عبد اهلل بن طوق املري، وزير القت�ساد، 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإط��الق  اأن 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال����دول����ة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
املبادرات  ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( حزمة من 
الق��ت�����س��ادي��ة خ���الل زي��ارت��ه ل����وزارة الق��ت�����س��اد، هو 
القت�سادي  ال��ن��م��وذج  تطوير  يف  مف�سلية  حمطة 
وا�ستدامة  وم��رون��ة  تناف�سية  اأك���رث  ليكون  للدولة 
وقائماً على نهج ا�ستباقي و�سيا�سات مبتكرة ويواكب 

اجتاهات القت�ساد العاملي اجلديد.
رئي�سياً  ج���زءاً  متثل  امل���ب���ادرات  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
اأع��دت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي  اق��ت�����س��اد اخلم�سني  م��ن خ��ط��ة 
القت�ساد والتي تتبنى هدفاً طموحاً وهو م�ساعفة 
2030، من  ع��ام  بحلول  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
خالل 4 حماور رئي�سية ت�سمل: 1( تطوير املمكنات 
2( زيادة الفر�ص يف املناخ القت�سادي  القت�سادية، 
والنمو  ال��ت��و���س��ع  م���ق���وم���ات  ت���وف���ري   )3 ل���ل���دول���ة، 
على  الإم��ارات��ي  القت�ساد  دور  تعزيز   )4 لالأعمال، 

ال�ساحة العاملية.
اأطلقها  التي  اخلم�ص  امل��ب��ادرات  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الإمارات  وخمترب  العائلية،  ال�سركات  من�سة  وه��ي 
ت��ن��م��ي��ة مهارات  واأك���ادمي���ي���ة  الق���ت�������س���ادي،  ل��ل��ن��م��و 
وقمة  ال�سركات،  دع��م منو  ومن�سة  الأع��م��ال،  ري��ادة 
من  عدد  مع  تتكامل  لال�ستثمار،   Investopia
املبادرات الأخرى التي مت الإعالن عنها �سابقاً، ومن 
وا�ستقطاب  جلذب  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأبرزها 
لتدعم  الإمارات”،  يف  “ازدهر  ومن�سة  امل���واه���ب، 
ال�سرتاتيجي  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق  يف  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
النموذج  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����س��اد  امل��ت��م��ث��ل مب�����س��اع��ف��ة 

القت�سادي للدولة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د بالهول 
ال��ف��ال���س��ي، وزي���ر دول���ة ل��ري��ادة الأع���م���ال وامل�ساريع 
اخلم�ص  امل��ب��ادرات  اإط��الق  اإن  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
ميهد ملرحلة جديدة من العمل القت�سادي يف دولة 
الإم��ارات، ويوجه اجلهود وال�سراكات بني احلكومة 
القت�سادي  ال���ن���م���وذج  ل��ت��خ��دم  اخل���ا����ص  وال���ق���ط���اع 
وال�ستباقية  امل��رون��ة  على  القائم  للدولة  اجل��دي��د 
الأعمال  ري���ادة  اأن  �سموه  م��وؤك��داً  ال��ري��ادي،  والفكر 
ال��ن��م��وذج، وه���و ما  مت��ث��ل رك��ي��زة مهمة �سمن ه���ذا 
اأكادميية بناء مهارات  �سيتم العمل عليه من خالل 
لتكون  ال�سركات،  دع��م منو  ومن�سة  الأع��م��ال  ري��ادة 
دولة الإمارات وجهة رائدة عاملياً لالأفكار وامل�ساريع 
الريادية وحتفيز منو ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
لت�سبح �سركات كبرية وتقدم ق�س�ص جناح حتتذى 

عاملياً.
وب��������دوره، اأك�����د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين ب���ن اأحمد 
�سيتم  اأن��ه  للتجارة اخلارجية،  دول��ة  وزي��ر  الزيودي، 
وزارة  بني  الأدوار  يف  وتكامل  مكثفة  بجهود  العمل 
لتطبيق  املقبلة  املرحلة  خالل  و�سركائها  القت�ساد 
املبادرات التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم وتعزيز اأثرها على بيئة الأعمال 
القت�ساد  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي��ة  ونتائجها  وال���س��ت��ث��م��ار 
مثل  امل���ب���ادرات،  ه���ذه  اأن  معاليه  م���وؤك���داً  ال��وط��ن��ي، 
وال�سرتاتيجية   Investopia ق��م��ة  م���ب���ادرة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���س��ت��ق��ط��اب وا���س��ت��ب��ق��اء امل����واه����ب، من 
جاذبة  كوجهة  الإم���ارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  �ساأنها 
ل�سناعة  عاملي  ومركز  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
وبناء  الفر�ص  وتعزيز  الأف��ك��ار  وتوليد  ال�سيا�سات 
ومق�سد  اجلديد،  القت�ساد  قطاعات  يف  ال�سراكات 

مف�سل للمواهب العاملية.
FB-X من�شة ال�شرك�ت الع�ئلية

اإىل  العائلية  ال�����س��رك��ات  من�سة  ت��ه��دف  وتف�سياًل، 
القت�سادي  النمو  يف  العائلية  ال�سركات  دور  تعزيز 

اآخر  اإىل  جيل  من  وتو�سعها  ا�ستمراريتها  و�سمان 
القت�سادية  ال��ت��وج��ه��ات  تبني  على  حتفيزها  ع��رب 
امل�ستقبلية وتو�سيع ا�ستثماراتها يف قطاعات القت�ساد 
اجلديد، لتكون رافداً رئي�سياً للنمو القت�سادي على 
م�ساهمتها  اإىل  نظراً  املقبلة،  عاماً  اخلم�سني  مدى 
ال��ك��ب��رية يف اق��ت�����س��اد ال���دول���ة ال���ي���وم، ح��ي��ث متثل 
ال�سركات  اإج��م��ايل  م��ن   90% العائلية  ال�سركات 
%40 من  اخلا�سة يف الدولة، وت�ساهم باأكرث من 
التي  ا�ستثماراتها  ع��رب  الإج���م���ايل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
ترتكز على قطاعات مهمة مثل العقارات وال�سياحة 

وال�سناعة والتكنولوجيا واللوج�ستيات. 
وت��ع��م��ل امل��ن�����س��ة ع��ل��ى خ��ل��ق ����س���راك���ة ث��الث��ي��ة بني 
�سواء  العائلية،  ال�سركات  وق��ط��اع  القت�ساد  وزارة 
قطاع  وب��ني  واملتو�سطة،  ال�سغرية  اأو  منها  الكبرية 
ال�سركات  ا�ستفادة  زي��ادة  بهدف  النا�سئة،  ال�سركات 
وتوظيفها  واملبدعة  الريادية  الأف��ك��ار  من  العائلية 
الرقمية  املجالت  للتقنيات احلديثة وال�ستثمار يف 
لبتكار  والتطوير  البحث  اأن�سطة  يف  وم�ساهمتها 
اأعمالها  من��و  يف  ت�سهم  ج��دي��دة  ومنتجات  خ��دم��ات 
اأ�سواقاً جديدة  وتعزيز عالمتها التجارية ودخولها 

وتبنيها مناذج وهياكل مرنة يف العمل. 
ال�سركات  ق��ط��اع  املن�سة  ت��دع��م  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف 
النمو  وت�سريع  الفر�ص  اإىل  ال��و���س��ول  يف  النا�سئة 
وتعزيز قدرتها على اإن�ساء وتطوير امل�ساريع الكبرية. 
وزارة  تقوده  برنامج متكامل  اإطار  املن�سة يف  وتاأتي 
وزيادة  العائلية  ال�سركات  قطاع  لتطوير  القت�ساد 

منوه وتعزيز ا�ستدامته.

خمتر االإم�رات للنمو االقت�ش�دي
UAE Growth Lab 

القت�سادي  للنمو  الإم���ارات  خمترب  مبادرة  ومتثل 
ال�سيا�سات  ب��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ل���الأب���ح���اث  م��ع��ه��داً 
على  يقوم  جديد  منظور  من  انطالقاً  القت�سادية 
من  وال���س��ت��ف��ادة  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  ال�ستباقية 
�سنع  جم��ال  يف  العاملية  وال��ع��ق��ول  اخل���ربات  اأف�سل 
وزارة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  املخترب  وي��ق��وم  ال�سيا�سات، 
القت�ساد على �سراكة مع اأربع جامعات وطنية رائدة 
هي: جامعة الإمارات العربية املتحدة، وجامعة زايد، 
واجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، وجامعة نيويورك 
اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن اأرق����ى اجلامعات 
اأف�سل اخلرباء والأكادمييني  العاملية، وي�سارك فيه 

يف خمتلف التخ�س�سات ذات ال�سلة.
و�سريكز املخترب على ال�سيا�سات املدعومة بالبيانات 
القطاعات  م���ن  ع���دد  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ن��م��ذج��ة 
ال�ستثمار،  اأب��رزه��ا  من  الأول��وي��ة،  ذات  القت�سادية 
ال�سغرية  وامل�سروعات  الأع��م��ال  وري���ادة  واملناف�سة، 

واملتو�سطة، والثورة ال�سناعية الرابعة.

SkillUP اأكادميية بناء مهارات ريادة الأعمال
ب��ن��اء مهارات  اأك��ادمي��ي��ة  ت��ه��دف م���ب���ادرة  ذل����ك،  اإىل 
منذ  ال��ري��ادي��ة  العقلية  تكوين  اإىل  الأع��م��ال  ري���ادة 
ال�سباب  من  جيل  وتخريج  مبكرة  تعليمية  مراحل 
الداعمة  البيئة  وت��وف��ري  ال��ري��ادي  بالفكر  املت�سبع 
لهم لاللتحاق بريادة الأعمال، وكذلك متكني رواد 
الأعمال املواطنني واملقيمني مبهارات واأ�ساليب ريادة 
الأعمال احلديثة واإعدادهم ليكونوا قادة متمر�سني 

لل�سركات العالية النمو. 
وت�سم الأكادميية 4 برامج رئي�سية هي: 1( برنامج 
تعليمي لطلبة املدار�ص، 2( برنامج لتاأهيل مهارات 
ريادة  املهني يف  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج   )3 اخل��ري��ج��ني، 
الأعمال، 4( برنامج لتكرمي رواد الأعمال املتميزين 
وحتفيز منو اأعمالهم. ويتم تنفيذ برامج الأكادميية 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني وزارة الق��ت�����س��اد وع���دد م��ن اجلهات 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأب��رزه��ا  املعنية،  ال�سريكة 
احلكومية،  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الحت��ادي��ة  والهيئة 

و�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع، وموؤ�س�سة حممد 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  لتنمية  را���س��د  ب��ن 

ومركز ال�سارقة لريادة الأعمال )�سراع(.

ScaleUP من�شة دعم منو ال�شرك�ت
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، مت ت�����س��م��ي��م م��ن�����س��ة دع����م منو 
ومنتجات  وخ���دم���ات  م����ب����ادرات  ل��ت��ق��دم  ال�����س��رك��ات 
ل��ل�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ق��اب��ل��ة للنمو 
ال�سركات  فئة  اإىل  والو�سول  التو�سع  من  لتمكنها 
ال��ك��ب��رية وامل���ل���ي���اري���ة وت���ع���زز ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
جن��اح��ات جت��اري��ة ع��اب��رة ل��ل��ح��دود. وت��وف��ر املن�سة 
القطاعني  �سراكة من نوعها بني  اأكرب  لعقد  اإط��اراً 
القابلة  لل�سركات  احلكومي واخلا�ص، لتقدمي دعم 
للنمو عرب خم�سة م�سارات رئي�سية هي: 1( التحول 
الرقمي، 2( خدمات الت�سغيل والدعم امل�سرتكة، 3( 
دعم التو�سع العاملي، 4( ترويج ودعم ال�سادرات، 5( 
�سمان التمويل. وت�سم ال�سراكات احلالية للمن�سة 
كاًل من وزارة القت�ساد وم�سرف الإمارات للتنمية 
و���س��رك��ة الحت�����اد لئ��ت��م��ان ال�������س���ادرات وع�����دد من 

ال�سركات العاملية الرائدة.
قمة Investopia لال�شتثم�ر

لال�ستثمار   Investopia ق��م��ة  ت�سميم  ومت 
ل��ت��ك��ون م��ظ��ل��ة جت��م��ع اأ����س���ح���اب ال�������روؤى وال���ق���ادة 
لإطالق  ال��ع��امل  يف  ط��م��وح��اً  الأك����رث  وامل�ستثمرين 
امل�ستقبل.  يف  وال�ستثمار  الفر�ص  و�سناعة  الأفكار 
وتوفر القمة من�سة فعالة يف بناء �سراكات م�ستدامة 
و�سركات  ال��ع��امل��ي��ني  وامل�ستثمرين  احل��ك��وم��ات  ب��ني 
القطاع اخلا�ص، وتهدف اإىل ت�سريع منو القطاعات 
الإبداعية  الأف��ك��ار  تبني  عرب  احلالية  القت�سادية 
املن�سة،  �ستوفرها  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
امل�ستقبل.  وقطاعات  من��اذج  نحو  التحول  وت�سريع 
�سهر  يف  القمة  م��ن  الأوىل  ال����دورة  اإط���الق  و�سيتم 

مار�ص 2022.

ال�سرتاتيجية الوطنية ل�ستقطاب املواهب
الوطنية  ال�سرتاتيجية  ت��ه��دف  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
ل�ستقطاب وا�ستبقاء املواهب اإىل حتقيق 3 اأهداف 
الإمارات  دولة  تر�سيخ مكانة   )1 ا�سرتاتيجية هي: 
كاإحدى اأف�سل 10 دول يف جمال تناف�سية املواهب 
القطاعات  امل��واه��ب يف  ت��واف��ر  ���س��م��ان   )2 ال��ع��امل��ي��ة، 
املعرفة،  اق��ت�����س��اد  لتمكني  ل��ل��دول��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كوجهة مف�سلة  الإم����ارات  دول��ة  ���س��ورة  تر�سيخ   )3
خمتلف  من  املبدعة  والعقول  والكفاءات  للمواهب 

بلدان العامل وتوفري البيئة اجلاذبة ل�ستبقائهم.
األف   100 ا�ستقطاب  على  ال�سرتاتيجية  وت��رك��ز 
تكنولوجيا  وهي:  رئي�سية،  قطاعات   10 يف  موهبة 
الغذائي  الأم���ن  وال��ف�����س��اء،  والت�����س��الت  املعلومات 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  والتعليم،  العلوم  واملائي، 
والنظيفة، ال�سناعات التقليدية واملتقدمة، ال�سحة، 
اللوج�ستية،  واخل���دم���ات  ال��ن��ق��ل  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات 
الأعمال.  ري���ادة  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية  ال�سناعات 
املواهب  جل��ذب  برامج   5 ال�سرتاتيجية  وتت�سمن 
من خاللها، وهي برنامج امل�ستثمر العاملي، وبرنامج 
العاملية  امل��واه��ب  وب��رن��ام��ج  ال��ع��امل��ي،  الأع���م���ال  رواد 
العاملية،  امل���اه���رة  ال��ع��م��ال��ة  وب��رن��ام��ج  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 

وبرنامج تنقل املواهب ال�سابة. 

من�شة “ازدهر يف االإم�رات
 Grow In UAE »

ومتثل من�سة “ازدهر يف الإمارات” مظلة لتوحيد 
الأجنبية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  الدولة  جهود 
للم�ستثمرين  �ساملة  م��ع��ل��وم��ات  وت��وف��ر  امل��ب��ا���س��رة، 
داخل  ال�ستثمارية  البيئة  قوانني  ح��ول  املحتملني 
وحوافزها،  ومميزاتها  احل��رة  املناطق  ويف  ال��دول��ة 
وت�ستعر�ص اأحدث املوؤ�سرات القت�سادية ذات ال�سلة، 

الفر�ص والقطاعات  بيانات متخ�س�سة مثل  وتقدم 
الواعدة يف كل مرحلة، واأمثلة وق�س�ص جناح ت�ساعد 
امل�ستثمرين اجلدد، واأبحاث عن اجتاهات ال�سوق يف 
الدولة. كما توفر املن�سة خدمات لدعم امل�ستثمر يف 
مرحلة ال�ستثمار وما بعد ال�ستثمار، مثل تاأ�سي�ص 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  والتوا�سل  ال�سركات 
القت�سادية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ار���ص  يف  وامل�����س��ارك��ة 

مبختلف اأنواعها. 
ب��ن ط��وق املري،  اأو���س��ح م��ع��ايل عبد اهلل  اإىل ذل���ك، 
مكثفة  بجهود  عملت  ال����وزارة  اأن  الق��ت�����س��اد،  وزي���ر 
ع��ل��ى م����دى ع����ام م�����س��ى، وب���ال���ت���ع���اون م���ع خمتلف 
ال�سركاء من اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
وال�سركاء  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  اخلا�ص  والقطاع 
يف  �ساهمت  مهمة  اإجن�����ازات  لتحقيق  اخل��ارج��ي��ني، 
تطور  لتحقيق  القائم  القت�سادي  النموذج  تهيئة 
ن��وع��ي والن����ط����الق ن��ح��و م��رح��ل��ة ج���دي���دة، وبفكر 
لقت�ساد  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  يلبي  خمتلف 
للخم�سني  ال��دول��ة  ا���س��ت��ع��دادات  وي��واك��ب  امل�ستقبل، 

عاماً املقبلة«. 
و�سركاوؤها  ال��وزارة  جهود  “ركزت  معاليه:  واأ�ساف 
على البدء مبراجعة �ساملة للت�سريعات التي تنظم 
مت  حيث  وتطويرها،  الدولة  يف  القت�سادي  العمل 
القوانني  من  ع��دد  حتديث  من  النتهاء  الآن  حتى 
اأتاح  ال��ذي  ال�سركات  قانون  مثل  املهمة،  الحت��ادي��ة 
بن�سبة  وامل�ساريع  املن�ساآت  الأجنبي متلك  للم�ستثمر 
%100، وق���ان���ون امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة ح��ي��ث مت 
اإلغاء جترمي ال�سيكات بدون ر�سيد، وقانون حماية 
امل�ستهلك، ومعايري مهنة مدققي احل�سابات وقانون 
اأن  معاليه  مو�سحاً  وغريها”،  التجارية  الوكالت 
القريبة  الفرتة  واأن  العمل م�ستمر يف هذا الجت��اه 
املقبلة �ست�سهد اإ�سدار العديد من القوانني اجلديدة 
وقانون  العائلية  ال�سركات  قانون  مثل  املحدثة  اأو 
امللكية  التعاونيات وقانون ال�سجل التجاري وقانون 
ال�سناعية وغريها من القوانني واللوائح التي من 
للدولة  القت�سادي  النموذج  يف  نقلة  اإح��داث  �ساأنها 

ليكون اأكرث مرونة وا�ستدامة وتناف�سية عاملية. 
وت���اب���ع م��ع��ال��ي��ه ب����اأن ال������وزارة ب��ا���س��رت م��ن��ذ انت�سار 
اإج��راءات عاجلة حلماية  جائحة كوفيد-19 اتخاذ 
الدولة  اأ�سواق  وحيوية  ا�ستقرار  و�سمان  القت�ساد 
ودع���م الأن�����س��ط��ة والأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة، وب����داأت منذ 
اأغ�سط�ص 2020 يف متابعة وتنفيذ خطة متكاملة 
مع  بالتعاون  القت�سادي  والنهو�ص  للتعايف  ومرنة 
العديد من اجلهات ال�سريكة يف الدولة، ت�سم اأكرث 
الفوري  الدعم  توفري  ا�ستهدفت  م��ب��ادرة،   33 من 
لبيئة الأعمال بالتوازي مع العمل على تطوير م�سار 
اإمنائي طويل الأجل لالقت�ساد عرب حتفيز ال�سركات 
امل��ب��ت��ك��رة وت��ط��وي��ر ري����ادة الأع���م���ال وج���ذب املواهب 
والقطاعات  الرقمية  التكنولوجيا  يف  وال�ستثمار 
واإطالق  تنفيذ  على  ال��وزارة  عملت  كما  امل�ستقبلية، 
اأك��رث من 60 اإجن���ازاً وم��ب��ادرة يف خمتلف جمالت 
العمل القت�سادي، م�سرياً اإىل اأن نتائج هذه اجلهود 
حتقيق  على  ملمو�سة  ب�����س��ورة  انعك�ست  وامل���ب���ادرات 
القت�سادية  امل��وؤ���س��رات  من  العديد  يف  اإيجابي  منو 
الرئي�سية، مثل زيادة الإيرادات احلكومية املرتبطة 
بالن�ساط القت�سادي، ومنو ال�سادرات وال�ستثمارات 
ال��واردة وال�سادرة وزي��ادة عدد ال�سركات امل�سجلة يف 

الدولة والتقدم يف جمال ريادة الأعمال وال�سياحة.

تعاونية الحتاد تفتتح فرعها الـ21 يف منطقة الرب�ساء بكلفة 45 مليون درهم 
•• دبي-وام

افتتحت تعاونية الحتاد اأكرب التعاونيات 
ال�ستهالكية يف الدولة فرعها ال� 21 يف 
يف  وحت��دي��داً  الثالثة  ال��رب���س��اء  منطقة 
�سارع ح�سة على م�ساحة اأر�ص اإجمالية 
 45 بكلفة  قدم مربعة   50000 بلغت 
م�ساعيها  �سمن  وذل���ك  دره����م،  م��ل��ي��ون 
يخدم  مب��ا  والنت�سار  للتو�سع  ال��دائ��م��ة 

وامل�ساهمة  كافة،  املجتمع  و�سرائح  فئات 
يف  ا�ستثنائية  ت�����س��وق  جت��رب��ة  ت��وف��ري  يف 

مراكز ع�سرية ذات موا�سفات عاملية.
اف��ت��ت��ح ال���ف���رع ك���ل م���ن رئ��ي�����ص جمل�ص 
حمد  م���اج���د  الحت������اد  ت��ع��اون��ي��ة  اإدارة 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  ال�سام�سي  رح��م��ة 
ل��ت��ع��اون��ي��ة الحت�������اد خ���ال���د ح��م��ي��د بن 
بح�سور  وذل��������ك  ال����ف����ال�����س����ي  ذي�����ب�����ان 
والأق�سام  والإدارات  القطاعات  م���دراء 

بجانب  الحت���اد  تعاونية  يف  وامل��وظ��ف��ني 
عدد من امل�سوؤولني واملوردين اإ�سافة اإىل 
املت�سوقني وامل�ستهلكني من جميع فئات 

املجتمع.
اإن  ال�سام�سي  رحمة  حمد  ماجد  وق��ال 
با�ستمرار  حت���ر����ص  الحت������اد  ت��ع��اون��ي��ة 
وان���ط���الق���ا م���ن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا على 
امل�����س��اه��م��ة يف دع�����م ت��خ��ط��ي��ط وق���ي���ادة 
تو�سيع  ع����رب  الق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

يف  وفروعها  ومراكزها  خدماتها  نطاق 
مميزة  خدمة  لتقدمي  املناطق  خمتلف 
اجتماعية  بيئة  واإي���ج���اد  للم�ستهلكني 
���س��ام��ل��ة م�����س��ت��دام��ة تتيح  واق��ت�����س��ادي��ة 
مواردها  من  ال�ستفادة  الفئات  جلميع 
اجلودة  ذات  فيها  امل��ت��واف��رة  وامل��ن��ت��ج��ات 

واملوا�سفات العالية.
وامل����راك����ز  ال�����ف�����روع  اف����ت����ت����اح  اأن  وب������ني 
ال��ت��ج��اري��ة اجل��دي��دة ت��ع��د اإجن�����ازاً مهماً 

لتعاونية الحت���اد يف ال��وق��ت ال��راه��ن يف 
وتن�سجم  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات  ظل 
م��ع اأه��داف��ه��ا امل��و���س��وع��ة ل��ل��دخ��ول اإىل 
القت�سادي  العمل  ومم��ار���س��ة  الأ���س��واق 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت�����وازن الأ�����س����واق ودعم 
اأعمالها ومبادراتها واأفكارها لالنطالق 
وال�ستدامة  النجاح  اآف��اق  اإىل  باأعمالها 
وفق معايري القت�ساد العاملي واملتغريات 

الدولية.

بن طوق: عملت وزارة االقت�ش�د على تهيئة النموذج االقت�ش�دي الق�ئم للمرحلة املقبلة
الفال�شي: املب�درات متهد ملرحلة جديدة من العمل االقت�ش�دي 

الزيودي: املب�درات تعزز مك�نة االإم�رات كمركز لتطوير ال�شي��ش�ت وتعزيز الفر�ض
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�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
  �عالن بالن�صر

املرجع : 732
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�س�يد: برا�س�انتا بي�س�وا�ص نيخي�ل بي�س�وا�ص - اجلن�سية: الهن�د ، يرغ�ب ف�ي الب�ي�ع 
ايريابادى  ا�سرف  حممد  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  م�ن   )%50( ع�ن  والتن�ازل 
 - بي�س�وا�ص  نيخي�ل  بي�س�وا�ص  برا�س�انتا  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن   - الهند   : اجلن�سية   - كونهايل 
اجلن�سية: الهن�د ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن )50%( م�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى 
ال�سيد: �سليمان عب�داهلل ك�ونهى �سليمان - اجلن�سية : الهن�د ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )كافتريي�ا ج�ودة الع�س�ائر( 
تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )763569 ( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 

تعديالت اآخرى:- تغيري ال�سم التجاري من )كافترييا جودة الع�سائر( اىل )كافترييا دوار الرولة(
الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
  �عالن بالن�صر

املرجع : 730
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : �س�اه ج�ه�ان عب�داجلليل م�ول - اجلن�سية: بنغالدي�ص ، يرغب 
ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: اوزال ح�س�ني ارزن 
بيب��ارى - اجلن�س�ية : ب�نغالدي�ص ف�ي الرخ�س�ة امل�س�م�اه )ور�س�ة ب�اب ال�س�يوح ل�س�يانة ال�س�يارات( 
التنمية  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة   )780218( رق�م  رخ�س�ة  مبوج�ب  ال�س�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�س�س�ت 

القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: - تغيري وكيل خدمات
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 727

ب�اأن ال�س�يد: عب�دالرحمن احم�د احم�د - اجلن�س�ية: الهن�د، يرغ�ب ف�ي  ليكن معلوم�اً للجمي�ع 
ال�بي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: يو�س�ف عل�ى ك�رمي�ي 
ن�س�ب احلم�ادي - اجلن�سية: الإم�ارات، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )بقال�ة اجلف�ون( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة 
ال�س�ارقة مبوجب رخ�سة رقم )113601( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 

تعديالت اخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�س�سة فردية(.
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 728

ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�سيد: ك�الورايف ه�او�ص م�ح�ى ال�دين - اجلن�سية: الهن�د، يرغ�ب ف�ي 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�ته البالغ�ة ) 100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد : حم�س�ني م�ح�ى ال�دي�ن 
ك�الورايف ه�او�ص - اجلن�سية: الهن�د، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )كافتريي�ا القا�س�مية( تاأ�س�س�ت باأم�ارة 
بال�سارقة.  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من  ال�س�ارقة مبوجب رخ�سة رقم )24916( 

تعديالت اآخرى:- تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 726

اجلن�سية:   - �س�ابانتاكاث  عب�دالرحيم  رح�ي�م  ن�سيم  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
الهن�د، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغ�ة )10%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: 
ادفان�س�د  )مرك�ز  امل�سماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د،  اجلن�سية:   - زبي�ر  عب�داهلل  ميالن�س�يكال 
الطب�ي( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�سة رقم )220007( ال�سادرة من دائرة 

التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اآخرى: وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة    )4(
العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف 
املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  ذلك عليه مراجعة مكتب  اعرتا�ص حيال  اي  لديه  فمن 

الجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل   
ت�صهيل �ل�صعادة �صمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
     �ملو�صوع : �الأ�صماء

تعلن دائرة حماكم را�ص اخليمة بان املدعو/ في�سل حممد جمعه بن ديه 
الهناوي - تقدم بطلب تعديل املقطع الرابع من )عبيد( اىل )عبداهلل( ، 
وتغيري م�سمى القبيلة من )الهناوي( اىل )النقبي( ليكون ا�سمه وا�سماء 
ا�سقائه بعد التغيري/ في�سل و�سقر وحميد واحمد وحمد ومهرة وموزة 
جمعة  حممد   / اأبناء   ، و�سيخه  ومها  ومي�سون  وابت�سام  وعائ�سة  وب��دور 
عبداهلل بن دية النقبي ، وان من له م�سلحة يف العرتا�ص على ذلك ان 
يتقدم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم ال�سهادات 

والتوثيقات يف حمكمة را�ص اخليمة البتدائية.
حكومة ر��ش �خليمة 
م�صطفى �حمد دحروج 

     حكومة  ر��ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
مذكرة �إعالن حكم ن�صر� 

 حمكمة �ل�صارقة �الإحتادية �الإبتد�ئية   
يف  �لدعوى رقم SHCFICIREA2020 /0007058 مدين )جزئي( 

اإىل املدعي عليه : �ساهد العامل نور العامل )بنجالدي�سي اجلن�سية(  
حيث ان املدعي ا�سالم عزيز فهمي عبدالبديع ال�سواديف يود اإبالغك مبنطوق احلكم 
ال�سادر بتاريخ 2021/5/3  قررت املحكمة : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
 5% 5100 درهم )خم�سة األف ومائة درهم( والزامه بفائدة قدرها  مبلغا وقدره 
األ تزيد على ا�سل  التام على  ال�سداد  اإقامة الدعوى وحتى  �سنويا اعتبارا من تاريخ 
اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  الدعوى  مب�سروفات  الزامه  مع   ، به  املق�سى  الدين 

املحاماة.  حكما غري قابال لال�ستئناف.
مركز خدمة �صعادة �ملتعاملني 
ق�صم �لطلبات �لق�صائية 
د�نة �ملن�صوري 
حمكمة �ل�صارقة �البتد�ئية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0000511 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �ساجي ملقاولت البناء - ذ م م - العنوان : 9213184 
في�سنو �ساجي �ساجي فيتاترييل راغهافان - العنوان : 9213185  

اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�سالح / �سركة امل�ساريع العامة للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - جيكو - بالتايل :

ن�ص احلكم  - انه بتاريخ 2021/1/21 
بعد الإطالع على الوراق - ناأمر بالزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعية بالت�سامن فيما بينهما 
الدعوى  تاريخ قيد  �سنويا من  بالفائدة مبقدار %5  والزمتهما  مبلغا وقدره )217500( درهم 
القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�لقا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن 
حمكمة �ل�صارقة 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001122 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : ب�سري عنرب ب�سري عنرب بالل  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/5/9 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�سالح دار التمويل - �ص م ع - بالتايل :
ن�ص احلكم 

وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  قررت 
25857.22 درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام على التزيد 
درهم  وخم�سمائة  منها  باملنا�سب  وامل�ساريف  وبالر�سوم   ، به  املق�سى  املبلغ  ا�سل  على  الفائدة 
من  اعتبارا  يوما   ...... القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 

اليوم التايل لن�سره.
�لقا�صي/ حممد ح�صن �ملرزوقي
حمكمة �ل�صارقة 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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دعوة �ملدعي عليها الجتماع �خلربة �الأول بالن�صر 

�إعالن بالن�صر بالدعوى 2021/1725 جتاري جزئي - دبي 

اىل املدعي عليها : �سركة الإمارات ملقاولت الطرق حمر عني والذيب )ذ م م( فرع 
دبي - مبا ان املدعية / �سركة جيومار جلف - ذ م م 

قد اقامت الدعوى املذكورة اأعاله ومبا ان املحكمة قد اإنتدبتنا خبريا يف هذه الدعوى 
، ونظرا لعدم اإمكانية التوا�سل الهاتفي او عن طريق الربيد اللكرتوين مع املدعي 
القانوين  ممثلكم  ح�سور  او  الأول  اخلربة  اإجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا   ، عليها 
2021/7/6 مبكتب اخلبري / حممد ناظم  11.00 �سباح يوم الثالثاء  ال�ساعة 
ا�سرب بدبي - عود ميثاء - بناية �سبيكرتوم - مكتب 15/102 - هاتف : 8818 

وم�ستنداتكم.  دفوعكم  لتقدمي   -  04  313
�خلبري حممد ناظم ��صرب 
050  -  416  7395

�إجتماع خربة 
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�صيغة �العالن بالن�صر للدعوى )2537/2020( ��صتئناف جتاري

و  الثالث(  �سده  )امل�ستاأنف  ال�سرثي  نا�سر  بن  �سعود   / ال�سادة  على  يتعني 
بن  وعبداهلل  الرابع(  �سده  )امل�ستاأنف  املاجد  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن 
املاجد  بن عبدالعزيز  و�سليمان  )امل�ستاأنف �سده اخلام�ص(  املاجد  عبدالعزيز 
)امل�ستاأنف  املاجد  عبدالعزيز  حممد  وعبدالعزيز  ال�ساد�ص(  �سده  )امل�ستاأنف 
�سده ال�سابع( او من ميثلهم احل�سور اىل مقر اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات 
مببني احل�سيبة للجوائز - �سارع الثاين من دي�سمرب مبني C طابق امليزانني 
حممود،  علي  خبري/  احلميد،  عبد  ع�سري  )خبري/  اخلربة  جلنة  ملقابلة 
خبري/ هيثم ع�سام( واح�سار الوثائق التي توؤيد موقفهم يف الدعوى اأعاله 

وذلك بعد اأ�سبوع من ن�سر هذا الإعالن

�إعالن �إجتماع خربة 
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مذكرة �إعالن �ملدعي عليه/ بر�ديل �آرثر نيل�صون بالن�صر 

للح�صور �أمام �خلربة بالدعوى رقم 1662/ 2021 جتارى جزئى دبى
واملقامة �سدكم من / دافيد روبن�سني 

والذي طالب يف ختام دعواه باإلزام املدعي عليهم الول والثاين والثالث بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما 
بينكم ب�سداد مبلغ 302000 درهم بخالف الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وكذلك مبلغ 
100000 درهم تعوي�سا عما حلق به من �سرر  وعليه فاأنتم مكلفون باحل�سور اأو من ميثلكم قانوناً اإجتماع 
اخلربة املقرر عقده يوم اخلمي�ص املوافق 8/7/2021 ال�ساعة )00 :1( الواحدة م�ساءا )اأون لين عن بعد 
( من خالل تقنية مكاملات الفيديو عرب تطبيق )zoom( و�سوف يتم تزويدكم برابط الربنامج بعد تزويدنا 
برقم الهاتف املتحرك لل�سخ�ص املخول بح�سور الجتماع وتزويدنا ب�سورة الهوية والتوكيالت والتفوي�سات 
الالزمة له وذلك متا�سيا مع تعليمات دبي والو�سع الراهن. علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور فاأن اخلربة 

�ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
للتوا�سل / abdelrahman.alhosanigroups@gmail.com - ت : 0528734226

�خلبري/ �أحمد �حلو�صني 
رقم �لقيد )83(

�إجتماع خربة 
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دعوة �جتماع خربة ح�صابية 

يف �لدعوى رقم 2089/2021 جتاري جزئي
اإىل املدعى عليها يف الدعوى املذكورة اأعاله:

املدعى عليها / �سركة اأرما اإلكرتوبانت�ص لالإلكرتوميكانيك ذ.م.م.
الدعوى  انتدابنا خبري ح�سابي يف  ب�ساأن  دبي  ال�سادرة من حماكم  ثابت مبوجب احلكم  هو  كما 
املذكورة اأعاله ، وحيث مت البدء يف اأعمال اخلربة احل�سابية، وعليه يتوجب عليكم احل�سور اإىل 
مقر مكتب/ اخل�سر وم�ساركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف )دبي - منطقة املمزر - بناية اأبراج 
املمزر - مكتب رقم 506 - هاتف : 2578853-04 -  فاك�ص: 2578854 04 - �ص. ب: 
كافة  وبرفقتكم   )alkhader_co@yahoo.com  : الكرتوين  بريد   - دبي   48239
امل�ستندات التي تتعلق مبو�سوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سادة/ �سركة فكري لالأنابيب ذ.م.م. 

وذلك يوم الأحد املوافق 11/07/2021 يف متام ال�ساعة 10:00 �سباحاً. 
�صامل ر��صد �خل�صر �ل�صام�صي

�خلبري �ملحا�صبي 

�إجتماع خربة 
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�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001100/ 
اإىل املحكوم عليه : ابوحمدان امبلومينت بلي�سمنت - م م ح ذ م م  
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ مانع حمد �سعيد ال�سويدي - 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 كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 9507.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
�لقا�صي / علي �ملهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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يف  �لدعوى رقم 2021/491 �إ�صتئناف جتاري - دبي 

امل�ستاأنف / عيادة �سيم داي لطب الأ�سنان - �ص ذ م م 
بوكالة املحامي / رميا اجلر�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اإليه / امل�ستاأنف �سده / اآدم عي�سى  
يف الدعوى رقم )2021/491( اإ�ستئناف جتاري - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم اخلمي�ص املوافق 
2021/7/8 يف متام ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سرا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل 

expert@alsharid.com معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري /عبد�لرحمن ح�صام �لدين �ل�صيد حممد ح�صني �صرف 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 170

دعــــوة
حل�صور �الجتماع للخربة   
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�إعالن بالن�صر  

 يف �لدعوى رقم 2021/1356 جتاري جزئي - دبي    
املدعي عليهم : 1( ايبال�ص - �ص م ح  2( �سالوكا �سيام ابايا وكراما  3( امايل ناواجوماواج   )العنوان : دبي - املنطقة احلرة جبل علي 
/ جافزا - ار�ص رقم اأي دبليو تي ايه 41 - �ص ب 263733 - هاتف متحرك رقم 0558840945( ، 4- هارموين لل�سناعات 
 ،   )0558840945 85573 راأ���ص اخليمة - هاتف متحرك رق��م  Zone L - �ص ب  - ذ م م  )راأ���ص اخليمة - الغيل - �سارع 
5 - م�سنع احلمد لالأدوات البال�ستيكية - ذ م م  )عجمان - منطقة ال�سناعية 1 - حمل رقم 7 - �ص ب 20973 - هاتف متحرك 
رقم 0558840945(  ، 6( املبتكرة لل�سناعات البال�ستيكية - ذ م م  )ابوظبي - الطويلة - كيزاد ايه - 24A - KHIA8 - �ص 
7( ماك انرتنا�سيونال دي دبليو �سي )�ص ذ م م(  )دبي - املنطقة احلرة   ،   )0558840945 54477 - هاتف متحرك رقم  ب 
دبي - وورل��د �سنرت  - بناية رقم E4 - مكتب رقم 441 - �ص ب 390667 - هاتف متحرك رقم 0501234567(  - نرجو 
راأ���ص اخليمة  اأع��اله واملقامة �سدكم من / بنك  الدعوى  اإنتدبتنا خبريا م�سرفيا يف  الإبتدائية قد  اأن عدالة حمكمة دبي  اإعالمكم 
الوطني - �ص م ع  - ونظرا لالإجراءات الإحرتازية ال�سحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�سي عن بعد ندعوكم حل�سور 
اإجتماع خربة عرب نظام الإت�سال املرئي )zoom application( يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف من ظهر يوم الأربعاء 

املوافق 2021/7/7 وذلك بال�سغط على الرابط التايل: 
https://us04web.zoom.us/j/77620583103?pwd=cGZRTDdacWRzMkpRaFFTb3plUitOQT09
Meeting ID 776 2058 3103 - Passcode : 0HVmrm 

على اأن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد الإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  اآب  الوات�ص  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae

 �خلبري �مل�صريف / حممد كامل عري�ن

�عالن �جتماع خربة

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
  �عالن بالن�صر

املرجع : 725
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة / بدر الن�ساء ر�سيد �سيد فقري احمد - اجلن�سية :الهند 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ل�سالح ال�سيدة / ملي ريا�ص 
حممد كامله - اجلن�سية الأردن يف الرخ�سة امل�سماه )قرطا�سية الن�سخ ال�سريع( �سادرة 
 )769348( بالرقم  ال�سارقة   : اخري  تعديالت  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 

تعديرات اخرى : تغري وكيل خدمات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 729

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/خلفان �سيف خلفان �سعيد املرى - اجلن�سية :المارات 
هاين   / ال�سيد  ل�سالح   %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
ح�سانني ح�سن عبدال�سالم - اجلن�سية م�سر يف الرخ�سة امل�سماه )فنون اللم�سات ملقاولت 
 )571778( بالرقم  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية   دائرة  من  �سادرة  ال�سباغ( 

تعديالت اخري :- تغري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل خدمات 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 731

ليكن معلوما للجميع باأن: ال�سيد/�سفدر على عبدالغني - اجلن�سية:باك�ستان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( اإىل ال�سيد/عمران على �سفدر 
ال�سيارات(  ل�سيانة  الدغال  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  – اجلن�سية:باك�ستان.  على 
 )519694(. رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
القانون  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  اأخرى: ليوجد.  وعمالبن�ص  تعديالت 
هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات   
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )5752/2021(

املنذر: م�ستودع الريف لالأدوية ذ م م
املنذر اليها : �سيدلية روتانا )�ص ذ م م(

)ت�سعة  درهم   59331،85 مبلغ  ب�سداد  اإليها  املنذر  املندرة  تطالب   / املو�سوع 
فل�سا( قيمة  الفا وثالثمائة وواحد وثالثون درهم وخم�سة وثمانون  وخم�سون 
ال�سيكات والفائدة القانونية خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمها 
هذا الإنذار و اإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ 
اأو  عطل  اأي  عن  املنا�سب  بالتعوي�ص  واملطالبة  الأداء  اأمر  وا�ست�سدار  حقها  لها 
�سرر تعر�ست له املنذرة مع حتميل املنذر اإليها بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

و اأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/5678(
املخطرة : ال�ساحل الأخ�سر العقارية - بوكالة املحامي/ احمد ح�سن املازمي 

املخطر اإليها : كالريون ا�ص اآي اف لأعمال الت�سميم الداخلي ذ م.م
والبالغ  الإيجارية  القيمة  ب�سداد  اإلزامكم  بوجوب  فيه  خلطركم  الإخطار  هذا  مبوجب  جننا 
قدرها مبلغ 370،850 درهم )ثالثمائة و�سبعون األف وثمامنائة وخم�سون درهم( مع وجوب 
30 يوماً من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار عماًل  اإخالء العني املوؤجرة، وذلك خالل  �سرعة 
باأحكام املادة رقم 25/ ح من قانون الإيجارات باإمارة دبي على ان ت�سلم العني املوؤجرة خالية من 
اأي �سواغل، مع الزامكم ببدل الإيجار حلني متام ت�سليم العني املوؤجرة مع الزامكم ب�سداد ر�سوم 
اىل �سريبة  اإ�سافة  درهم   250 ايجاري مببلغ  ور�سوم  درهم   1050 اليجار مببلغ  جتديد عقد 
الكهرباء  هيئة  من  ذمة  براءة  املخطرة  بت�سليم  واإلزامكم  درهم   18،542 تبلغ  امل�سافة  القيمة 
واملياه، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم، وعلى م�سوؤوليتكم 

ونفقتكم، حمتفظني بكافة احلقوق القانونية الأخرى لأي جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )5783/2021(

املنذرة / قرقا�ص للعقارات - رخ�سة جتارية رقم )521297( 
املنذر اليه : رامه �سعد الدين م�سعود م�سلط - اجلن�سية الردن 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذاره بالآتي:-
 2020/2/25 ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره =/93،750 درهم التي متثل قيمة بدل الإيجار من تاريخ 
وحتي تاريخ 2020/11/24 مف�سلة علي النحو التايل )مبلغ وقدره =/31،250 درهم قيمة ال�سيك 
دون  التجاري  دبي  بنك  على  امل�سحوب   2020/3/25 بتاريخ  الدفع  امل�ستحق   000022 رقم  املرجتع 
بتاريخ  الدفع  امل�ستحق   000023 رقم  املرجتع  ال�سيك  قمية  درهم   31،250 وقدره=/  مبلغ   + �سرف 
ال�سيكات متثل قيمة بدل الإيجارمن  امل�سحوب على بنك دبي التجاري دون �سرف هذه   2020/7/25
من  خالية  املوؤجره  العني  وت�سليم  الإخالء  واإل   )2020/11/24 تاريخ  وحتي   2020/2/25 تاريخ 
ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف 

املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�نذ�ر وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2021/5700(
املنذرة : قلب املعادن ذ.م.م

املنذر اإلي�ه : فيجاي كومار �سيف نارايان - هندي اجلن�سية - )جمهول حمل الإقامة(
درهما   278،341،61 مبلغ  ب�سداد  وتكلفه  اإليه  املنذر   - املنذرة  تنذر  الإنذار  هذا  مبوجب 
اإماراتياً )مائتان وثمانية و�سبعون األفاً وثالثمائة واحد واأربعون درهماً اإماراتياً وواحد و�ستون 
لذلك،  العالن. خالفاً  تاريخ هذا  من  بدءاً  اأيام   )5( على خم�سة  تزيد  ل  فل�ساً( خالل مدة 
تتقدم املنذرة اإىل الق�ساء لتخاذ جميع الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم واإلزامكم بدفع 
املبلغ املذكور بالكامل )مبا يف ذلك فائدة التاأخري القانوين بن�سبة 12% �سنوياً بدءاً من تاريخ 
املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة( بالإ�سافة اإىل التعوي�ص املنا�سب عن ال�سرر املعنوي 
دفع  وكذلك  ال�ستحقاق  تاريخ  يف  املبلغ  هذا  �سدادكم  عدم  ب�سبب  باملنذرة  حلق  الذي  واملادي 

الر�سوم والنفقات الق�سائية )مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة(.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/5426(
املنذرة : اليا�ص لتاأجري احلافالت ذ.م.م 

املنذر اإليه : عمران لياقت رانا لياقت
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�سرورة التي:

خالل  وذلك  ذمتكم،  يف  املرت�س�د  درهم   30،296 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة 
خم�سة اأيام من تاريخ ن�س�ر هذا الإنذار، وال �سوف ت�سطر املنذرة ايل اتخاذ كافة 
اداء يف مواجهتكم لإلزامكم  امر  ا�ست�سدار  الالزمة ومنها  القانونية  الإجراءات 
مبا �سبق ذكره بالإ�سافة ايل حتميلكم كافة الر�سوم وامل�سروفات املقررة مع حفظ 

كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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تعاون بني غرفة ال�سارقة والغرفة العربية النم�ساوية يف قطاعي التعليم والرعاية ال�سحية 

بايدن: اأمريكا حتقق تقدمًا تاريخيًا للخروج من اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية

•• ال�سارقة -وام

ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
بالتعاون مع الغرفة العربية النم�ساوية 
“التكّيف مع  منتدى افرتا�سيا بعنوان 
قطاعي  يف  اجل��دي��د  الطبيعي  ال��و���س��ع 
الإمارات  ال�سحية يف  التعليم والرعاية 
والنم�سا” اأوىل �سل�سلة منتديات مبادرة 
اخلرباء”  ح��دي��ث   - “�سراكة  ال��غ��رف��ة 
التي اأطلقتها ملناق�سة اأحدث امل�ستجدات 
مبختلف  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  وال��ق�����س��اي��ا 

القطاعات القت�سادية.
الأول  اأم�����ص  عقد  ال��ذي  املنتدى  ح�سر 
���س��ع��ادة اإب���راه���ي���م ���س��امل امل�����س��رخ �سفري 
النم�سا  ل��دى جمهورية  الإم���ارات  دول��ة 
�سلطان  اهلل  ع��ب��د  و���س��ع��ادة  الحت���ادي���ة 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص 
وال�سيناتور  ال�����س��ارق��ة  و�سناعة  جت���ارة 
غرفة  رئي�ص  �سينز  ري��ت�����س��ارد  ال��دك��ت��ور 
ال��ن��م�����س��اوي��ة ونائب  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
الحتادية  القت�سادية  الغرفة  رئي�ص 
النم�ساوية و�سعادة م�سر اخلوجة اأمني 
النم�ساوية  العربية  التجارة  غرفة  عام 
اإدارة  امل���ق���رب م��دي��ر  وف��اط��م��ة خ��ل��ي��ف��ة 
العالقات الدولية بغرفة جتارة و�سناعة 
من  نخبة  م�ساركة  جانب  اإىل  ال�سارقة 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ممثلي 
املعنية وممثلني عن جمتمع  واخلا�سة 

الأعمال من كال البلدين.
امل�سرخ عمق  اإبراهيم �سامل  واأكد �سعادة 
جمهورية  م���ع  الإم���ارات���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
اإقامة  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ح��ر���ص  و  النم�سا 

•• وا�سنطن-وكاالت

اع���ت���رب ال��رئ��ي�����ص ج���و ب���اي���دن اأن اإح�����داث 
الق��ت�����س��اد الأم���ريك���ي وظ���ائ���ف اأك����رث مما 
كان متوقعا يف حزيران يونيو يعد “تقدما 
زال  م��ا  ال��ع��م��ل  ���س��وق  اأن  رغ���م  تاريخيا”، 
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��ع��ايف م���ن ال���وب���اء ول تزال 
ال�سود  �سفوف  يف  ب�سدة  منت�سرة  البطالة 

والالتينيني.
ال��دمي��ق��راط��ي يف موؤمتر  ال��رئ��ي�����ص  واأك�����د 
�سحايف اأن “اقت�سادنا يحرز تقدما تاريخيا 
يف اخلروج من اأ�سواأ اأزمة خالل مئة عام”، 
الإنعا�ص  ل�سيا�سة  مبا�سرة”  “نتيجة  وهي 

التي و�سعها البيت الأبي�ص.
ن�����س��ري على  اأن���ن���ا  ال��وا���س��ح  “من  واأ����س���اف 
مبراجعة  م��رح��ب��ا  ال�سحيح”،  ال��ط��ري��ق 
و�سندوق  الكونغر�ص  يف  امليزانية  م�سوؤويل 
 2021 لعام  النمو  ال��دويل توقعات  النقد 

نحو الزيادة.
“ل  ال�سريع  الق��ت�����س��ادي  النمو  اأن  وت��اب��ع 
على  م�سددا  عر�سا”،  اأو  بال�سدفة  يحدث 
للتطعيم وخطة  “ا�سرتاتيجيتنا  اأنه ثمرة 

الإنقاذ الأمريكية«.
وق����ال ب��اي��دن يف وق���ت ���س��اب��ق ع��رب تويرت، 
اإن��ه مت اإح��داث ثالثة ماليني وظيفة منذ 

توليه من�سبه.
األف وظيفة   850 تاأمني  الإجمال  ومت يف 
كان  األفا   680 مقابل  حزيران/يونيو  يف 

اخلطط  وت���ب���ن���ي  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور 
الثنائية  عالقتها  يف  املثمرة  الإيجابية 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة .. م�����س��ريا اإىل 
البلدين  بني  القائمة  التعاون  جم��الت 
ال�سحية  والرعاية  التعليم  قطاعي  يف 
و�سبل تعزيز التعاون الثنائي ل�سيما يف 
جمال التعليم عن ُبعد يف ظل تداعيات 
على  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه  “كورونا”  ج��ائ��ح��ة 

العملية التعليمية.
ع��ل��ى ج��ه��ود ومبادرات  ال�����س��وء  و���س��ّل��ط 
التعليم  مب�����س��ت��وى  ل���الرت���ق���اء  ال���دول���ة 
التي  والإج��راءات الحرتازية واجلهود 
اتخذتها دولة الإمارات العربية املتحدة 
التعليمية  العملية  ا���س��ت��م��رار  ل��ت��اأم��ني 
والتدابري  ال���وب���اء  تف�سي  ف���رتة  خ���الل 
للحد  الدولة  بها  قامت  التي  الوقائية 
من تف�سي املر�ص يف املدار�ص واملوؤ�س�سات 

التعليمية.
�سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د  من جهته 
امتدادا  يعد  املنتدى  ه��ذا  اأن  العوي�ص 
للعالقات القائمة بني الغرفة والعديد 
النم�ساوية  الق��ت�����س��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
دولة  ب��ني  املتينة  ال��رواب��ط  يعك�ص  مب��ا 
وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأنه  اإىل  م�����س��ريا   .. الحت���ادي���ة  النم�سا 
ي�سكل م�ساحة هامة ل�ستعرا�ص جتارب 
والرعاية  التعليم  قطاعي  يف  البلدين 
ووجهات  امل���رئ���ي���ات  ل��ت��ب��ادل  ال�����س��ح��ي��ة 
ال��ت��ع��اون وتن�سيق  اأوج����ه  ال��ن��ظ��ر ل��دع��م 

اخلربات والتجارب.
الرعاية  قطاع  اأن  اإىل  العوي�ص  واأ���س��ار 
يعترب  الإم����������ارات  دول������ة  يف  ال�����س��ح��ي��ة 

وزارة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق  امل��ح��ل��ل��ون،  يتوقعها 
العمل اجلمعة.

وه����ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة اأف�����س��ل م���ن ن��ظ��ريت��ه��ا يف 
اأي��ار مايو )559 األ��ف��ا(، لكن ل ي��زال ثمة 
مقارنة  وظيفة  ماليني   6،8 بنحو  ف��ارق 
2020 قبيل تف�سي  باأرقام �سباط فرباير 
املتحدة وت�سرر  ال��ولي��ات  ك��ورون��ا يف  وب��اء 

اقت�سادها.
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ارت��ف��ع م��ع��دل البطالة 
املا�سي  ال�سهر  %5،9 )+0،1 نقطة(  اإىل 
وبقي عدد العاطلني من العمل على حاله 

)9،5 ماليني(.
ول يزال ال�سود والالتينيون الأكرث ت�سررا 
على  و5،2%   9،2 مبعديل  البطالة  من 
البي�ص  ل����دى   5،2% م��ق��اب��ل  ال����ت����وايل، 

و%5،8 لدى الآ�سيويني.
“املعطيات  اإن  بيان  يف  العمل  وزارة  وقالت 
باأعلى  م���ق���ارن���ة  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل  ت���راج���ع���ت 
م�ستوياتها يف ني�سان اأبريل 2020، لكنها 
اأعلى بكثري من م�ستويات ما قبل  ت��زال  ل 
فريو�ص كورونا”، م�سرية اإىل اأنه يف �سباط 
فرباير 2020 كان معدل البطالة 3،5% 
يف اأدنى م�ستوى له منذ 50 عاما وبلغ عدد 

العاطلني من العمل 5،7 ماليني.
الق���ت�������س���ادي جوزيف  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
نق�ص  “هناك  ت��وي��رت  ع��رب  ب��رو���س��وي��ال���ص 
زال  م���ا   .)...( وظ��ي��ف��ة  م���الي���ني  ب�6،8 
قطاع  يف  وظيفة  ماليني  ب�5  نق�ص  هناك 

�سمن  الأول����وي����ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  م���ن 
خطة  اإط��ار  ويف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة 
ال��ق��ادم��ة وقد  ع��ام��ا  للخم�سني  ال��دول��ة 
والت�سريعات  ال�سيا�سات  الإمارات  وفرت 
ل�ستقطاب  امل����ح����ف����زة  الق���ت�������س���ادي���ة 

ال�ستثمارات يف هذا القطاع الأمر .
ولفت العوي�ص اإىل جناح دولة الإمارات 
اجلائحة  خ���الل  التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف 
 .. الرقمي  التعلم  منظومة  طريق  عن 
م�سريا اإىل تعامل حكومة الإمارات مع 
اأن  اإىل  الأزمة باحرتافية عالية منوها 
حكومة الإمارات بادرت اإىل دعم ورعاية 
ملواكبة  مت�سارعة  ب��وت��رية  التغري  ه��ذا 
التغيريات املتوقعة يف جمال التعليم ما 
ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  اإيجابا  اإنعك�ص 
نوعية يف هذا القطاع حيث من املتوقع 
التعليم  تقنيات  ���س��وق  ح��ج��م  ي�سل  اأن 
40 مليار دولر  يف دول��ة الإم���ارات اإىل 
بحلول ع��ام 2022 وذل��ك وف��ق تقرير 
للم�ستقبل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن  ����س���ادر 
كوفيد19-:  ب��ع��د  “احلياة  ب���ع���ن���وان 

م�ستقبل التعليم«.
واأكد ال�سيناتور الدكتور ريت�سارد �سينز 
اأن دولة الإمارات عموما واإمارة ال�سارقة 
مثاليا  اقت�ساديا  �سريكا  تعترب  خا�سة 
مل��ج��ت��م��ع الأع����م����ال ال��ن��م�����س��اوي وميكن 
تعزيز  يف  ال�سراكة  ه��ذه  من  ال�ستفادة 
اأوا�سر العالقات التجارية وال�ستثمارية 
.. معربا عن �سكره لغرفة ال�سارقة على 
املهتمة  اجل��ه��ات  يجمع  منتدى  تنظيم 
ال��ث��ن��ائ��ي يف قطاعي  ال��ت��ع��اون  ب��ت��ط��وي��ر 
معتربا   .. ال�سحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 

اخل�����دم�����ات، ���س��ي��ت��م ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ذلك 
معطيات  ال��وزارة  اأرق��ام  تعطي  م�ستقبال«. 
ي��ت��م ج��م��ع��ه��ا فقط  ال��ب��ي��ان��ات  ج��زئ��ي��ة لأن 

خالل الن�سف الأول من ال�سهر.
املكا�سب  حت���ق���ق���ت  م���ت���وق���ع���ا،  ك�����ان  وك����م����ا 
الوظيفية “امللحوظة” يف قطاعي الرتفيه 
القيود  من  اأك��رث  عانيا  اللذين  وال�سيافة 

ال�سحّية.
اإعادة  من  الفعالة  التطعيم  حملة  ومكنت 
ودور  واملتنزهات  املطاعم  من  العديد  فتح 
ومع  الق�سوى.  ا�ستيعابها  بطاقة  ال�سينما 
ت��ع��زز م��دخ��رات الأم��ريك��ي��ني اأث��ن��اء الوباء 
حكومية،  م�ساعدة  الأ���س��ر  ماليني  وتلقي 

ارتفع الطلب على اخلدمات.

لالنطالق  مالئمة  من�سة  مبثابة  اأن��ه 
ال�سراكات  م���ن  واع�����د  م�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 
مل�ساريع  مثمرة  اآف��اق  وفتح  القت�سادية 
تخدم  التي  الأه��داف  حتقق  م�ستقبلية 

م�سالح البلدين ال�سديقني.
املذهل  بالتطور  اإعجابه  �سينز  واأب���دى 
ال��ت��ي حققتها  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
و  ال�سعد  خمتلف  على  ال�سارقة  اإم���ارة 
التعامل املثايل مع جائحة كوفيد-19 
يخدم  مب��ا  التن�سيق  تفعيل  اإىل  داع��ي��ا 
ومبديا  للجانبني  التنموية  اخل��ط��ط 
رغ��ب��ت��ه ل��زي��ارة ال�����س��ارق��ة ل��الط��الع عن 
وا�سفا  الأع��م��ال  بيئة  واق���ع  على  كثب 
باعتبارها  وامل��ب��ت��ك��رة  ب��امل��ت��م��ي��زة  اإي���اه���ا 
تتمتع مبقومات عاملية ومزايا تناف�سية 

كبرية.
امل��ق��رب خالل  ف��اط��م��ة خليفة  وق��دم��ت 
�سلطت  ع��ر���س��ا  الف���رتا����س���ي  امل��ن��ت��دى 
ال�سارقة  غرفة  جهود  على  ال�سوء  فيه 
وم���ب���ادرات���ه���ا خ�����الل اجل���ائ���ح���ة لدعم 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ي 
ج��ه��از حا�سوب   120 ب����  ال���ت���ربع  م��ن��ه��ا 
ل���دع���م ج���ه���ود ا����س���ت���م���رار ال��ت��ع��ل��م عن 
التعليمية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  يف  بعد 
اإك�سبو  م��رك��ز  حت��وي��ل  و  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
م�ست�سفى  اإىل  للغرفة  التابع  ال�سارقة 
ميداين اإىل جانب تخ�سي�ص جزءا من 
بكوفيد- اخلا�ص  اللقاح  لإعطاء  املبنى 
خدمات  ك��اف��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  ب��الإ���س��اف��ة   19
من  الأع���م���ال  جمتمع  ل�سالح  ال��غ��رف��ة 
والتطبيق  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  خ���الل 
و�سمان  �سالمتهم  على  حر�سا  الذكي 

من  كثري  تاأمني  من  التعليم  قطاع  متكن 
املوؤ�س�سات يف  اإع��ادة فتح  الوظائف يف �سوء 
بع�سها  ظل  اأن  بعد  املقبل  الدرا�سي  العام 

مغلقا لأكرث من عام.
يف  القطاع  ي�ساهم  اأن  اقت�ساديون  ويتوقع 
اأن ت�سل  بكثافة، ويقدر بع�سهم  التوظيف 

م�ساهمته اإىل مليون وظيفة جديدة.
لكن �سوق العمل ل يزال يواجه عددا كبريا 
مع  الوظائف  توافق  عدم  ال�سعوبات:  من 
ال��ع��م��ل وم�سكلة  ال��ع��اط��ل��ني م��ن  م���وؤه���الت 
رع��اي��ة الأط���ف���ال واخل����وف م��ن الفريو�ص 

الذي يوا�سل النت�سار.
بع�ص العاطلني من العمل لديهم تطلعات 
اأي  لقبول  م�ستعدين  ولي�سوا  اأعلى  مهنية 

ا�ستمرارية اأعمالهم.
حديث  جل�سة  تنظيم  امل��ن��ت��دى  و���س��ه��د 
حتت  ال�سحية  الرعاية  ح��ول  اخل���رباء 
اأج���ل عمل  اأف�����س��ل م��ن  “�سحة  ع��ن��وان 
اأف�سل” �سارك بها الدكتور عبد العزيز 
�سعيد بن بطي املهريي مدير عام هيئة 
اجلينات  وع�����امل  ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���ارق���ة 
الدكتور جوزيف بيننجر واأدارها م�سر 
اخلوجة اأمني عام غرفة التجارة العربية 
النم�ساوية فيما تناولت اجلل�سة الثانية 
اجلائحة”  م���ن  امل�����س��ت��ف��ادة  “الدرو�ص 
�سارك بها الدكتور ع�سام الدين عجمي 
عميد �سمان اجلودة بجامعة ال�سارقة و 
التخطيط  اإدارة  مدير  براكمان  �ستان 
ال�سرتاتيجي والتميز يف هيئة ال�سارقة 
للتعليم اخلا�ص واأدارتها مي �سلطان بن 
ه��ده تنفيذي ع��الق��ات دول��ي��ة يف غرفة 

ال�سارقة.
واأ�سارت تقارير حديثة �سادرة عن وزارة 
القت�ساد اأن دولة الإمارات حتتل املركز 
ال�سحية  املن�ساآت  ع��دد  يف  عامليا  الأول 
يحوز  التي  امل�ست�سفيات  ومنها  املعتمدة 
اأكرث من 85 باملائة منها على العتماد 
ال�ستثمار  ح���ج���م  ب���ل���غ  ك���م���ا  ال�������دويل 
الدولة  يف  الطبي  القطاع  يف  الأج��ن��ب��ي 
خالل الفرتة 2016 – 2018 اأكرث 
���س��اه��م��ت فيها  م��ل��ي��ار دره����م   2.1 م���ن 
ا�ستثمارات من عدد من الدول الرائدة 
من  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  عامليا 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأب���رزه���ا 
واإيطاليا  واأملانيا  واأ�سرتاليا  وبريطانيا 

والهند وكوريا اجلنوبية.

املوظفني  بع�ص  ي�ستقيل  بينما  وظ��ي��ف��ة، 
املكتب  اإىل  ال����ع����ودة  ي����ري����دون  ل  لأن����ه����م 

ويبحثون عن وظائف عن بعد.
يف ظل الزيادة احلادة يف الن�ساط، ل �سيما 
يف املطاعم، يعر�ص اأ�سحاب العمل مكافاآت 

جمزية لتحفيز املوظفني املحتملني.
اإعانات  ع��ل��ى  ال��ل��وم  وي��ل��ق��ي اجل��م��ه��وري��ون 
والتي  الوباء  بداية  منذ  ال�سخّية  البطالة 
من  العاطلني  لبع�ص  ت�سمح  اإنها  يقولون 
بك�سب  امل��ن��خ��ف�����س��ة  امل����ه����ارات  ذوي  ال��ع��م��ل 
كانوا يعملون يف  رواتبهم عندما  اأكرث من 

وظائف منخف�سة الأجر.
بناء على ذلك، بداأت الوليات التي يحكمها 
انتهاء  قبل  امل�ساعدات  باإلغاء  جمهوريون 
تاأثري  ل��ك��ن  اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب،  يف  �سريانها 
الإنهاء لن يظهر اإل يف بيانات متوز/يوليو. 
اأك�سفورد  �سركة  م��ن  بو�سور  ليديا  وت���رى 
اإيكونوميك�ص اأن ح�سيلة التوظيف “بعيدة 
التقرير  لكن  املطلوبة،  املليون  عالمة  عن 
ير�سم �سورة �سوق عمل ينتع�ص با�ستمرار«.

“بداية  ميثل  حزيران/يونيو  اأن  واعتربت 
�ستعك�ص  ال�ستثنائية  التقارير  من  �سل�سلة 
م��ن��ذ عام  اأم���ريك���ي  اق��ت�����س��ادي  اأداء  اأق����وى 

.»1951
وك�����ان ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال������دويل ق���د قال 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ن��م��و  اإن  اخل��م��ي�����ص 
الوترية  العام، وهي  %7 هذا  اإىل  �سي�سل 

الأ�سرع منذ 1984.

النفط ي�ستقر مع اإحجام امل�ستثمرين 
يف ظل تاأزم حمادثات اأوبك بل�س

•• عوا�سم-وكاالت

زيادة  ب�ساأن  حمادثات  اأوب��ك  وزراء  ا�ستاأنف  اأن  بعد  النفط  اأ�سعار  ا�ستقرت 
اإنتاج النفط يف اليوم التايل لعرقلة الإمارات التفاق، مما قد يوؤخر خطط 
�سخ املزيد من النفط حتى نهاية العام. وقالت م�سادر اإن منظمة البلدان 
امل�سدرة للبرتول وحلفائها، يف اإار جمموعة اأوبك+، �سيجتمعون مرة اأخرى 
اإنها تريد زيادة ح�ستها، وقد  اأن عار�ست الإم��ارات املقرتحات، قائلة  بعد 
تتقو�ص الزيادة الكبرية يف الأ�سعار اإذا اتبعت دول اأوبك+ طرقها على نحو 
العقود  الذي تراه منا�سباً. وارتفعت  النحو  املعرو�ص على  منف�سل وزادت 
الآجلة خلام برنت 33 �سنتاً لتبلغ عند الت�سوية 76.17 دولر للربميل، 
اأم�ص اخلمي�ص. وتراجعت العقود الآجلة خلام  اأول   1.6% بعد ارتفاعها 
 75.16 الت�سوية  عند  لتبلغ  �سنتات   7 الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب 
اأعلى م�ستوياتها  لتغلق عند  اأم�ص   2.4% اأن قفزت  بعد  دولر للربميل، 
منذ اأكتوبر)ت�سرين الأول( 2018. وقال جون كيلدوف ال�سريك يف اأجني 
كابيتال بنيويورك “نحن يف و�سع النتظار والرتقب هنا مع اأوبك، �سيتعني 
اأين يريد ال�سعوديون الو�سول من حيث احلفاظ على  اأن نرى اإىل  علينا 
قالت  اأن  بعد  اأم�ص  القيا�سيني  العقدين  كال  وارتفع  املجموعة«.  متا�سك 
م�سادر يف اأوبك+، اإن املجموعة تهدف اإىل زيادة الإنتاج باأقل من املتوقع، 
ثم تراجعت عندما عار�ست الإمارات املقرتحات التي ت�سمنت اأي�ساً متديد 
الأمريكية  ال��ط��اق��ة  ���س��رك��ات  وزادت   .2022 نهاية  حتى  الإن��ت��اج  ات��ف��اق 
وقالت  اأ�سابيع،  اأرب��ع��ة  يف  الثالثة  للمرة  الطبيعي  وال��غ��از  النفط  ح��ف��ارات 
�سركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يف تقريرها الذي يحظى مبتابعة وثيقة 
اليوم اإن عدد حفارات النفط والغاز، وهو موؤ�سر مبكر لالإنتاج امل�ستقبلي، 
ارتفع خم�سة اإىل 475 يف الأ�سبوع املنتهي يف 2 يوليو)متوز( اجلاري، وهو 

اأعلى م�ستوى منذ اأبريل)ني�سان( 2020.

اقت�سادية ال�سارقة تنظم ور�سة 
حول التملك الأجنبي لل�سركات  

•• ال�سارقة- وام

بعنوان  اف��رتا���س��ي��ة  عمل  ور���س��ة  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  ع��ق��دت 
الحتادية  اجلهات  م�سوؤويل  من  عدد  وبح�سور  لل�سركات”  الأجنبي  “التملك 
للتملك  املتاح  الت�سريعي  الإط��ار  ا�ستعرا�ص  خاللها  مت  بالرتاخي�ص  املرتبطة 
التي  الور�سة  و�سملت   . الأجنبي  للتملك  املتاحة  القانونية  والأ�سكال  الأجنبي 
قدمها الدكتور مدثر عبداهلل امل�ست�سار القانوين يف الدائرة �سرحا حول ماهية 
الأن�سطة املتاحة للتملك الأجنبي يف جمموعة من القطاعات والتي يزيد عددها 
على 1200 ن�ساط جتاري و�سناعًي و ماهي الأن�سطة ذات الأثر ال�سرتاتيجي 
املق�سورة  الأن�سطة  للن�ساط وكذلك  املنظمة  والتي يجب فيها موافقة اجلهات 
واملتاجرة  ال��ع��ق��ارات  ه��ي  ق��ط��اع��ات   10 وال��ت��ي مت ح�سرها يف  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى 
وال�ست�سارات  املتنقلة  بال�سيارات  القت�سادية  الأن�سطة  وم��زاول��ة  الإلكرتونية 
القانونية وخدمات رجال الأعمال ومراكز الأعمال و�سيارات الأجرة ونقل الركاب 
بو�سائل النقل العام وتوريد العمالة ورخ�ص اعتماد. واأ�سار اىل اإجراءات تاأ�سي�ص 
�سركات التملك الأجنبي واإجراءات تاأ�سي�ص فروع ال�سركات الأجنبية واآلية حتول 
ال�سركات القائمة اإىل �سركات متلك اأجنبي .. جميبا على ا�ستف�سارات امل�ساركني 
وتو�سيح بع�ص الأ�سئلة ال�سائعة. من جانبه اأكد �سعادة �سلطان عبد اهلل بن هده 
اأن الور�سة جاءت يف اإطار  ال�سويدي رئي�ص دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
لل�سركات  املحدثة  القانونية  بالت�سريعات  الوعي  م�ستوى  لرفع  الدائرة  جهود 
بالرتخي�ص  املرتبطة  الأع��م��ال واجل��ه��ات الحت��ادي��ة  ق��ط��اع��ات  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
اأي  ومعاجلة  ا�ستف�ساراتهم  على  والتعرف  الإج���راءات  مب�ستجدات  ولإحاطتهم 
عقبات قد تواجههم مبا ي�سمن تطبيق اأنظمة الرتخي�ص ب�سهولة وي�سر ومبا 

يحقق الأهداف املرجوة من التطبيق.

كرد�ستان العراق تغلي ب�سبب 
البنزين.. �سخط �سعبي وا�سع

•• اأربيل-وكاالت

مقلقا  هاج�سا  ع��ام��ة،  وامل��ح��روق��ات  البنزين  اأ���س��ع��ار  يف  املتوا�سل  الرت��ف��اع  ب��ات 
العام  والنقل  الأج��رة  �سيارات  �سائقي  خا�سة  العراق،  كرد�ستان  يف  للمواطنني 
وذوي الدخل املحدود. وو�سل الرتفاع يف اأ�سعار مادة البنزين، لن�سبة 50 باملئة، 
تقريبا، خالل الأ�سابيع القليلة املا�سية فقط. ففي حني ا�ستقرت الأ�سعار طيلة 
هذا العام وقبله حتى على نحو 500 دينار للرت الواحد، من البنزين العادي، 
غرة  ح��ني  على  الأ���س��ع��ار  قفزت  املح�سن،  للبنزين  ال��واح��د  للرت  دي��ن��ار  و600 
لي�سل �سعر اللرت العادي اإىل 800 دينار واأكرث، بينما قفز �سعر اللرت املح�سن 
ليقارب الألف دينار عراقي، اأي ما يعادل 700 �سنت اأمريكي. ورغم احتجاجات 
فاإن  الأ�سعار،  الرتفاع اجلنوين يف  واعرتا�سهم على هذا  املواطنني وتذمرهم 
وترية ارتفاع الأ�سعار يف الت�ساعد. وو�سل الأمر حلد خروج النا�ص يف مظاهرات 
وقطع طرقات عامة يف اأكرث من منطقة باإقليم كرد�ستان العراق، لكن اجلهات 
احلكومية يف الإقليم مل ت�ستجب لطلبات النا�ص بتخفي�ص اأ�سعار البنزين. وما 
يزيد �سخط املواطنني يف اإقليم كرد�ستان العراق من هذا الرتفاع احلاد يف �سعر 
البنزين فيه، هو اأن �سعره يف بقية مناطق العراق ل يتجاوز 450 دينارا عراقيا 
للرت الواحد، وهو ما يعادل 300 �سنت اأمريكي اأي ن�سف �سعره يف حمافظات 
الإقليم. ويف هذا ال�ساأن يقول �سحفي خمت�ص يف ال�سوؤون القت�سادية، يف حديث 
مع �سكاي نيوز عربية: “الأمر بب�ساطة اأن ثمة �سبكة م�سالح وا�سعة ملتنفذين 
وانتاج  التكرير  م�سايف  ميلكون  من  هم  والأع��م��ال،  احلكومة  قطاعي  يف  كبار 
ال�سواد الأعظم  العراق، وميلكون عالوة على ذلك  اإقليم كرد�ستان  البنزين يف 
من حمطات تعبئة الوقود، وبالتايل فاإن رفع الأ�سعار هو بداهة يف �سالح هذه 

اجلهات املتنفذة التي يعرفها اجلميع هنا«.

•• دبي- الفجر

 اأعلنت دو، التابعة ل�سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة، 
املعلومات  لتكنولوجيا  العاملية  ال�سركة  وي���ربو،  و�سركة 
يف  تعاونهما  عن  اليوم  الأع��م��ال،  وخدمات  وال�ست�سارات 
اإطالق من�سة جديدة متعددة ال�سحب مل�ساعدة ال�سركات 
وامل��وؤ���س�����س��ات يف دول���ة الإم������ارات ع��ل��ى م��واك��ب��ة متطلبات 
ال�سراكة  هذه  عرب  ال�سركتان  وت�سعى  ال�سحابي.  التحول 
احللول  م��ن  متكاملة  مبحفظة  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��زوي��د  اإىل 
اإدارة  لت�سهيل  القطاع  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  وال��ق��درات 
ال�سحابة، وذلك مبا  اإىل  الرقمية ونقلها  التحتية  البنية 
امل�سرتكة  ال�سركتني وجهودهما  اأه��داف كال  يتما�سى مع 
لتب�سيط وت�سريع عجلة التحول الرقمي واعتماد ال�سحابة 
يف جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة. و�ستمّكن 
احلد  اإىل  املخاطر  تقليل  م��ن  املوؤ�س�سات  ال�سراكة  ه��ذه 
الأدنى وزيادة عائد ال�ستثمار الناجت عن عمليات ترحيل 
الت�سغيل  ب��ي��ئ��ات  ع��رب  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية  واإدارة 

متعددة ال�سحب.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالأعمال  ال��رئ��ي�����ص  وق����ال ف��ري��د ف���ري���دوين، 
اجلديدة والبتكار يف دو: “يف ظل التحولت التي ي�سهدها 
عامل الأعمال اليوم والتوجه املتزايد نحو اعتماد احللول 

والتقنيات ال�سحابية، ي�سكل التخل�ص من تعقيدات البنية 
التحتية الرقمية وم�ساعدة املوؤ�س�سات على حتقيق اأهداف 
وموثوق،  �سل�ص  ب�سكل  بها  اخلا�سة  التحول  وطموحات 
خالل  م��ن  ون�سعى  دو.  يف  لنا  بالن�سبة  رئي�سة  اأول��وي��ات 
جني  م��ن  عمالئنا  متكني  اإىل  وي��ربو  م��ع  ال�سراكة  ه��ذه 
ال�سحابية من  الذي ي�سهده عامل اخلدمات  التقدم  ثمار 
مل�ساعدتهم  خ�سي�ساً  م�سممة  بحلول  ت��زوي��ده��م  خ��الل 
وتعزيز  الرقمية  التحتية  البنية  متطلبات  اإدارة  على 
ال�سراكة  ه��ذه  و�ستوفر  وال��ك��ف��اءة.  الإنتاجية  م�ستويات 
ل��ع��م��الئ��ن��ا م��ن امل��وؤ���س�����س��ات جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن حلول 
و�ستلبي  املتعددة،  ال�سحب  الت�سغيل يف  بيئات  الإدارة عرب 
ه��ذه اخل��دم��ات واحل��ل��ول متطلبات ال��ع��م��الء م��ن خالل 
اجلديدة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل��وح��دة  الإدارة  ا���س��ت��خ��دام  واج��ه��ة 
عملياتها.  بكفاءة  الرت��ق��اء  م��ن  املوؤ�س�سات  �ستمكن  التي 
من  اجل��دي��دة  من�ستنا  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��الء  و�سي�ستفيد 
الآمنة  ال�سحابية  والبيئات  والتحليالت  الأمتتة  ق��درات 
بخرباتنا  مدعومة  والتكلفة،  امل��وارد  حت�سني  واإمكانيات 
وخيارات  ال�����س��رك��اء  م��ن  املتنامية  ومنظومتنا  ال��وا���س��ع��ة 
يف  نقدمها  التي  املوثوقة  ال�ست�سارات  وخدمات  الت�سال 

جمال التحول الرقمي«.
و�ستوحد دو وويربو جهودهما من خالل املن�سة اجلديدة 

اإعادة هيكلة  لتقدمي الدعم للموؤ�س�سات وم�ساعدتها على 
وتوفري  كفاءة عملياتها  وتعزيز  الرقمية  التحتية  بنيتها 
التكاليف بالعتماد على حلول متوافقة وموثوقة واآمنة. 
م�سممة  واحدة”  حتكم  “نقطة  مبثابة  املن�سة  و�ستكون 
بالكامل.  ال�سحابية  ا�سولهم  اإدارة  العمالء على  مل�ساعدة 
و�ستوفر البنية التحتية الرقمية ل�سركة دو حلوًل متطورة 
اأ�سا�ص  على  الأعمال  تطورات  مع  للتكيف  وقابلة  ومرنة 
اإ�سافة  ال�سحب  البيانات متعدد  الهجينة ملركز  اخلدمات 
و�ست�سمن  بالربجميات.  املحددة  املوؤ�س�سات  �سبكات  اإىل 
ت��وف��ره��ا دو  ال��ت��ي  املُ�����دارة  ال�����س��ام��ل��ة واخل���دم���ات  الأدوات 
للعمالء حتقيق اأعلى م�ستويات القيمة وتلبية متطلبات 

التحول وحت�سني التكاليف وتعزيز الكفاءة التنظيمية.
ومدير  الرئي�ص  نائب  ت��اي��ال،  �ساجنيف  ق��ال  جهته  وم��ن 
ل�����س��رك��ة وي���ربو:  ال�����س��رق الأو����س���ط  الأع���م���ال يف منطقة 
“ي�سعدنا التعاون مع دو مل�ساعدة عمالئنا يف دولة الإمارات 
على النجاح يف مواكبة متطلبات التحول الرقمي. وت�سكل 
بقدرات  وامل������زودة  ال�����س��ح��ب  م��ت��ع��ددة  اجل���دي���دة  من�ستنا 
وتقنيات متقدمة دلياًل على روؤيتنا امل�سرتكة للم�ستقبل. 
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سركات  فيه  تتجه  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 
واأن�سطتها  ا�سرتاتيجياتها  تعزيز  نحو  م��ت��زاي��د  ب�سكل 
املوجهة نحو التحول الرقمي، توا�سل “ويربو” التزامها 

وت�سريع  دع��م  يف  وامل�ساهمة  الرقمية  ابتكاراتها  بت�سريع 
عجلة التحول الرقمي يف جميع اأنحاء الإم��ارات العربية 
عرب  املب�سطة  والإدارة  الرتحيل  عمليات  وُتعد  املتحدة. 
اأ�سا�سية  ����س���رورة  امل��ت��ع��ددة  ال�����س��ح��ب  يف  الت�سغيل  ب��ي��ئ��ات 
الذي  الدعم  تقدمي  اإىل  دو  ونتطلع مع  اليوم،  لل�سركات 

حتتاجه املوؤ�س�سات للبقاء يف طليعة امل�سهد الرقمي«.
املمار�سات اخلا�سة  اأف�سل  من  اأي�ساً  العمالء  و�سي�ستفيد 
ال�سحابة  اإىل  التحتية  البنية  متطلبات  وترحيل  بنقل 
م���ن خ�����رباء واملنهجية  ب��ت��وج��ي��ه  ت��ق��دمي��ه��ا  ي��ت��م  وال���ت���ي 
يف  العميل  دع��م  و�سيتم  ال�سركة،  تتبعها  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
تنفيذ  يف  للم�ساعدة  ال��رتح��ي��ل  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  ك��ل 
اإ�سرتاتيجيات العمل وال�سحابة وتنفيذ متطلبات الأعمال 
بتزويد  ���س��ت��ق��وم  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
والت�سميم  بال�ست�سارات  اخل��ا���س��ة  بخدماتها  ال��ع��م��الء 
املتعددة  ال�سحب  بيئات  عرب  والتح�سني  والإدارة  والبناء 
اخلا�سة  ال�سحابية  البيئات  وكذلك  الهجينة  وال�سحابة 
الواجهة  و�ستزود  بها.  اخلا�سة  الدعم  بالتزامات  للوفاء 
ملوارد  كاملة  بروؤية  العمالء  دو  ب�سركة  اخلا�سة  املوحدة 
اإىل  اإ�سافة  التقارير  واإع���داد  الإدارة  وعمليات  ال�سحابة 
عمليات  ملزامنة  منها  ال���س��ت��ف��ادة  يتم  خمططات  ت��وف��ري 

البنية التحتية واخلدمات عرب كل �سحابة.

ت�شعي�ن اإىل تزويد املوؤ�ش�ش�ت مبحفظة متك�ملة من احللول والقدرات الرائدة 

دو و ويربو تطلقان من�سة ملواكبة متطلبات التحول ال�سحابي 
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�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/5592(

رقم املحرر  25243/1/2021 
املنذر : 1- دانوب ملواد البناء �ص.م.ح.

2- �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء )ذ.م.م(
املنذر اإليه : �ستايل ميتال �سيتي ل�سناعة الأبواب املقاومة للحريق �ص.ذ.م.م. املو�س�وع/ مبوجب املعامالت التجارية بني 
اإليها مبلغ  اإليها �ستايل ميتال �سيتي ل�سناعة الأبواب املقاومة للحريق �ص.ذ.م.م. تر�سد بذمة املنذر  املنذرتني واملنذر 
للحريق  املقاومة  الأبواب  ل�سناعة  �سيتي  ميتال  �ستايل  اإليها  املنذر  مع  التفاق  اإماراتي. مت  درهم   170،000 وقدره 
�ص.ذ.م.م. اأن تقوم ب�سداد املبلغ املتفق عليه فور ا�ستحقاقه، اإل ان املنذر اإليها امتنعت عن ال�سداد ومل تقم بت�سوية املبلغ. 
اأمتنعت عن  اأنها  اإل  اإماراتي املرت�سد بذمتها  170،000 درهم  ب�سداد مبلغ  اليها عدة مرات  املنذر  املنذرتني  طالبت 
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  تنذر  الإنذار  هذا  ومبوجب  املنذرتان  فاإن  عليه،  وبناء  حق.  وجه  دون  ال�سداد 
170،000 درهم قيمة املديونية املرت�سدة بذمتها ل�سالح املنذرتني وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمها لهذا 
الإنذار القانوين واإل �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوقها قبل املنذر اليها 

وفقاً لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة مع حتمل املنذر اإليها كافة امل�ساريف.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021/ 0004031 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : عادل منري منري احمد �ساجد 

نعلمكم بان املدعي موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد. 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

و�سدر بحقكم احلكم التي :- ناأمر بالزام املقدم �سدها بان يوؤدي اىل الطالب مبلغ 
تاريخ  من  5% عنه  والفائدة  درهم(  ومائتي  الف  وع�سرون  )�ستة  درهم   26200

املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك. 
حرر بتاريخ  2021/6/27 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�صي / ه�صام �حمد عو�صني 
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021/ 0003772 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : �سباب الإمارات التجارية وميثلها �ساندان بلي�سا بينجار 

نعلمكم بان املدعي موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد. 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

بعد الإطالع على الوراق :  ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ : خم�سة 
و�سبعون الف درهم والزمتها بالفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ 

قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ  2021/6/29 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�صي /    د. حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن  
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021/ 0004029 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : وليد جافيد حمم جافيد اقبال باك�ستاين / اجلن�سية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات   - املاجد  حممد  عبدالعزيز  موؤ�س�سة  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�سية. قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

ناأمر بالزام املقدم �سدهما بان يوؤديا اىل الطالبة وبالت�سامن بينهما مبلغ 14000 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم(  الف  ع�سر  )اربعة  درهم 

ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف. 
حرر بتاريخ  2021/6/27 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�صي / ه�صام �حمد عو�صني 
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021/ 0003410 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : رينيبت اقيونو كروز 

نعلمكم بان املدعي موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد. 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

)فقط  درهم(   50000( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
الدعوى  قيد  تاريخ  من  5% �سنويا  مبقدار  بالفائدة  والزمته  درهم(  الف  خم�سون 

وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات. 
حرر بتاريخ  2021/6/27 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�صي / ه�صام �حمد عو�صني 
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021/ 0004028 �أمر �د�ء  
اىل املدعي عليه : �سنداي ابوه 

نعلمكم بان املدعي موؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد. 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�سدر بحقكم احلكم التي :- 

ناأمر بالزام املقدم �سده بان يوؤدي اىل الطالب مبلغ 33300 درهم )ثالثة وثالثون 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 والفائدة  درهم(  وثالثمائة  الف 

والر�سوم وامل�ساريف. 
حرر بتاريخ  2021/6/27 - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
�لقا�صي /    د. حممد �صليمان حممد عبد�لرحمن  
حمكمة �ل�صارقة 
�ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/5425(
املنذرة : بيكون هاو�ص لال�ستثمارات التعليمية ذ.م.م

 ال�سم التجاري : مدر�سة نيولندز فرع من بيكون هاو�ص لال�ستثمارات التعليمية ذ م م
املنذر اإليهم:1( حممد مزمل را�سد احمد خان )هندي اجلن�سية(

اجلن�سية( )هندية  خان  بيكم  �سبانة   )2
 22،810 نخطركم مبوجب هذا الإن��ذار ب�سرورة التي: ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 
اأي��ام من تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار، وال  دره��م املرت�س�د يف منتكم، وذل��ك خالل خم�سة 
ا�ست�سدار  الالزمة ومنها  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  املنذرة ايل  �سوف ت�سطر 
امر اأداء يف مواجهتكم لإلزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�سافة ايل حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�سروفات املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالب. 
ولأجل العلم

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/5619(
املنذر: ال�سيد/ غيوم دول�سي

املنذر اإليهم:  1( عدنان لب�سريي
حتاملة فادي   )2

نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�سرورة التي: 
ب�سرعة �س�داد مبلغ وقدره 89250 دولر امريكي )ت�سعة وثمانون األف ومائتان وخم�سون دولر 
امريكي( قيمة القر�ص والفوائد حتى 2021/5/31 وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ن�س�ر 
ومنها  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  ايل  املنذرة  ت�سطر  �س�وف  وال  الإن���ذار،  ه��ذا 
ا�ست�سدار امر اأداء يف مواجهتكم لإلزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�س�افة ايل حتميلكم كافة الر�س�وم 

وامل�س�روفات املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالب. 
ولأجل العلم

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
 �عالن بالن�صر

يف  �الإ�صتئناف رقم 1110/2021/300 ��صتئناف مدين 
مو�سوع الإ�ستئناف: اول:قبول ال�ستئناف �سكال - ثانيا:الغاء حكم امل�ستانف قيه والق�ساء جمددا بعدم 

نفاذ ت�سرف امل�ستانف �سدها الوىل بنقل ملكية العالمة التجارية املودعة بوزارة القت�ساد حتت رقم 
العامة  للتجارة  ال�سادة/�سركة خط حم�سن  ا�سم  بتاريخ:2008/7/24 ومن  وامل�سجلة   35 الفئة   AE117032
اىل ا�سم �سركة ام ال جي تي هولدينج ليمتد   واعتباره كان مل يكن وو�سع العالمه التجارية حمل الدعوى 

حتت ت�سرف قا�سي التنفيذ ليتمكن املدعي من التنفيذ عليها وذلك مع خماطبة وزارة القت�ساد لتخاذ 
كافة الجراءات الالزمة لتنفيذ احلكم مع كف يد امل�ستاأنف �سده الثانية عن الت�سرف يف العالمة التجارية 
حمل الدعوى املاثلة واحلكم بابطال اي ت�سرف منها على العالمة - ثالثا:الزام امل�ستانف �سدهما بالر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن : ناف بهرات انرتنا�سيونال ليمتد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- خط حم�سن للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/48 مدين كلي ،   وحددت لها جل�سه يوم 
اخلمي�ص املوافق 2021/7/8  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر

                         يف �لدعوى رقم 3168/2021/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :بالزام املطلوب �سدها بان توؤدي لها مبلغ )87.548.48( درهم والفائدة على 
هذا املبلغ من تاريخ هذا الطلب وحتى ال�سداد التام مع حتميلها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : فارما ايتك�ص ميدكال �سبالي �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سن رايز هيلث كري انرتيرازي�ص  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/25 
اول بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )87.548.48( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2021/5/5 وحتى متام ال�سداد 

مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر
                         يف �لدعوى رقم 3372/2021/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى :ا�سدار المر بان يوؤدي لها املطلوب �سده مبلغ )25.000( درهم والفائدة 
القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى متام ال�سداد مع حتميله 

بالر�سم وامل�ساريف  
طالب الإعالن : اأميك�ص )ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�سرب�ص �سابقا( 

- �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- بايك من�سور بني ها�سمي  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/20 
الزام املدي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )25.000( درهم والفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2010/6/22 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر 
 2836/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  حممد احمد كاتب -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دولر ال�سرق الو�سط لتاجري ال�سيارات ذ.م.م 

وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)66403.4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  429/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1048/2020 عقاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 67231.50 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف + تنفيذ 

احلكم وفق منطوقه
طالب الإعالن : بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة -  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �سنتو�ص �سوري�ص كامات - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )67231.50( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لدعوى رقم 2332/2021/207 تنفيذ جتاري
مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  1654/2017 جتاري كلي  ، واملعدل 
بال�ستئناف رقم " 1363/2019 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 905626.86 

درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب الع��الن:  �سركة ايكارو�ص املتحدة للخدمات البحرية / م�ساهمة املقفلة - �سفته 

بالق�سية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعالنهم:  1- نا�سيونال مارين األيان�ص م.د.م.�ص - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه   . املحكمة  خزينة  التنفيذاأو  طالب  اىل  دره��م   )905626.86( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر 
                      دعوى رقم 2020/149 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل

لدى   SCT-067- 2020 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ  التنفيذ     مو�سوع 
�سامال   ) دره��م   255904.39 ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  امل��ايل  املركز  دب��ي يف   حماكم 

للر�سوم و امل�ساريف .
طالب الإعالن/بنك اأبو ظبي التجارى �ص.م.ع

املطلوب اإعالنه/ ف�سل الرحمن �سيخ  - �سفته منفذ �سده
T3 عنوانه/دبي، املدينة العاملية رقم 1 ، منطقة اإ�سبانيا �سقة رقم

التنفيذية  بال�سيغة  املذيل  التنفيذ  مو�سوع  احلكم  من  ب�سورة  الإعالن:نعلنكم  مو�سوع 
ونكلفكم بوفاء املطلوب و املذكور بالئحة التنفيذ املرفق �سورة منها وذلك خالل خم�سة 
ع�سر يوما ً من تاريخ ت�سليمكم هذا الإعالن واإل فاإن املحكمة �ستتخذ الإجراءات القانونية 

بحقكم. مرفقات:لالطالع على لئحة الدعوى الكرتونياً يرجى الت�سال 043347777.
رئي�ش �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/171 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم:2017/2297 
ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 43884961.13 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية

 - التنفيذ  ط��ال��ب   : بالق�سية  �سفته    - ����ص.م.ع  ع��ام��ة  م�ساهمة  �سركة   - الوطني  دب��ي  الم����ارات  بنك   : الإع���الن  ط��ال��ب 
وميثله:اآمنه خلفان �سالح اجلالف - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- �سركة ندهى جيمز م.د.م.�ص وميثلها قانونا مالك ال�سركة ومديرها امل�سوؤول/اتيت �سودهري جاندى 
2- اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفيال عن �سركة ندهى جيمز م.د.م.�ص - �سفتهما بالق�سية : 

منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )عقار حتت الن�ساء - املنطقة وادي ال�سفا 
3 - رقم الر�ص 1041 - رقم البلدية:645-6077 - امل�ساحة 186.98 مرت مربع - رقم املبنى C41 -2 + )عقار حتت الن�ساء 
 C41 املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم الر�ص 1041 - رقم البلدية:6077-645 - امل�ساحة 186.98 مرت مربع - رقم املبنى -
3-   كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار 
حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدجة التكليف بال�سداد 

بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز .
رئي�ش �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 16/2021/1889 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )653.121.01( درهم 

وذلك عن قيمة املرت�سد بذمتها مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام الزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  اأرامك�ص المارات �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ايه كيو يو ايه لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول 

حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/6/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
���ص.ذ.م.م بالن�سبة للمدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )653.121.01( درهم  ل�سالح/اأرامك�ص المارات 
بال�سافة اىل فائدة قدرها 9% �سنويا وذلك من تاريخ قيد الدعوى احلا�سل يف 2021/5/4 وحتى متام ال�سداد 
والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومائتان درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر

يف  �لدعوى رقم 836/2019/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ املديونية امل�ستحقة ومقداره )4.866.737.10( 
درهم اماراتي بال�سافة اىل 9% فائدة قانونية ف�سال عن 1.5% فائدة تاخريية �سهريا منذ تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

متام ال�سداد ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  دو �سريف خلدمات ادارة املن�ساأت وتنظيف املباين �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- ام جيه بي لدارة املن�ساأت واملرافق �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

اأعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020/3/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
ل�سالح/دو �سريف خلدمات ادارة املن�ساأت وتنظيف املباين �ص.ذ.م.م اول:بقبول التدخل والدخال �سكال - ثانيا:يف 
بالر�سوم  املدعية  ال��زام  الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة وعلى غري ذي �سفة مع  بعدم قبول  ال�سلية  الدعوى 
التدخل الهجومي بالزام اخل�سم املدخل  اتعاب املحاماة - ثالثا:يف طلب  وامل�سروفات ومبلغ )5000( درهم مقابل 
ت��وؤدي للخ�سم املتدخل هجوميا )ر - موؤ�س�سة فردية( مبلغ وقدره  MJB Group( بان  )جمموعة ام جي بي 
)4.558.168/74( درهم مع الزامها بر�سوم وم�سروفات التدخل الهجومي ومبلغ )5000( درهم مقابل اتعاب املحاماة 
،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 16/2021/2467 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )77250( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-اتول براكا�ص �ساكر اديو - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  برايت لينك لل�سحن والنقل ذ.م.م وميثلها/حخا�ص بون كولتهل نظار خزاخي بورايل 
-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )77250( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الح��د  املوافق  2021/7/11  ال�ساعة 9.30 �ص 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 الأقل
رئي�ش �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 1120/2021 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن والتكافل ب�سداد مببلغ وقدره )1.582.000( 
درهم والفائدة القانونية مببلغ 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليهما بالتعوي�ص 

مببلغ وقدره )1000.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن / 1-بينو مون عبداملناف - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  ر�سوان موليم 2- في�سل احمد ال�سيخ ن�سار ابراهيم ال�سمري -  �سفتهما بالق�سية : مدعي 

عليهما  - جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما على �سبيل الت�سامن والتكافل 
ب�سداد مببلغ وقدره )1.582.000( درهم والفائدة القانونية مببلغ 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع 
الزام املدعي عليهما بالتعوي�ص مببلغ وقدره )1000.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  2021/8/10   الثالثاء   يوم  لها جل�سة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  املحاماة و�سمول احلكم  واتعاب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �ل�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 26/2021/75 عقاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة التقرير مبلكية املدعية لقطعة الر�ص بالرقم 992 البالغة م�ساحتها )76.862( قدما 
مربعا مبنطقة معي�سم الول واعالن بطالن اجراءات التنفيذ بالرقم:5868/2020 تنفيذ جتاري ب�ساأن قطعة 

الر�ص بالرقم 992 البالغة م�ساحتها 76.862 قدما مربعا مبنطقة معي�سم الول وذلك مللكية املدعية لها 4- الزام 
املدعي عليهما الوىل والثانية بامل�ساريف والر�سوم والتعاب يف كل الحوال 

طالب الإعالن / 1-كو�سرتا هوم�ص بروبرتي ماجنمنت منطقة حرة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  كو�سرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة التقرير مبلكية املدعية لقطعة الر�ص بالرقم 992 
البالغة م�ساحتها )76.862( قدما مربعا مبنطقة معي�سم الول واعالن بطالن اجراءات التنفيذ بالرقم:5868/2020 
تنفيذ جتاري ب�ساأن قطعة الر�ص بالرقم 992 البالغة م�ساحتها 76.862 قدما مربعا مبنطقة معي�سم الول وذلك 
مللكية املدعية لها 4- الزام املدعي عليهما الوىل والثانية بامل�ساريف والر�سوم والتعاب يف كل الحوال. وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/7/6  ال�ساعة 9.30 �ص 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 الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 756/2021/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املو�سوفة بالذمة والزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل 
الجارة خالية من ال�سواغل اىل امل�سرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اثار اخ�سها الزام املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ 

املرت�سدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع ال�سكني الكائن به الوحدة 
مو�سوع الدعوى والزامه ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى م�ستحقة عن الوحدة لية جهة وذلك حتى تاريخ 

الخالء التام والت�سليم الفعلي بال�سافة اىل خماطبة دائرة الرا�سي والمالك بدبي ملحو قيد الجارة الوارد ب�سهادة 
امللكية 2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )1.100.918/66( درهم وما ي�ستجد من مقابل بدل 
انتفاع اعتبارا من دي�سمرب 2019 وحتى الخالء التام والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد 

3- بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب
طالب الإعالن / 1-م�سرف دبي �ص.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  مريزا جرار علي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املو�سوفة بالذمة والزام املدعي عليه 
بت�سليم الوحدة العقارية حمل الجارة خالية من ال�سواغل اىل امل�سرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اثار اخ�سها الزام 
املدعي عليه ب�سداد كافة املبالغ املرت�سدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع 
ال�سكني الكائن به الوحدة مو�سوع الدعوى والزامه ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه او اية ر�سوم اخرى م�ستحقة عن الوحدة 
لية جهة وذلك حتى تاريخ الخالء التام والت�سليم الفعلي بال�سافة اىل خماطبة دائرة الرا�سي والمالك بدبي ملحو قيد 
امللكية 2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )1.100.918/66( درهم وما  ال��وارد ب�سهادة  الج��ارة 
ي�ستجد من مقابل بدل انتفاع اعتبارا من دي�سمرب 2019 وحتى الخالء التام والرباح التاخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد 3- بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/3  
ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

رئي�ش �ل�صعبةمذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   
�عالن بالن�صر        

 223/2021/20 جتاري كلي 
تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- يو�سف احمد علي �سعيد ال�سام�سي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سريف ماجد حممد عبدالرحمن 

وامل��وؤرخ��ة يف  ال��ن��زاع  اط���راف  ب��ني  املوقعة  التفاقية  ال��دع��وى ومو�سوعها ف�سخ  اأق���ام عليك  ق��د 
2021/1/5 لخالل املدعي عليهم بالتزاماتهم التعاقدية اىل جانب بطالن التفاقية املذكورة 
وعدم نفاذها لعدم قيدها يف ال�سجل التجاري مع مطالة املدعي بالزام املدعي عليهم بالتعوي�ص 
عن ال�سرر الذي حلق به من جراء ذلك مع ندب خبري للوقوف على ال�سرار وتقييم التعوي�ص  
- وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/7/11 ال�ساعة 09:30 �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 الأقل. 
رئي�ش �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13282 بتاريخ 2021/7/4   

�عالن حكم بالن�صر
يف  �لدعوى رقم 451/2021/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : حل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها واي فروع لها وتعيني م�سفي لل�سركة تكون مهمته جرد وبيع 
موجودات ال�سركة وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بديونها واخت�سا�ص كل �سريك فيها مببلغ يتنا�سب مع ح�سته يف راأ�ص املال 

وتوزيع الربح واخل�سارة على ال�سركاء بالن�سب املتفق عليه بالعقد 
طالب الإعالن :  عثمان عبداهلل عثمان ال�سويح  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما : 1- ال�سويح للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �سركة اي�ست غيت مينا ايدوكي�سن القاب�سة �ص.�ص.و - �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/4/11 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح/عثمان 
عبداهلل عثمان ال�سويح بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الوىل )ال�سويح للتجارة العامة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وتعيني اخلبري �ساحب الدور باجلدول م�سفيا لها وذلك بتكليفه ب�سهر حكم الت�سفية وجرد كافة ا�سول ال�سركة وح�سر 
مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باموال ال�سركة وميزانيتها وما لها من 
حقوق لدى الغري وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�سفي ببيع موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�سيلة 
البيع يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية واخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الديون امل�ستحقة على ال�سركة 
وح��ددت مبلغ  ال�سركاء كل بح�سب ح�سته  ام��وال على  يتبقى من  ما  وتوزيع  ديونها  و�سداد  الغري  وحت�سيل حقوقها لدى 
خم�سة ع�سر الف درهم حتت ح�ساب م�ساريف واجر امل�سفي كلفت املدعي ب�سدادها والزمت املدعي عليها الثانية بامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �ل�صعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
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الو�شع الذي نعي�شه يف لبن�ن ال يحتمل اإ�شدار اأعم�ل فنية جديدة

ناجي الأ�سطا نعمل على ا�ستعادة 
الأغنية اللبنانية �سدارتها

بالعودة للحديث عن جديده الفني يقول: الو�سع الذي نعي�سه يف لبنان ل يحتمل ا�سدار اعمال فنية جديدة امنا نعود ونوؤكد ان احلياة يجب ان ت�ستمر علما ان 
اآخر اغنية ا�سدرتها كانت بعنوان )اقرب �سخ�ص( وهي من انتاجي اخلا�ص ومن كلمات مازن �ساهر واحلان ف�سل �سليمان وتوزيع عمر �سباغ واخرجها 

كفيديو كليب �سعيد املاروق وقد تزامن نزول هذه الغنية قبل 6 ايام من انفجار مرفاأ بريوت يف 4 اآب لذا كان من ال�سعب الرتويج لها يف تلك 
الفرتة لكن بعد ان هداأت الحوال قليال قمت بت�سويقها جمددا.

 اما حاليا فانا ب�سدد حت�سري اغنيتني الوىل من كلمات واحلان �سليم ع�ساف وتوزيع جمال يا�س���ني والثانية من كلمات منري بو 
ع�ساف واحلان ه�سام بول�ص وتوزيع داين حلو وامتنى ان ت�سنح يل الظروف ل�سدارهما فانا ان�سان اعي�ص على الم������ل واعتقد 

العامل  اكت�سح���ت  التي  )كلنا مننجر(  باأغنية  وائل كفوري  النجم  م������ع  النا�ص وهذا ما ح�سل  اىل  ت�سل  الغنية اجلميلة  ان 
الع������ربي.

وعن العمال التي طرحت ونالت اعجابه ا�سار اىل انه ي�سمع كل الغنيات التي ت�سدر لكل الفنانني من اجل معرفة اذواق 
النا�ص..

 وعن اكرث �سارة م�سل�سل نالت اعجابه يف ال�سابيع الخرية قال: احببت اغنية زياد برجي اخلا�سة مب�سل�سل 2020 
)بيختلف احلديث( وكانت مميزة جدا.

فيما ان عر�ص عليه م�سروع متثيلي اكد ال�سطا :
 حكى كثريا معي عن م�ساريع درامية لكنها مل تكن جدية.

منذ فرتة �سودف معاً الحتفال بعيد الب وعيد املو�سيقى فماذا تقول اول عن عيد الب وانت والد لطفلني : 
اول اطلب من اهلل ان يطيل عمر والدي وكل الباء يف العامل ويرحم كل املتوفني وانا عرفت قيمة والدي عندما 

اجنبت ولدًي وقد و�سلت اىل ما ا�سبو اليه بدعم من ابي، ومبنا�سبة عيد املو�سيقى اقول ان املو�سيقى هي غذاء 
ان�سان فاذا كان �سعيدا ي�سمع اغنيات مفرحة واذا حزن  النف�سية لكل  ال��روح واحلياة وهي تعرب عن احلالة 

ي�ستمع لالعمال احلزينة.
اما كيف ينظر اىل تطور الغنية اللبنانية فيو�سح ناجي: ب�سراحة كانت هذه الغنية قبل ع�سر �سنوات 

تقريبا منت�سرة بقوة يف العامل العربي والغرتابي وهناك عدد من جنوم العامل العربي قدموا اغنيات 
باللهجة اللبنانية لكنها مرت بظروف �سعبة وحالة هبوط و�سعدت مكانها الغنية امل�سرية وتت�سدر 

اليوم الغنية اخلليجية وحتديدا العراقية امل�سهد الغنائي.
 امنا مع التجدد يف التوزيع املو�سيقي الذي نعمل عليه �ستعود الغنية اللبنانية اىل �سدارتها.

الوجوه  من  امل�سرى  دنيا  ال�سابة  النجمة  تعد 
الأخ���رية، من  الفرتة  خ��الل  بقوة  تاألقت  التى 
التى ك�سفت عن  املهمة  الأدوار  خالل عدد من 
م��وه��ب��ت��ه��ا يف ال��ت��م��ث��ي��ل، وجن��ح��ت م��ن خاللها 

فقد  امل�����س��ري��ة،  ب��ال��درام��ا  اأق��دام��ه��ا  تثبيت  يف 
الكوميدى  م��ن  ع��دي��دة  فنية  جت���ارب  خ��ا���س��ت 
اإىل الرتاجيدى باأدوار متنوعة، وا�ستطاعت اأن 
تخلق لنف�سها مكانة بني ممثالت جيلها يف فرتة 

غزال(  )حل��م  الأخ���ري  م�سل�سها  ق�����س��رية.وف��ى 
ال��درام��ى الرم�سانى  امل��و���س��م  ُع��ر���ص يف  ال���ذى 
وي��ع��اد ع��ر���س��ه ع��ل��ى ق��ن��وات م�����س��ري��ة وعربية 
تاألقت دنيا امل�سرى ب�سكل لفت وقدمت واحدا 
م��ن اأق���وى اأدواره����ا ال��درام��ي��ة، وح��ول ظهورها 
الفنية ومتكنها من جت�سيد  اأف�سل حالتها  يف 
ال��درام��ي��ة ق��ال��ت النجمة  ال���دور بكل حت��ولت��ه 
بردود  كبرية  امل�سرى:"�سعادتى  دنيا  ال�سابة 
غزال"،  "حلم  م�سل�سل  يف  دوري  حول  الأفعال 
ب�سكل  درام��ي��ا  حمبوك  ب�سيناريو  متيز  وال��ذى 
كبري والأدوار كلها خلقت مباراة يف الأداء بينى 
ال��رازق والنجم عمرو  وبني النجمة غ��ادة عبد 
�ساهم  ما  وه��و  امل�سل�سل،  واأب��ط��ال  اجلليل  عبد 
اأ���س��ع يف  اأن��ن��ى  يف خ��روج��ه باأف�سل ���س��ورة، كما 
اجلديد،  الفنى  لر�سيدى  اأ�سيف  اأن  اعتبارى 
قدمتها  التى  الأع��م��ال  عن  م�ستواى  يقل  واأل 
اأم��ام كبار النجوم، والذين �ساركت يف  من قبل 
ب���اأدوار وجت���ارب خمتلفة،  اأع��م��ال مهمة معهم 
ومنهم نور ال�سريف يف م�سل�سل "عرفة البحر"، 
وماجد  �سفية"،  "ق�سية  يف  ال��دي��ن  ع��ز  وم���ى 
�سالح  واأح���م���د  الآخر"،  "الوجه  يف  امل�����س��رى 
يف  فواخرجى  و���س��ولف  "الدايرة"،  يف  ح�سنى 
لو�سى،،  مع  الكبري"  و"البيت  �ساخن"،  "خط 
و"هوجان"  �سربى،  يا�سمني  مع  و"حكايتى" 
يو�سف  اإبلي�ص" م��ع  و"لعبة  اإم���ام،  حممد  م��ع 
التى  املهمة  امل�سل�سالت  من  وغريها  ال�سريف، 

و�سلت من خاللها للجمهور.
واأ�سافت دنيا امل�سرى:"اأح�سر ملفاجاأة جديدة 
خ��الل الأي���ام املقبلة، واأع��ك��ف على ق���راءة عدد 
من الن�سو�ص الدرامية للمفا�سلة فيما بينهم 
واختيار الأف�سل، لتقدميه خالل �سهر رم�سان 

املقبل".

دورها  لت�سوير  �سالح  نان�سى  الفنانة  ت�ستعد   
يف م�سل�سل )املماليك( ، حيث ينتمى العمل اإىل 
اأحداثها  ت��دور  التى  الطويلة  الأع��م��ال  نوعية 
املو�سم  امل��ق��رر ع��ر���س��ه يف  60 ح��ل��ق��ة، وم���ن  يف 

ال�ستوى خارج �سهر رم�سان.
يو�سف،  ران��ي��ا  ف����وؤاد،  بيومى  بطولة  امل�سل�سل   
غيط،  رام���ى  �سليمان،  حممد  لطفى،  حممد 
فيدرا، عمر ح�سن يو�سف، دوللى �ساهني، رامى 
و�سيدرا،  ر���س��اد  ع��ف��اف  �سليمان،  ح��ن��ان  وح��ي��د، 
تاأليف ه�سام هالل، واإخراج حازم فودة. ويظهر 
رجل  ب����دور  امل�سل�سل  يف  ف����وؤاد  ب��ي��وم��ى  ال��ف��ن��ان 
اأعمال يع�سق الن�ساء، وتتواىل الأحداث يف اإطار 

اجتماعى ت�سويقى.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى اأع��رب��ت نان�سى ���س��الح عن 
�سعادتها بردود الفعل التى تلقتها عقب عر�ص 
فيلم )ماما حامل( والذى ج�سدت فيه �سخ�سية 
اأن  مو�سحة  اأط��ف��ال،  طبيبة  وه��ى  )م��ريف��ت( 
امل���خ���رج حم��م��ود ك����رمي ك����ان ي��خ�����س��ى خو�سها 
م��ع��ني من  ن���وع  لتخ�س�سها يف  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 
ولذلك   )snl( برنامج  خ��الل  من  الكوميديا 
اأرادت اأن تثبت له عك�ص ذلك، واأنها قادرة على 
جت�سيد كل الأدوار واأنواع الكوميديا، بالإ�سافة 
اإىل اه��ت��م��ام��ه ب�����اأدق ال��ت��ف��ا���س��ي��ل، ول���ذل���ك مل 

يرتكها متاما.
يبدو  )م����ريف����ت(  ���س��خ�����س��ي��ة  اأن  واأو�����س����ح����ت 
تنفيذها  ول��ك��ن  ال��ب��داي��ة  يف  �سهال  حت�سريها 
م�سرية  ه��دوءه��ا،  منها  اكت�سبت  حيث  �سعب، 
طبيبة  ل�سخ�سية  بالتح�سري  قامت  اأن��ه��ا  اإىل 
الأطفال جيدا، حيث ا�ستعانت ب�سديقتها التى 
تعمل طبيبة اأطفال وعمها اأي�سا، وتعلمت كيف 
اأن  م��وؤك��دة  احلقيقة،  يف  الأط��ف��ال  م��ع  تتعامل 
�سعوبة العمل هو اعتماده  على كوميديا املوقف 
دون اأفيهات. وتابعت قائلة: اإن )مريفت( عا�ست 
ق�سة حب مع )عا�سم( الذى ج�سد دوره الفنان 

حممد �سالم، ومرت عالقتهما مبراحل كثرية 
بالظلم من  البكاء بعدما �سعرت  ومنها م�سهد 
حتبه،  لأن��ه��ا  )ع��ا���س��م(  حتملت  لكنها  ج��ان��ب��ه 
خا�سة اأنه كان لطيفا معها اأحيانا، لذا  قدرت 

ظروفه ب�سبب تعر�سه لعالقة خيانة. 

و�سعدت  ممتعة  العمل  كوالي�ص  اأن  واأ���س��اف��ت 
بها كثريا، وكانت هناك راحة كبرية بني فريق 
العمل، وهو ما ظهر ب�سكل وا�سح على ال�سا�سة، 
وحتقيقه  العمل  بنجاح  �سعادتها  ع��ن  معربة 

اإيرادات جيدة.

حلم ن�جي اال�شط� منذ ال�شغر ان يكون فن�نً�، وقد ث�بر 
الغن�ء  ع���مل  يف  جيدة  مك�نة  اىل  و�شل  حتى  واجتهد 
التي  االغ��ن��ي���ت  م��ن  ك��ب��ريًا  ع���ددًا  ق��دم  حيث  اللبن�ين 
اعم�ل  لتقدمي  يتح�شر  هو  وه�  ملحوظً�  جن�حً�  القت 
بريوت  ل�)�شوت  االعم�ل  هذه  عن  يقول  فم�ذا  جديدة 
احواله  عن  االأ�شط�  يحدثن�  البداية  يف  انرتن��شون�ل(؟ 
ال�شحية بعد تع�فيه من كورون� “�شحتي ا�شبحت جيدة 

ت�أذيت  للرئتني النني  اتن�ول عالج�  زلت  م�  رغم اين 
جدا يف مرحلة ا�ش�بتي، لكن مق�رنة مع م� مررت 

ومنذ  اهلل  احلمد  اف�شل  بح�لة  اليوم  ان�  به 
فرتة اخذت اللق�ح الرو�شي �شد كورون�”.

دنيا امل�سري تقراأ �سيناريوهات 
جديدة و�سعيدة بنجاح )حلم غزال(

نان�سى �سالح ت�ستعد لت�سوير 
دورها يف م�سل�سل )املماليك(
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اأربع عالمات على اليد قد 
تكون من اأعرا�س مر�س 

الكبد الدهني!
تغيري  اإىل حد كبري من خالل  الدهني  الكبد  الوقاية من مر�ص  ميكن 
منط احلياة. ومع ذلك، ل متيل اأعرا�ص احلالة اإىل الظهور حتى يتندب 

الكبد. 
اإذا حدث تندب،  وميتلك الكبد قدرة ل ت�سدق على جتديد نف�سه، ولكن 

فال ميكن ا�ستعادة اجلزء الفا�سل من الكبد.
واأ�سار احتاد الكبد الربيطاين اإىل اأنه يف املراحل املبكرة من مر�ص الكبد 

الدهني، ت�سبح راحة اليد حمراء مع ظهور بقع.
و�ُسردت اأربع عالمات لالإ�سابة مبر�ص الكبد الدهني على اليدين:

اليد. راحة  يف  حمراء  • بقع 
بي�ساء. • اأظافر 

الأ�سابع. • تعجر 
املرتع�سة. • الأيادي 

وهناك عالمات اأخرى ملر�ص الكبد الدهني، يجب اأن تكون على دراية بها، 
مبا يف ذلك:

الوقت. طوال  بالتعب  العام  • ال�سعور 
ال�سهية. • فقدان 

الع�سالت. وهزال  الوزن  • فقدان 
والقيء. بالغثيان  • ال�سعور 

الكبد. منطقة  يف  • اأمل 
العنكبوت  ت�سبه  "�سعريات دموية �سغرية  اأي�سا  ت�سبب احلالة  اأن  وميكن 

على اجللد"، ُتعرف با�سم الأورام الوعائية العنكبوتية.
كيفية الوقاية من مر�ص الكبد الدهني

الكبد  باأمرا�ص  الإ�سابة  خطر  لتقليل  الرئي�سية  الطرق  اإح��دى  تتمثل 
الدهنية، يف التقليل من تناول الكحوليات اأو المتناع عنها.

واإذا كنت ت�سرب اأكرث من 14 وحدة من الكحول اأ�سبوعيا، ف�ستتلف خاليا 
الكبد.

الكبد  باأمرا�ص  الإ�سابة  خماطر  لتقليل  اأخ��رى  رئي�سية  طريقة  وهناك 
الدهنية، وهي "احلفاظ على وزن �سحي".

على  يحتوي  اأن  يجب  ال�سليم  "الكبد  الربيطانية  الكبد  موؤ�س�سة  وقالت 
القليل من الدهون اأو ل يحتوي على دهون على الإطالق".

اجنلرتا؟ ملكة  هوارد  ك�ترين  اأعدمت  • متى 
- اعدمت عام 2451 �سهر فرباير .

الع�مة(؟ )احلري�ت  مرحلة  اجنلرتا  بداأت  • متى 
بداأت اجنلرتا مرحلة احلريات العامة عندما اقر الربملان الربيطاين 

تبني ميثاق احلقوق يف 31 2--9861 .
الهند؟ اكت�شف  الذي  • من 

- فا�سكودي غاما عام 1488م
ال�شحراء"؟ ب�"عرو�ض  تلقب  التي  املدينة  ا�شم  • م� 

- مدينة "تدمر" عا�سمة امللكة زنوبيا
• من الذي اخرتع الكريت ؟

 1381 الكربيت يف عام  �سارل �سويا هو خمرتع  الفرن�سي  العامل   -
وال�سمغ  البوتا�سيوم  وك��ل��ورات  البي�ص  الف�سفور  م��ن  يتكون  وك���ان 
والن�سارة، وي�ستعل بالحتكاك على �سطح خ�سن وب�سبب �سمية وخطورة 
الفو�سفور البي�ص توقف ت�سنيعه وا�ستخدم بدل عنه الف�سفور الحمر 

حتى وقتنا هذا .

اأن حتولها  اإذ   � الرائعة  � اخلنف�ساء  ا�سم  من ف�سيلة اخلناف�ص حتمل  اأطول احل�سرات عمراً  اأن  تعلم  • هل 
من طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 

 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ص نظامي اأوربي هو احلر�ص ال�سوي�سري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�سي�سه اإىل عام 
1400م. 

متوا�سلة. دقيقة   30 ملدة  اإغما�سهما  ي�ساوي  كامل،  يوم  يف  عيونك  ترمي�ص  اأن  تعلم  •هل 
عظمة.  26 على  حتتوي  قدمك  اأن  تعلم  •هل 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�سري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ص فيتاميناته 

لأك�سدة الهواء كما اأن بع�ص الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�سري اجلزر 
ال�سمنة  اإىل  ت��وؤدي  امللون  التليفزيون  م�ساهدة  اأن  اأف��ادت  ال�سمنة  عن  اإح�سائية  اأغ��رب  اأن  تعلم  هل   •

املفرطة. 
الثدييات.  جميع  يالئم  و  مغذ  لبنها  و  باألبانها  غنية  القطط  اأن  تعلم  • هل 

م   1580 عام  الربتغاليون  امل�ستك�سفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�سني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •
ا�سم )فورموزا( اأي اجلميلة. 

للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�ص بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 

لعنة ال�سمكة
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البطيخ 
من  ال����ب����ط����ي����خ 
ال�سيف  فاكهة 
التي  الر�سمية 
الكبار  يع�سقها 
وال���������������س�������غ�������ار 
اللذيذ  مل��ذاق��ه��ا 
على  وق�����درت�����ه 
ترطيب اجل�سم 
وم���ق���اوم���ة حر 
دون  ال�����س��ي��ف، 

معرفة فوائده العالجية.
واأكدت درا�سة حديثة اإن للبطيخ فوائد عالجية عديدة، منها:

1 - مفيد ملر�سى القلب
2- ينظف الكلى ويعمل على كفاءتها

3- يقوي املناعة
4- يق�سى على الإم�ساك

5- يق�سى على اآلم العظام واملفا�سل
6- يقدم التغذية الالزمة للمراأة احلامل وجنينها

مر احد المراء بجوار نهر �سغري ف�سمع �سوتا يناديه وقف وتلفت فراأى �سمكة وقد برز راأ�سها من املاء وهي 
تنادي عليه وتقول: ايها المري انقذين، هناك �سيئ يقف يف حلقي مينعني من ابتالع الطعام ، ف�سخر منها 

المري وقال: انا اترك ما ورائي لنظر يف فم �سمكة ملعونة؟ اذهبي واتركيني يف حايل.
 فغ�سبت ال�سمكة وقالت: ادعو عليك بان ي�سيبك مثل ما ا�سابني ول ي�سعفك احد، ثم مر تاجر كبري بجانب 
لو  اع��دك  وقتي معك،  لأ�سيع  بغبي  ول�ست  لها: عندي عمل كثري  فقال  لينقذها  ال�سمكة  عليه  فنادت  النهر 

وجدت ان�سانا قريبا من هنا لر�سله لك.. فقالت: اذهب �سادعو عليك بالندم طوال عمرك.
 ثم مر راع فقري بجانب النهر فنادت عليه ال�سمكة، فلما اقرتب منها حكت له ما هي فيه، فاقرتب منها وقال: 
ب�سم اهلل ال�سايف املعايف.. ومد ا�سبعه يف فمها فاخرج من حلقها جوهرة كبرية كانت قد انح�سرت فيه ومنعتها 
من ابتالع طعامها، وعندما اخرج اجلوهرة تنف�ست ال�سمكة ال�سعداء وقالت: احلمد اهلل انقذتني اراحك اهلل 

ايها الفتى وجعلك مددا ملن مثلي.
 فقال الغالم ح�سنا خذي هذه هي جوهوتك. فقالت: ل هذه من الن لك افعل بها ما ت�ساء، ومن الن نحن 

ا�سدقاء ان احتجتني.. ف�سكرها الراعي وان�سرف.. 
التنف�ص ومل  الهواء واخذ يحاول  ليتناول طعامه فوقفت عظمة يف حلقه �سدت عنه  جل�ص المري يف ق�سره 
التاجر فقد  اما  ا�سابه،  ا�سعافه ومل تنجح حماولتهم فتعذب حتى مات متاأثرا مبا  الكثري  ي�ستطع وح��اول 
ا�سابت جتارته خ�سارة كبرية وا�سبح فقريا وعندما ظهر يف ال�سوق تاجر �ساب جديد ميلك من الم��وال ما 
ن��ادرة الوجود باعها لأغنى امللوك وعرف ان هذه اجلوهرة اخرجها الفتى من  مل ميلكه احد ب�سبب جوهرة 
فم ال�سمكة، ندم ا�سد الندم وقال لو كنت انقذتها لكنت اغنى ان�سان.. انها لعنة ال�سمكة يا لندمي .. يا لندمي 
واخذ ي�سرب راأ�سه بيده ف�سمع من خلفه من يقول امدد يدك بامل�ساعدة جتد وقت احلاجة الف يد متتد اليك.. 

فنظر فاذا بها ال�سمكة التي اختفت ب�سرعة وعلى فمها ابت�سامة �ساخرة.

10600 مري�ص بالغ وقع نقلهم اإىل  يف درا�سة اأجريت على اأكرث من 
اأقل بكثري  الن�ساء احتمالت  "كوفيد19-"، كان لدى  امل�ست�سفى ب�سبب 

من الرجال للوفيات داخل امل�ست�سفى.
كما ك��ان ل��دى الن�ساء ع��دد اأق��ل من ح��الت ال��دخ��ول اإىل وح��دة العناية 

املركزة وحاجة اأقل للتهوية امليكانيكية.
لالإ�سابة  بكثري  احتمال  اأق��ل  كن  الن�ساء  اأن  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  وت�سري 
اإ�سابة القلب احلادة، واإ�سابة  بالأحداث ال�سارة الرئي�سية، مبا يف ذلك 
ُن�سر يف جملة  ملقال  وفقا  الوريدي،  والن�سمام اخلثاري  احل��ادة،  الكلى 

.Journal of Women's Health
و�سرحت الدكتورة را�سيل ماريا براون، من كلية زوكر للطب يف هوف�سرتا 
/ نورثويل، واملوؤلفون امل�ساركون: "هذا التحليل ال�سامل هو اأكرب درا�سة 
كوفيد19-.  نتائج  على  مبا�سر  ب�سكل  اجلن�ص  تاأثري  تقّيم  الآن  حتى 
لنتائج  اأق��ل  باحتمالت  الأنثوي  اجلن�ص  ارتباط  بقوة  درا�ستنا  وتو�سح 

الأ�سباب  والوفيات جلميع  الرئي�سية  ال�سلبية  والآث��ار  امل�ست�سفى،  دخول 
ويقرتح  املربكة".  املتغريات  يف  التحكم  بعد  الذكوري  باجلن�ص  مقارنة 

املوؤلفون بع�ص العوامل الوقائية التي قد ت�ساهم يف هذه النتائج.
بجامعة  الطبي  املركز  من  فولغمان،  �سانتو�ص  اأنابيل  الدكتورة  وت�سري 
خاللها  من  ميكن  خمتلفة  اآل��ي��ات  اإىل  امل�ساركون،  وامل��وؤل��ف��ون   ،Rush
وقد  اأن مينح اجلن�ص الأنثوي ميزة وقائية �سد عدوى "كوفيد-19". 
ال��ذي يحمل جينات  الإ���س��ايف،   X امل��ي��زات هي كرومو�سوم  اإح��دى  تكون 

متعددة م�سوؤولة عن املناعة الفطرية والتكيفية.
الن�ساء  اأن  الرغم من  "على  باأنه:  امل�ساركون  واملوؤلفون  وتوؤكد فولغمان 
لديهن خماطر اأقل للوفاة بكوفيد19-، اإل اأننا بحاجة اإىل توخي احلذر 
لعدم اإر�سال ر�سالة لتقدمي رعاية دون امل�ستوى للن�ساء امل�سابات بكوفيد-

اأن تقلل  اأو تقليل تدابري الوقاية من العدوى. ول ينبغي ملعرفتنا   19
الهتمام بالن�ساء الالئي يدخلن امل�ست�سفيات ب�سبب كوفيد19-".

هل تلعب الفروق بني اجلن�سني دورا يف نتائج كوفيد- 19؟

�شغرية االألبكة مبتورة ال�ش�ق م�ري هوب تتجول يف املزرعة يف فريزين ، اأمل�ني�. رويرتز


