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نتائج وخيمة..هكذا ت�ؤثر الرتبية القا�سية على دماغ طفلك
حذرت درا�سة كندية جديدة من "الرتبية القا�سية" وتاأثريها ال�سلبي 
على دماغ الطفل، م�سرية اإىل اأن ال�سراخ املتكرر اأو ال�سرب اأو الغ�سب 
يف وجه طفلك، ميكن اأن ي�ؤثر على هياكل دماغه يف مرحلة املراهقة.
ونظر باحث�ن من جامعتي م�نرتيال الكندية و�ستانف�رد الأمريكية، 
يف تاأثريات الرتبية القا�سية على اأدمغة الأطفال. وتعد هذه الدرا�سة 
ه��ي الأوىل ال��ت��ي حت���اول حت��دي��د ال���رواب���ط ب��ن مم��ار���س��ات الرتبية 

القا�سية وقلق الأطفال وت�سريح اأدمغتهم.
تتجاوز  الآث����ار  "اإن  الرئي�سية:  امل���ؤل��ف��ة  �س�فرين،  �سابرينا  وكتبت 

التغريات يف الدماغ.
واأ�سافت: "اأعتقد اأن املهم ه� اأن يفهم الآباء واملجتمع اأن ال�ستخدام 
الجتماعي  بالنم�  ي�سر  اأن  ميكن  القا�سية  الأب���ة  ملمار�سات  املتكرر 

والعاطفي والعقلي للطفل".
"الرتبية القا�سية''،  اأن الأطفال الذين ن�س�ؤوا على  ووجد الباحث�ن 
ط�روا ق�سرة ف�ص جبهية ول�زة خمية اأ�سغر - وهما بنيتان دماغيتان 

تلعبان دوراً رئي�سياً يف التنظيم العاطفي وظه�ر القلق والكتئاب.
وياأمل الباحث�ن اأن ت�سجع النتائج الآباء على تنفيذ تدابري اأقل ق�س�ة 

عند التفاعل مع اأطفالهم.
اإنها املرة الأوىل  "هذه النتائج مهمة وجديدة.  واأو�سحت �س�فرين: 
اإىل  ت��رق��ى  ال��ت��ي ل  القا�سية  الأب�����ة  رب��ط مم��ار���س��ات  يتم فيها  ال��ت��ي 
الدماغ، على  بنية  بانخفا�ص حجم  املعاملة اجل�سيمة،  �س�ء  م�ست�ى 

غرار ما نراه يف �سحايا اأعمال الإ�ساءة اخلطرية".

كيف تزيد من م�ست�ى احلديد يف ج�سمك ل�سحة �سعرك؟
ميكن اأن يك�ن لفقدان ال�سعر اأ�سباب ل تعد ول حت�سى، بع�سها قد 
يك�ن مرتبًطا بنظامك الغذائي، وميكن اأن ت�ساعد مكمالت احلديد 

يف تعزيز من� ال�سعر.
وهناك اعتقاد خطاأ �سائع باأن ت�ساقط ال�سعر خارج عن اإرادتنا، ورغم 
اأن هذه امل�سكلة ميكن اأن تك�ن وراثية، اإل اأن ت�ساقط ال�سعر ميكن اأن 

يك�ن نتيجة خليارات �سيئة يف منط احلياة والتغذية.
وميكن اأن يت�سبب نق�ص بع�ص العنا�سر الغذائية يف ت�ساقط ال�سعر، 
واإذا كان ت�ساقط �سعرك نتيجة �س�ء اأو نق�ص التغذية، فقد ت�ساعدك 

املكمالت الغذائية على اإيقاف امل�سكلة وا�ستعادة من� ال�سعر.
ووفقاً  ال�سعر،  لت�ساقط  ال�سائعة  الأ�سباب  اأح��د  احلديد  نق�ص  ويعد 
للدكت�ر زين�ن اأندري� فاإن احلديد "مهم جًدا" لنم� ال�سعر، واأو�سح 
)فقر  للغاية  منخف�سة  لديك  احلديد  م�ست�يات  كانت  "اإذا  اأندري� 
الدم(، يتم اإمداد ب�سيالت ال�سعر بكمية اأقل من احلديد، مما يعطل 

دورة من� �سعرك وي�سبب ت�ساقط ال�سعر لدى بع�ص الأ�سخا�ص".
مكمالت  تناول  طريق  عن  لديك  احلديد  م�ست�يات  زي��ادة  وميكنك 
وال�سبانخ،  والعد�ص  والأ�سماك  احلمراء  اللح�م  تناول  اأو  احلديد، 
فهذه املغذيات غنية باحلديد ال�سروري للحفاظ على �سحة ال�سعر 

ومنع ت�ساقطه.
للدم،  ب�سيط  اختبار  طريق  ع��ن  احل��دي��د  م�ست�يات  فح�ص  وميكن 

يك�سف فيما اإذا كان عدد خاليا الدم احلمراء طبيعي اأم ل.

�سائدو الفريو�سات مي�سك�ن باخلفافي�ش
يت�سابق باحث�ن يرتدون �سرتات واقية وي�سع�ن على روؤو�سهم م�سادر 
لل�س�ء لفك خمالب واأجنحة خفافي�ص اأم�سكت بها �سبكة �سيد كبرية 

بعد حل�ل الظالم يف مقاطعة لج�نا الفلبينية.
لنقلها  القما�ص  اأكيا�ص من  ال�سغرية بحر�ص يف  احلي�انات  وت��سع 
واإجراء قيا�سات وم�سحات لها لر�سد تفا�سيل عنها وجمع عينات من 

اللعاب والرباز لتحليلها قبل اإعادتها اإىل الربية.
ويطلق الباحث�ن على اأنف�سهم ا�سم "�سائدو الفريو�سات" ومهمتهم 
اأن  هي الإم�ساك باآلف اخلفافي�ص لتط�ير نظام حماكاة ياأمل�ن يف 
التي  ك���رون��ا،  جلائحة  م�سابهة  جائحة  حتا�سي  على  العامل  ي�ساعد 

ح�سدت اأرواح قرابة 2.8 ملي�ن ن�سمة.
وجتري جامعة ل��ص بان��ص الفلبينية تط�ير النم�ذج الذي مت�له 
ت�ساعد  اأن  وت��اأم��ل يف  املقبلة  ال��ث��الث  ال�����س��ن���ات  م���دى  ع��ل��ى  ال��ي��اب��ان 
طريق  عن  ك���رون��ا  فريو�سات  اأح��د  ديناميكيات  ت�قع  يف  اخلفافي�ص 
حتليل ع�امل كاملناخ ودرج��ة احل��رارة و�سه�لة النت�سار مبا يف ذلك 

انتقاله للب�سر.
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األيفك�م باك�سي..خدمة جديدة لنقل 
احلي�انات الأليفة يف القاهرة

يف  فقط  الأليفة  احل��ي���ان��ات  لنقل  ج��دي��دة  خدمة  م�سريان  زوج���ان  اأن�ساأ 
القاهرة ب�سيارة اأُجرة ميلكانها.

تاأ�س�ست اخلدمة قبل اأربعة اأ�سهر لتت�ىل نقل احلي�انات الأليفة اإىل بي�ت 
يف  نقلها  اإىل  اإ�سافة  البيطرية  العيادات  اأو  التدريب  مراكز  اأو  اأ�سحابها 
رحالت بن حمافظات خمتلفة نيابة عن اأ�سحابها الذين ل ميكنهم القيام 

بهذه املهام ب�سبب ان�سغالهم اأو ظروفهم اخلا�سة.
يت�ىل م�ؤ�س�سا خدمة )األيفك�م باك�سي( بهاء الدين جمدي �سالح وزوجته 

هبة اهلل عادل �سليمان اإدارتها وت�سغيلها.
لتك�ن  اخللفي  املقعد  يف  هبة  جتل�ص  ال�سيارة  ق��ي��ادة  بهاء  يت�ىل  فبينما 
بجانب احلي�ان الأليف خالل الرحلة. ويف الرحالت الط�يلة تت�ىل هبة 

اأي�ساً مهمة اإطعام احلي�ان الأليف وما اإىل ذلك من مهام.
لت�سهيل  كانت �سرورية  اأن هذه اخلدمة  الكالب  وي��رى كثري من مدربي 

عملهم بنقل احلي�انات الأليفة لأ�سحابها والعك�ص.
الكالب  نقل  على  يقت�سر  ل  باك�سي  األيفك�م  عمل  اأن  اهلل  هبة  وت��سح 
وحتى  وال��زواح��ف  الن�ساني�ص  ك��ذل��ك  لي�سمل  ميتد  لكنه  فقط  والقطط 
اأ�سبال احلي�انات املفرت�سة، التي يربيها البع�ص، كما تقدم اخلدمة مهمة 

ا�سطحاب احلي�انات الأليفة يف ج�لت م�سي حالة ان�سغال اأ�سحابها.
واإ�سافة لذلك يقدم بهاء وهبة خدمات اإنقاذ للحي�انات ال�سالة يف ال�س�ارع 
على  تطبيق  واإط��الق  خدمتهما  ت��سيع  الزوجان  ويتمنى  تط�عي.  ب�سكل 
تلك  اأ�سحاب  لكل  الأليفة  نقل احلي�انات  الذكية لإتاحة خدمة  اله�اتف 

احلي�انات.

فايزر تعلن بدء التجارب 
الب�سرية لـ اأقرا�ش ك�رونا

اأنها  بي�نتك"،  "فايزر  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
جديد  ل��ع��الج  الب�سرية  ال��ت��ج��ارب  ب���داأت 
�سكل  ع��ل��ى  امل�ستجد،  ك���رون��ا  ل��ف��ريو���ص 
اأق�����را������ص مي���ك���ن ت���ن���اول���ه���ا ع���ن���د ظه�ر 
جنحت  واإذا  للمر�ص.  الأوىل  الأعرا�ص 
جتارب فايزر على الب�سر، ف�سي�سبح من 
املمكن و�سف احلب�ب يف وقت مبكر من 
مل�ساعفات،  التعر�ص  لتجنب  الإ���س��اب��ة، 
ومنع انت�سار الفريو�ص. ويرتبط الدواء 
باإنزمي ي�سمى "الربوتياز" ملنع الفريو�ص 
من التكاثر، وقد جنحت الأدوية املثبطة 
ل��ل��ربوت��ي��از يف ع���الج اأن������اع اأخ�����رى من 
املناعة  نق�ص  الفريو�سات، مثل فريو�ص 
ال�بائي  الكبد  "اإيدز" والتهاب  املكت�سبة 
فايزر،  �سركة  علماء  كبري  وقال  "�سي". 
ميكائيل دول�سنت: "نظرا للطريقة التي 
ك����رون���ا، والتاأثري  ب��ه��ا ف��ريو���ص  ي��ت��ح���ر 
العاملي امل�ستمر له، يبدو اأنه �سيك�ن من 
املهم الت��سل اإىل خيارات عالجية الآن، 
اأي  تظهر  "مل  واأو���س��ح  ال�باء".  وخ��ارج 
ال��درا���س��ة حتى  يف  مت�قعة  غ��ري  م�ساكل 
الآن"، لفتا اإىل اأنه من املمكن اأن ت�ؤدي 
ما  وف��ق  اأ���س��اب��ي��ع،  غ�س�ن  يف  نتائج  اإىل 

ذكرت وكالة "بل�مبريغ" الأمريكية.

اأطعمة ينبغي جتنبها لتقليل 
خطر الإ�سابة بن�بة قلبية �ص 23

ال�سجائر الإلكرتونية تقلل املدخنني
18000 �سخ�ساً يف اإجنلرتا  اأفادت درا�سات اأن ال�سجائر الإلكرتونية رمبا �ساعدت نح� 
على الت�قف عن التدخن العام املا�سي واأنه ل ت�جد اأدلة على اأي اأعرا�ص جانبية خطرية 

ل�ستخدامها لفرتة ت�سل اإىل عامن.
وحلل باحث�ن يف جامعة ي�نفر�ستي ك�لدج لندن اآخر البيانات املتعلقة 

بالتدخن والإقالع عنه يف اجنلرتا. 
ال�سجائر  اأن  الباحثن مل يجد دليال مبا�سرا على  اأن فريق  ورغم 
اإتخاذ قرار حماولة  الإلكرتونية �سجعت مزيدا من املدخنن على 
ال�سجائر  ا�ستخدام  زي���ادة  م��ع  اأن���ه  اإىل  ت��سل�ا  اأن��ه��م  اإل  الت�قف 
الإق��الع عن هذه  الذين جنح�ا يف  املدخنن  زاد عدد  الإلكرتونية 
باحث�ن يف ك�كرن ريفي�  به  ق��ام  اآخ��ر  واأف���اد حتليل علمي  ال��ع��ادة. 

ب�ساأن  ع��ام  ب�سكل  املت�فرة  الأدل���ة  حجم  اأن  املا�سي  الثالثاء  ون�سر 
على  النا�ص  م�ساعدة  على  قدرتها  اإىل  ت�سري  الإلكرتونية  ال�سجائر 

الت�قف عن التدخن دون التعر�ص لآثار جانبية خطرية.
وانت�سرت ال�سجائر الإلكرتونية ب�سرعة يف ال�س�ق العاملية لهذا 

الن�ع من املنتجات والتي قدر حجمها بح�ايل �سبعة مليارات 
دولر يف 2015.  وتعمل ال�سجائر الإلكرتونية بت�سخن 

�سائل م�سبع بالنيك�تن ليتح�ل اإىل بخار. 
�سبيها  ���س��ع���را  للمدخن  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر  ومت��ن��ح 

�سبيها  بخارا  وتنتج  بيده  ال�سجائر لأنه مي�سكها  بتدخن 
ت�ستخدم  ال��ت��ي  والل�سقات  العلكة  عك�ص  وذل���ك  ب��ال��دخ��ان 

للم�ساعدة يف الت�قف عن التدخن.

األف   100 م��ن  اأك��ر  �سملت  درا���س��ة كبرية  وج��دت  فيما 
ي�ني�  ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف  الطبية  امل��ج��ل��ة  يف  ن�����س��رت  ام����راأة 
املا�سي، اأن اأولئك الذين ذكروا وج�د �سداع ن�سفي يرتفع 
لديهم خطر ال�فاة بن�بات قلبية اأو �سكتات دماغية بن�سبة 
الن�ساء هن  %50. ولذا بات من ال�سروري معرفة ملاذا 

اأكر عر�سة لل�سداع الن�سفي وال�سداع عم�ماً؟
من  جتعل  العلماء  ح��دده��ا  اأ���س��ب��اب   8 يلي  فيما  واإل��ي��ك��م 

ال�سيدات هدفاً لل�سداع:

ال�سيدات اأدمغة   -  1
ك�سفت درا�سات اأن مخ ال�سيدات اأكر انفعال من الرجال 
ورمبا يك�ن �سل�ك اأدمغتهم ه� اأحد الأ�سباب التي جتعلهن 

اأكر عر�سة لل�سداع الن�سفي على وجه اخل�س��ص.
ال�ستثارة  من  بدفعة  يبداأ  الن�سفي  ال�سداع  اأن  ويعتقد 
وه�   ،)CSD( الق�سري  الكتئاب  ن�سر  اإىل  ت���ؤدي  التي 
م�جة من ن�ساط اخلاليا ال�ساذة التي متر عرب الدماغ، 

على حد و�سف الدكت�ر اأندرو داو�سن.
وقد يك�ن �سبب ال�سداع الن�سفي اأي�ساً ح�سا�سية الدماغ 
الأن���ث����ي ل��ل��ت��غ��ريات ال�����س��غ��رية، م��ث��ل درج���ة احل�����رارة، اأو 

التغري يف روتن الن�م.

الفك ع�سالت   -  2
اأكر  ب�سه�لة كبرية  بالإجهاد  امل��راأة  ت�ساب ع�سالت فك 
اأك���ر ع��ر���س��ة لآلم  ال���ذي يجعلهن  م��ن ال��رج��ل، الأم����ر 
ال��ع�����س��الت ح����ل ال��ف��ك ن��ت��ي��ج��ة ل��ط��ح��ن ال��ط��ع��ام اأو جز 
ال��راأ���ص وال�سداع  اآلم  اإىل  ال��ذي يتط�ر  الأم��ر  الأ���س��ن��ان، 
باأن�اعه، وفق طبيبة الأ�سنان كيت �ست�ك�ص، املتخ�س�سة يف 
م�ساكل الفك، والتي تعتقد اأن هذا ينبع من الختالفات 

بن ع�سالت الفكن لدى الذك�ر والإناث.

الدورة ال�سهرية  -  3
يعاين ن�سف الن�ساء من ال�سداع الن�سفي امل�ساحب للدورة 
ويك�ن  الن�سفي،  الطمث  ي�سمى �سداع  وال��ذي  ال�سهرية، 

مرتبطاً بتقلبات الهرم�نات الأنث�ية يف هذه الفرتة.
اأ���س��ت��اذة يف م��رك��ز العل�م  واأ����س���ارت اآن م��اك��غ��ري��غ���ر، وه��ي 
الع�سبية وال�سدمات النف�سية يف باري�ص، اإىل اأن ال�سداع 
عم�ما وال�سداع الن�سفي ب�سكل خا�ص هما الأكر �سي�عا 
ل���دى ال�����س��ي��دات يف الأي�����ام ال��ث��الث��ة ال��ت��ي ت�سبق ال����دورة 
ال�سهرية وبعدها بي�من، ويرجع ذلك اإىل انخفا�ص �سريع 
الأيام  ال��ذي يحدث يف  الأنث�ي  الأ�سرتوجن  يف هرم�ن 
التي ت�سبق الدورة، وه� يف الرحم ي�ؤدي اإىل التخل�ص من 
ال�سهرية، و�سع�د  ال��دورة  اإىل نزول  ي���ؤدي  البطانة، مما 
الربو�ستاغالندين، وهي الأحما�ص الدهنية التي تطالب 
ي�ؤديان  العاملن  هذين  اأن  ويعتقد  ينقب�ص،  باأن  الرحم 
اإىل انخفا�ص م�ست�يات ال�سريوت�نن، وهي مادة كيميائية 
ال�سريوت�نن  م�ست�يات  انخفا�ص  اأن  ويعتقد  امل���خ،  يف 

جل����ع����ل الأوع������ي������ة 
املخ  يف  ال���دم����ي���ة 
ثم  ف��ج��اأة  تنكم�ص 
ت��ت��م��دد، مم��ا يثري 
وي�ؤثر  ال�������س���داع، 
ال���������س����ريوت�����ن����ن 
اآليات  على  اأي�����س��ا 

الأمل.

املراأة طبيعة   -  4
يعتقد اخلرباء اأن قابلية املراأة للتعر�ص لل�سداع الن�سفي 
ال�سداع  اإن هذا اجلن من  اأن تك�ن وراثية، حيث  ميكن 

الن�سفي له تاأثري على ال�سيدات اأكر من الرجال.
ويق�ل الربوفي�س�ر ت�سارلز اإن اأولئك امل�سابن بال�سداع 
من  ي��ج��ري  م��ا  جت���اه  ح�سا�سية  اأك���ر  ي��ك���ن���ن  الن�سفي 
ح�لهم، وهناك الكثري من الت�قعات اأن ال�سداع الن�سفي 
لدى الن�ساء يجعلهن تاريخيا اأكر تفاعال مع اأي تغيري 

يف حميطهن.

يف ا�ستخدام امل�سكنات الإفراط   -  5
الذي  ال�سبب  امل�سكنات  ا�ستخدام  يف  الإف���راط  يك�ن  ق��د 
من  م��رات  ب��اأرب��ع  لل�سداع  عر�سة  اأك��ر  ال�سيدات  يجعل 

الرجال.
املنتظم  ال����س���ت���خ���دام  اإن  ت���ق����ل  ن��ظ��ري��ة  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا 
الدماغ  يف  ب����الأمل  الإح�����س��ا���ص  اأج��ه��زة  يقمع  للم�سكنات 
النقطاع  يتم  عندما  حتى  هناك،  الأع�ساب  وح�سا�سية 
ال�سداع  اإىل  ي���ؤدي  ال�سداع مما قد  الأدوي���ة، يتط�ر  عن 
الي�مي املزمن، وه� اأي ن�ع ي�ستمر لأكر من اأربع �ساعات 

ي�ميا ملدة 15 ي�ما اأو اأكر يف ال�سهر.

الدماغ �سكل   -  6
اأك��ر عر�سة لالإ�سابة  امل��راأة يف ك�نها  يتحكم �سكل دم��اغ 
الأطفال  م�ست�سفى  يف  الباحث�ن  اأج��رى  حيث  بال�سداع، 
ل�44  للدماغ  م�سحا  الطبية  ه��ارف��ارد  وكلية  ب��سطن  يف 
الن�سفي،  ال�����س��داع  م��ن  ي�سك�ن  ك��ان���ا  ن�سفهم  �سخ�سا، 
ووج���د ال��ب��اح��ث���ن يف ال��درا���س��ة اأن امل����ادة ال��رم��ادي��ة لدى 
�سمكا  اأك��ر  كانت  ن�سفي  ���س��داع  لديهن  ال��الت��ي  الن�ساء 
املادة  عك�ص  على  ال��دم��اغ،  خ��الي��ا  حتمل  ال��ت��ي  )املنطقة 
بن  املعل�مات  حتمل  التي  للم��سالت،  الناقلة  البي�ساء 
اخل��الي��ا( يف ك��ل م��ن ال��ع��زل اخللفي )امل��رت��ب��ط مبعاجلة 
بال�سداع  مرتبطة  ال��دم��اغ  من  منطقة  والطلل،  الأمل( 

الن�سفي.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن امل�ساركن من الذك�ر، �س�اء اأولئك 
يك�ن�ا  مل  الذين  اأولئك  اأو  ن�سفي  �سداع  لديهم  الذين 
كذلك، مل يكن لديهم هذا ال�سمك يف املادة الرمادية، وتعد 
هذه واحدة من العديد من الدرا�سات التي وجدت اختالفات 

هيكلية 
اأدم���������غ���������ة  يف 

�سداع  لديهم  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 
اأخرى  جديدة  نظرية  جتري  بينما  ن�سفي، 

حتقيقا ح�ل ما اإذا كانت الن�ساء )وكذلك الرجال الذين 
اأع�ساب خمتلفة يف  لديهن  ال�سداع(  تك�ين  اإىل  مييل�ن 
رقابهن، لأن اآلم الرقبة هي العامل امل�سرتك يف ال�سداع 

الن�سفي، وفق الربوفي�س�ر ت�سارلز.

زيادة ال�زن  -  7
ت��رف��ع زي����ادة ال�����زن م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ال�����س��داع لكال 
لل�سيدات  بالن�سبة  اأك��رب  يك�ن  اخلطر  ولكن  اجلن�سن، 
ال��ب��دي��ن��ات، ح��ي��ث وج���دت درا���س��ة اأج��ري��ت ع��ل��ى اأك���ر من 
جملة  يف   2011 ع��ام  نتائجها  ون�سرت  �سيدة   3700
املراأة،  الن�سفي يزيد مع وزن  ال�سداع  اأن خطر  ال�سداع، 
حيث اإن الن�ساء البدينات يعانن من وج�د ما يقرب من 
ثالثة اأ�سعاف خماطر ال�سداع الن�سفي من الإناث ذوات 
ال�زن ال�سحي، بينما مل جتد الدرا�سات مثل هذا اخلطر 

الكبري يف الرجال.

احلمل منع  حب�ب   -  8
تعد و�سائل منع احلمل على اأ�سا�ص هرم�ين، مبا يف ذلك 
نقطة  الأخ��رى، هي  ال��سائل  وبع�ص  حب�ب منع احلمل 
الن�سفي يف  الت�تر وال�سداع  انطالق لل�سداع على غرار 

ما ي�سل اإىل 10 % من ال�سيدات.
دون  احل��م��ل  منع  ح��ب���ب  ت��ن��اول  اأن  ماكغريغ�ر  واأو���س��ح 
انقطاع لفرتة ل تقل عن ثالث دورات، اإن مل يكن ب�سكل 
حذر  كما  ال�سداع،  ح��دوث  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  م�ستمر، 
ال�سداع  م��ن  يعانن  ال��ل���ات��ي  الن�ساء  ه��اردم��ان  ال��دك��ت���ر 
ال���دوخ���ة، وط��ن��ي��ن��اً يف  اأن ي�سبب  ال���ذي مي��ك��ن  ال��ن�����س��ف��ي، 

الأذنن وت�س��ص الروؤية، من تناول حب�ب منع احلمل.
من  ال��ن���ع  بهذا  امل�سابات  الن�ساء  اأن  الأب��ح��اث  واأظ��ه��رت 
ال�سداع الن�سفي لديهن خماطر اأعلى لالإ�سابة بال�سكتة 
ال��دم��اغ��ي��ة، ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام ه���ذا ال��ن���ع م��ن و���س��ائ��ل منع 

احلمل.

تناول الفياغرا يطيل حياة 
الناجني من الأزمات القلبية

اأن  درا���س��ة علمية ح��دي��ث��ة،  اأف����ادت 
تناول الفياغرا بعد الإ�سابة باأزمة 
قلبية ل ُي�سكل خطراً على ال�سحة 
ال�فاة  ي��ق��ل��ل خ��ط��ر  ب���ل  ف��ح�����س��ب، 
والع�دة اإىل امل�ست�سفى مرة اأخرى، 
حياة  ي��ط��ي��ل  اأن����ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الناجن من الن�بات القلبية.
معهد  يف  ال����ب����اح����ث�����ن  واأج����������رى 
�ستكه�مل،  يف  ك���ارول���ي���ن�������س���ك���ا، 
�سملت  اخ�����ت�����ب�����ارات  ب���ال�������س����ي���د، 
16500 رجل ع�جل�ا بالفياغرا 
تناول�ا  �سخ�ص   2000 وح����ايل 
التاأثريات  وق��ارن���ا  األربو�ستاديل 
ب��ن ال���دوائ���ن، ح�����س��ب م��ا ورد يف 

�سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
يف  ُن�سرت  التي  النتائج،  واأظ��ه��رت 
لأمرا�ص  الأمريكية  الكلية  جملة 
تناول�ا  الذين  الرجال  اأن  القلب، 
ال��ف��ي��اج��را ع��ا���س���ا ل��ف��رتة اأط�����ل، 
لالإ�سابة  ع���ر����س���ة  اأق������ل  وك����ان�����ا 
ب��ن���ب��ة ق��ل��ب��ي��ة ج���دي���دة وف�����س��ل يف 
باأولئك  مقارنة  القلب،  ع�سالت 
وه�  األربو�ستاديل،  تناول�ا  الذين 
ال�سعف  ع���الج  يف  ُي�ستخدم  دواء 
درا�سات  اأن  اإىل  ُي�����س��ار  اجل��ن�����س��ي. 
�سابقة مل تثبت وج�د اأي رابط بن 
وهي  ال�سيلدينافيل،  م���ادة  ت��ن��اول 
الفياغرا  امل�ستخدمة يف دواء  املادة 
وح�ادث  اجلن�سي،  العجز  ملكافحة 
عقار  اأن  الدرا�سات  وبينت  القلب. 
ح�س�ل  اإىل  ي�������ؤد  مل  ال���ف���ي���اغ���را 
على  ي����ؤث���ر  اأو  ال����دم  يف  اح��ت��ب��ا���ص 
الرجال  ل��دى  الحتبا�ص  خ��ط���رة 
امل�������س���اب���ن مب����ر�����ص م�����س��ت��ق��ر يف 
ال�سراين التاجية والذين خ�سع�ا 
درا�سة  واأو���س��ح��ت  لالختبارات". 
�سابقة من معهد كارولين�سكا اأي�ساً 
اأن املر�سى الذين يتناول�ن احلبة 
الزرقاء اأقل عر�سة لل�فاة مبعدل 
%33 من اأي �سبب بعد اإ�سابتهم 

باأزمة قلبية.

جيب تك�سف النقاب عن 
�سيارة كهربائية جديدة

 )Jeep( ج���ي���ب  ����س���رك���ة  ق���دم���ت 
اجلديدة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ���س��ي��ارت��ه��ا 
وهي   ،)Magneto( ماجنيت� 
من�ذج اأويل ملركبتها الأكر �سعبية 
على الطرق ال�عرة راجنلر، ولكنها 
جمهزة مبحرك كهربائي م�سابها 
 )V6 Pentastar( مل��ح��رك 
وبق�ة  ل��رت   3.6 ب�سعة  التقليدي 

ح�سان.  285
واأو�سحت جيب اأنها قامت ب�سبط 
املحرك الكهربائي ملاجنيت� وناقل 
�سرعات،  ب�����س��ت  ال���ي���دوي  احل���رك���ة 
مل����ح����اك����اة ن���ف�������ص جت����رب����ة ق����ي����ادة 
���س��ي��ارة راجن��ل��ر امل��ج��ه��زة مبحرك 

.)Pentastar(

الن�سفي لل�سداع  عر�سة  اأكرث  الن�ساء  جتعل  اأ�سباب   8
عر�ضة  �أكرث  �ل�ضيد�ت  �أن  �إال  �ل�ضد�ع،  من  متفاوتة  ودرجات  الأ�ضكال  �لنا�س  معظم  يتعر�س 

من �لرجال لكل �أنو�ع �ل�ضد�ع، ح�ضب در��ضة �إح�ضائية حديثة. ووفق جمعية �ل�ضد�ع 
للإ�ضابة  عر�ضة  �لرجال  من  م��ر�ت   3 �أك��رث  �ل�ضيد�ت  ف��اإن  �خلريية،  �لن�ضفي 

للقلب ف�ضًل عن  �ضريعًا  �أملًا �ضديدً� وخفقانًا  �لن�ضفي، و�لذي ي�ضبب  بال�ضد�ع 
�لتي  �لدر��ضة  بينت  كما  �لب�ضرية.  و�ال�ضطر�بات  كالغثيان  �أخرى  �أعر��س 
نقلتها �ضحيفة "ديلي ميل"، �أن �لن�ضاء �أكرث عر�ضة من �لرجال لل�ضد�ع �ملزمن 
مبا ال يقل عن 15 يوما يف �ل�ضهر. و�أفادت مر�جعة ل�24 در��ضة عاملية ن�ضرت 
يف دورية �ل�ضد�ع يف عام 2011 �أنه يف حني �أن �أكرث من ن�ضف �لن�ضاء %52 يف 
��ضتطلع �لر�أي عربن عن وجود م�ضكلة مع �ل�ضد�ع يف وقت �لبحث، وخا�ضة مع 
�ل�ضد�ع �لن�ضفي �لذي قد ي�ضاحبه خماطر �ضحية كبرية على �ملدى �لطويل، 

�الأمر. ذلك  من  �لرجال  من  ��ضتكي فقط 37% 
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�ش�ؤون حملية

لتطوير بر�مج  �لتعليم �لطبية 

كلية الطب والعل�م ال�سحية بجامعة الإمارات    ت�قع مذكرة تفاهم مع  جمم�عة  يف بي اأ�ش للرعاية ال�سحية 

�ضمن مو�ضمه �لثقايف

زايد للدرا�سات ينظم ندوة الرتاث والإعالم

��ضتفاد منها 33،779 مربيًا يف �أبوظبي و�الإمار�ت �ل�ضمالية 

الزراعة وال�سالمة الغذائية  ت�زع1.246  ملي�ن طن من اأج�د الأعالف العام املا�سي 

•• العني - الفجر

الإم���ارات  بجامعة  ال�سحية  وال��ع��ل���م  الطب  كلية  وقعت 
برجيل  م�ست�سفى  م��ع  ت��ف��اه��م  ال��ع��رب��ي��ة  املتحدة   مذكرة 
بن  ال��ت��ع��اون  "  VPS Healthcare "   لتعزيز 
امل�ؤ�س�ستن  يف املجالت الطبية والبحث  العلمي والرعاية 
ب��رام��ج  تدريبية  وتط�ير  الطلبة،  ت�ظيف  و  ال�سحية، 
التفاقية  مب�جب  امل�ؤ�س�ستان  و�ستق�م  لهم.   متخ�س�سة 
وقائمة  حم��دث��ة  طبية  ب��رام��ج  تعليم  لتط�ير  بالتعاون 

على الأدلة العلمية، وتنظيم  حما�سرات وحلقات تعليمية 
متعمقة  ب��رام��ج  تدريبية  وتط�ير  اجلامعين،  للطالب 
التعاون  البحثي  اإىل  بالإ�سافة  العليا،  الدرا�سات  لطالب 
وور�ص  وامل���ؤمت��رات  الندوات  وتنظيم  الطبية  املجالت  يف 

 العمل والأن�سطة الأكادميية واملهنية الأخرى. 
الربيكي-  احل�سرمي  غ��ال��ب  ال��دك��ت���ر  الأ���س��ت��اذ  واأو���س��ح 
ياأتي  التعاون  " هذا  اأن  بالإنابة-  مدير جامعة  الإمارات 
تعزيزاً للتعاون امل�سرتك  بن جامعة الإمارات وامل�ؤ�س�سات 
روؤية  اإط���ار  وال���ذي  ي�سب يف  ال��دول��ة  ال��رائ��دة يف  الطبية 

والرت��ق��اء  بج�دة  والتميز  ال��ري��ادة  يف  املتمثلة  اجلامعة 
حتت�يه  ما  خالل  من  العلمي  التكامل  وحتقيق  التعليم، 
العلمية،  والأبحاث  للخربات  تبادل  من  التفاقيات   هذه 
والعمل  على اإعداد خريجن قيادين ورواد يف تخ�س�ساتهم 
املختلفة"،  واأ�سار اإىل اأهمية ت�قيع هذه التفاقية التي من 
التعليمية  ت�ساهم  يف تط�ير م�ست�ى اخلدمات  اأن  �ساأنها 
املقدمة لطلبة كلية الطب  والعل�م ال�سحية يف اجلامعة 
وراء  الأ�سا�سي   اأن  الدافع  م��سحاً  املعايري،  اأف�سل  وف��ق 
هذا التعاون وال�سراكات التي تعقد على  م�ست�ى القطاع 

امل�سلحن  بالعلم  الأط���ب���اء  م��ن  اإع�����داد ج��ي��ل  ه���  ال��ط��ب��ي 
ال��دول��ة واملنطقة.   ال��ط��ب��ي يف  ال��ق��ط��اع  واخل����ربات ل��دع��م 
اأ�سار     ال�سيد عمران اخل���ري- رئي�ص تط�ير  ومن جهته 
ال�سحية :" نحن  للرعاية  اأ���ص«  بي  »يف  الأعمال  ملجم�عة 
ف���خ����رون ب��ت���ق��ي��ع  مذكرة ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
بن  ال��ت��ع��اون  تعزيز  م��ن  �ساأنها  وال��ت��ي  امل��ت��ح��دة.  العربية 
متن�عة،  يف  جمالت  للطالب  فر�ص  وت���ف��ري  الطرفن 
�ساأنها  متخ�س�سة  من  برامج  ت�سميم  على  �سنعمل  حيث 

اأن ت�سيف قيمة وتفتح اآفاقاً لطلبة الطب " .

•• اأبوظبي - الفجر

لنادي  التابع  والبح�ث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  نظم   
اأم�ص   اأول  اأول  الثقايف   الإم��ارات �سمن م��سمه  تراث 
تفاعلية يف  ع��الق��ة  والإع����الم  "الرتاث  ب��ع��ن���ان  ن���دوة 
عي�سى  �سعادة  فيها  حت��دث  ال�طنية"،  اله�ية  تعزيز 
�سيف املزروعي نائب رئي�ص جلنة املهرجانات والربامج 
ال���رتاث���ي���ة، وع��ي�����س��ى امل��ي��ل الإع���الم���ي امل��ت��خ�����س�����ص يف 
الربامج الرتاثية، وحارب ال�س�يدي الإعالمي ومقدم 
الربامج الرتاثية، وناجية الكتبي الباحثة يف الرتاث 
والإعالم، واأدار الندوة الدكت�ر حممد الفاحت الباحث 

يف مركز زايد للدرا�سات والبح�ث
واأكد �سعادة عي�سى �سيف املزروعي يف حديثه على دور 
الإع����الم جت���اه ال����رتاث واأه��م��ي��ت��ه يف حفظه واإب�����رازه، 
الإع��الم بت�فري  ب��دروه يخدم  ال��رتاث  اأن  اإىل  م�سرياُ 
الإن�ساين  ال��رتاث  ت�سابه  اأن  م�سيفاً  واملحت�ى،  امل��ادة 
ي��ج��ع��ل امل�����ادة ال���رتاث���ي���ة جت���د اه��ت��م��ام��اً م���ن خمتلف 

ال�سع�ب ن�سبة لتقارب العنا�سر الرتاثية
و�سيلتان  والإع����الم  التعليم  اأن  على  امل��زروع��ي  و���س��دد 
باأهمية  من�هاً  ال��رتاث،  لن�سر  منهما  لب��د  اأ�سا�سيتان 
ه�يتهم  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ل����الأط����ف����ال  امل�����ج����ه  الإع���������الم 
الرتاثية  واملبادرات  الربامج  اأن  م�ؤكداً  واهتماماتهم، 
اإىل مرحلة  ال��ت��ف��ع��ي��ل  م��رح��ل��ة  م���ن  ت��ن��ت��ق��ل  اأن  ي��ج��ب 
التدري�ص، متحدثاً عن جتربة كتاب ال�سنع وتطبيقه يف 

مدار�ص الدولة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
كما اأ�سار اإىل اأن الدور الأهم لالإعالم ه� ن�سر ثقافة 
يتطرق  اأن  قبل  تراثها،  على  ال�س�ء  وت�سليط  الدولة 
اإىل التحديات التي ت�اجه الإعالم ب�سكل عام يف اإنتاج 
ال�قت وال�سرب من  اإىل  امل��ادة الرتاثية لك�نها حتتاج 

اأجل البحث والت�ثيق
واأكد عي�سى امليل ما ذهب اإليه املزروعي م�سرياً اإىل اأن 
املادة الرتاثية حتتاج اإىل تدقيق املعل�مة والرج�ع اإىل 

م�سادرها الأ�سلية مما ي�ستهلك وقتاً اأكرب يف البحث، 
واأ�ساد باأهمية دور نادي تراث الإمارات يف ت�فري املادة 

الرتاثية لالإعالم داعياً اإىل زيادة الإنتاج الإعالمي.
الإعالمية  للر�سالة  الأ�سا�سي  الهدف  اإن  امليل:  وق��ال 
اإىل تقدمي  امل�ستقبل، ودعا  ه� اجليل احلايل واأجيال 
ال�����رتاث اإل��ي��ه��م اإع���الم���ي���اً ب�����س��ك��ل ج����اذب وج��م��ي��ل مبا 
يتنا�سب معهم، م�سرياً اإىل اأن هناك فج�ة بينهم وبن 
الرتاث حال تقدميه لهم كما ه�. م�سرياً اإىل �سرورة 
فهم الرتاث، واأ�ساف "احلداثة ل تعني اجلديد فقط، 
اجلديدة  حياتنا  لبناء  املا�سي  من  ناأخذ  اأن  تعني  بل 

وم�ستقبلنا"
اأن�اع  مبختلف  اله��ت��م��ام  اإىل  ال�س�يدي  ح���ارب  ودع���ا 
العنا�سر  ع��ل��ى بع�ص  ف��ق��ط  ال��رتك��ي��ز  ول��ي�����ص  ال����رتاث 
اأك�����ر م���ن غ���ريه���ا، م��ت��ح��دث��اً ع���ن اأهمية  اإع���الم���ي���اً 
خمتلف  لتغطي  الإعالمية  للم�ساحة  اجليد  الت�زيع 
اأوج���ه ال���رتاث، وط��ال��ب ب��اأن تك�ن ال��ربام��ج الرتاثية 
اإىل  داع��ي��اً  الإع����الم،  و�سائل  ال�سنة يف  م���ج���دة ط���ل 
ونادي  وال��ق��ن���ات  الإذاع�����ات  ب��ن  والتن�سيق  ال�����س��راك��ة 

تراث الإم��ارات. فيما ا�ستعر�ست ناجية الكتبي نتائج 
القن�ات  ال�سعبي يف  اأعدتها عن الرتاث  التي  درا�ستها 
املتخ�س�سة بالتطبيق على جمم�عة من الربامج التي 
عر�ست على قناة ال��سطى با�ستخدام نظرية التاأطري 

الإعالمي لتحليل امل�سم�ن
وق��ال��ت اإن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت������س��ل��ت اإل��ي��ه��ا اأف�����ادت باأن 
للم�سادر  ال���رواة يف غياب  على  تعتمد فقط  ال��ربام��ج 
فاإن  كذلك  وال���ث��ائ��ق،  الكتب  مثل  الأخ���رى  الرتاثية 
القليل  م��ع  املحلية  باللهجة  تعر�ص  ال��ربام��ج  معظم 
اأهمية اأن حتدد امل�ؤ�س�سات  من الف�سيحة، م�سرية اإىل 
الإع��الم��ي��ة ج��م��ه���ره��ا وم���ن ث��م جت��د اأف�����س��ل الطرق 

للت�ا�سل معه.
وقدم الدكت�ر حممد الفاحت اإ�ساءة ح�ل ق�سم الإعالم 
يف ن��ادي ت��راث الإم���ارات ال��ذي تراأ�سه ال�سيدة �سمرية 
ر�سخ  �سن�ات عمله،  خ��الل  اإن���ه  وق���ال  ال��ع��ام��ري،  عمر 
الق�سم تقاليد مهمة وو�سع اأ�س�ساً ق�ية يف جمال العمل 
اكت�سب  حيث  الرتاثية،  بالأن�سطة  املتعلق  الإع��الم��ي 
جتربة وا�سعة يف هذا املجال م�ستفيداً من التخ�س�سية 

التي تعمل يف اإطارها امل�ؤ�س�سة التي يتبع لها.
واأ�ساف اأن خربة الق�سم ووعيه بالعالقة بن الإعالم 
وال�����رتاث، تتجلى يف ك����ن ال��ك��ادر ال��ب�����س��ري ب����دءاً من 
واملخرجن  باملحررين  م��روراً  الق�سم،  رئي�سة  ال�سيدة 
وامل�س�رين واملنتجن، يعمل�ن متناغمن يف فريق عمل 
الإعالمية،  امل��ادة  لإنتاج  ووا�سحة  م�حدة  روؤي��ة  يتبع 
مب��ا يحقق اأه����داف امل���ؤ���س�����س��ة يف جم���ال ال����رتاث، عن 
طريق الرتكيز على اإبراز عنا�سر ر�سالة النادي، مثل 
ربط الرتاث باملجال العام، وتاأ�سيل املجتمع، والإ�سهام 

يف ت�ازن معادلة الأ�سالة واملعا�سرة.
على  ال�س�ء  الق�سم  بها  ي�سلط  التي  بالطريقة  ون���ه 
خم��ت��ل��ف اأن�����س��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ال���ن���ادي ال���رتاث���ي���ة، مبا 
ومن  ور���س��ال��ت��ه،  ال��ن��ادي  اأدوار  تفهم  للمجتمع  يتيح 
ث���م ا���س��ت��ق��ط��اب امل���زي���د م���ن اأب���ن���اء وب���ن���ات ال���دول���ة اإىل 
الإ�سارة  "ميكننا  م�سيفاً:  والأن�سطة،  ال��ربام��ج  ه��ذه 
باطمئنان، اإىل اأن ق�سم الإعالم يف نادي تراث الإمارات، 
ميثل واحدة من الركائز املهمة التي ت�سهم يف احلفاظ 
على اله�ية ال�طنية من خالل  العمل على تعزيزها 

لدى الأجيال اجلديدة".
التي  واملقرتحات  املداخالت  من  ع��دداً  الندوة  �سهدت 
تناولت اأهمية تط�ير التعاون بن امل�ؤ�س�سات الإعالمية 
فاعلة  �سراكة  تط�ير  اأج��ل  من  الرتاثية  وامل�ؤ�س�سات 
حتقق الر�سالة املرجتاة من العمل الرتاثي وتعزز دوره 

يف بناء اله�ية ال�طنية
زايد  مركز  مديرة  املن�س�ري  فاطمة  الندوة  ح�سرت 
ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح���ث، و���س��ع��ي��د امل��ن��اع��ي م��دي��ر اإدارة 
العامري  الإم���ارات، و�سمرية  ت��راث  ن��ادي  الأن�سطة يف 
رئي�سة ق�سم الإع��الم يف النادي، وبدر الأم��ريي املدير 
وم�سلم  وال��ب��ح���ث،  ل��ل��درا���س��ات  زاي���د  مب��رك��ز  الإداري 
العامري الباحث يف الرتاث ال�سفاهي باملركز، ونخبة 
م���ن الإع���الم���ي���ن وال���ب���اح���ث���ن يف جم�����الت ال����رتاث 

والثقافة، وم�ظفي النادي واملهتمن.

•• اأبوظبي - الفجر

الغذائية  وال�����س��الم��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب���ظ��ب��ي  هيئة  ق���درت 
اإجمايل كميات الأعالف املباعة ملربي الروة احلي�انية 
 1.246 اأب�ظبي والإم��ارات ال�سمالية بنح�  اإمارة  يف 
ملي�ن ط��ن م��ن علف اجل��ت والأن�����اع الأخ���رى خالل 
امل�ستفيدين  عدد  اإجمايل  وبلغ   ،2020 املا�سي  العام 
33،779 مربياً،  ح�����ايل   امل��دع���م��ة  الأع����الف  م��ن 
امل�سجلن �سمن  18،514  مربيا من  بينهم ح���ايل 
برنامج دعم الأع��الف،  وح�ايل 15،265  مربيا يف 
الإمارات ال�سمالية من امل�ستفيدين من مكرمة دي�ان 
بت�فري  اخل��ا���س��ة  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  ال�سم�  �ساحب 

الأعالف للمربن يف الإمارات ال�سمالية. 
دعم  برنامج  للم�ستفيدين من  الأع��الف  ويتم �سرف 
اأب�ظبي  اإل���ك���رتون���ي���اً، ح��ي��ث جن��ح��ت ه��ي��ئ��ة  الأع�����الف 
ذكي  تطبيق  تط�ير  يف  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة 
�سراء  اإجن����از عملية  ال����روة احل��ي���ان��ي��ة  مل��رب��ي  ي��ت��ي��ح 
وذل��ك يف  ال��ربن��ام��ج،  لهم �سمن  املخ�س�سة  الأع���الف 

اخلدمات  منظ�مة  بتط�ير  ال��دائ��م  ال��ت��زام��ه��ا  اإط���ار 
درجات  اأرق��ى  حتقيق  بهدف  املتعاملن  لكافة  املقدمة 

ال�سعادة والر�سا.
ويعد برنامج دعم الأعالف الذي تنفذه هيئة اأب�ظبي 
الأ�سا�سية  الركائز  اأح��د  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة 
ل�سرتاتيجية تط�ير قطاع الروة احلي�انية بطريقة 
م�ستدامة من خالل ت�سجيع ودعم املزارعن واملربن 
لتنمية الروة احلي�انية باعتبارها رافداً مهماً لالأمن 
ال��غ��ذائ��ي، وحت��ر���ص الهيئة ع��ل��ى ت���ف��ري اأج�����د اأن����اع 
الأمثل  الغذاء  متطلبات  فيها  تت�افر  التي  الأع��الف 
مك�نات  ب��ن  ال���ت����ازن  ت�سمن  وب��ط��ري��ق��ة  ل��ل��م��ا���س��ي��ة، 
الأل��ي��اف وال��ربوت��ن ال��الزم��ة لنم� احل��ي���ان ب�س�رة 
مقاومته  م��ن  وي��ع��زز  يحميه  ومب��ا  وعلمية  �سحيحة 

لالأمرا�ص.
فقد   2020 املا�سي  للعام  الإح�سائي  للتقرير  وفقاً 
بلغ عدد امل�سجلن �سمن برنامج دعم الأعالف ح�ايل 
18،514  مربيا يف اأب�ظبي والعن ومنطقة الظفرة،  
وقد  ا�ستح�ذ مرب� الروة احلي�انية يف العن على ما 

اإجمايل كميات الأعالف املباعة  %62،7 من  ن�سبته 
بلغ  حيث  الأع����الف،  دع��م  برنامج  �سمن  للم�سجلن 
طنا    739،813 ح����ايل  عليه  ح�سل�ا  م��ا  اإج��م��ايل 
م��ن اأع���الف اجل��ت والأن�����اع الأخ����رى، يف ح��ن ح�سل 
امل�����س��ت��ف��ي��دون م��ن ب��رن��ام��ج دع���م الأع�����الف يف منطقة 
بن�سبة  ط���ن���ا    238،814 ح�������ايل  ع���ل���ى  ال���ظ���ف���رة 
مدار  على  املباعة  الأع���الف  اإج��م��ايل  م��ن   20،2%
على  فيها  امل�ستفيدون  ح�سل  فقد  اأب�ظبي  اأم��ا  العام، 

ح�ايل 178،598 طنا من الأعالف.
وت��خ�����س��ع ج��م��ي��ع الأع�������الف ال���ت���ي ي��ت��م ب��ي��ع��ه��ا ملربي 
الروة احلي�انية لربنامج �سارم من الرقابة ي�سمن 
والعزب   امل����زارع  يف  امل��رب��ن  اإىل  ت�سل  حتى  �سالمتها 
مناطق  وبع�ص  اأب�ظبي  اإم��ارة  م�ست�ى  على  املنت�سرة 
الإم������ارات ال�����س��م��ال��ي��ة، ح��ي��ث مت��ر الأع�����الف بعمليات 
فح�ص ومراقبة متعددة املراحل للتاأكد من �سالمتها 
من  للتحقق  خم��ربي��ة  لتحاليل  وتخ�سع  وج���دت��ه��ا 
احلثيثة  املتابعة  اإىل  بالإ�سافة  وج�دتها  �سالحيتها 

للمخازن وامل�ست�دعات.

�أمين عثمان �لباروت �الأمني �لعام للربملان �لعربي للطفل 
منا�سبة تاأ�سي�ش جامعة الدول العربية يف الثاين 

والع�سرين من مار�ش منا�سبة لت�سليط ال�س�ء على 
اإجنازات اجلامعة يف جمال الطف�لة 

•• ال�شارقة – الفجر

اأكد �سعادة اأمين عثمان الباروت الأمن العام للربملان العربي للطفل على 
اأهمية متابعة ور�سد كافة الإجنازات التي قامت بها اجلامعة العربية من 
اإن�سائها قبل �ستة و�سبعن عاما وما حققته طيلة تلك العق�د يف مل ال�سمل 
العربي وتعزيز العمل والتعاون امل�سرتك بن كافة الدول العربية لإعالء 

جه�دها وتر�سيخ دورها املح�ري .
وهناأ الباروت الدول العربية بحل�ل هذه الذكرى على اإن�ساء جامعة الدول 
العربية  اجلامعة  وا�سفا  مار�ص  �سهر  من  والع�سرين  الثاين  يف  العربية 
بالقلعة والعرين الذي يجمع الدول العربية حتت مظلة ال�حدة والتكامل 
من اأجل ت�ا�سل قطار التنمية وحتقيق التط�ر لكافة املجتمعات وخدمة 

م�ساحلها ورافع رياتها عامليا .
ولفت اإىل اأن تلك املنا�سبة ويف زخم تلك الإجنازات نتلم�ص اخلط�ات التي 

قطعتها اجلامعة العربية يف م�سريتها 
امل�سرقة وكاأنها بيت الأوطان العربية 
التي  اجله�د  تربز  الهامة  ومن�ستها 
ت���اك��ب��ت م��ن اأج���ل ال��ع��ن��اي��ة مب�ستقل 
والدفاع  واحت�سانه  العربي  الطفل 
عن حق�قه ومتكن كافة الدول من 
تقدمي اأرقى اخلدمات لكل طفل على 

اأرا�سيها .
واأ�سار اإىل اأنه من بن تلك الإجنازات 
للجامعة  الأول  ال���ع���امل���ي  ال�������س���ب���ق 
والإ���س��راف على  التن�سيق  العربية يف 

�ساحب  �سخية من  تاأ�س�ص مبكرمة  الذي  للطفل،  العربي  الربملان  اأعمال 
ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة يف عام 
2019م وافتتاح مقره الدائم يف مدينة ال�سارقة بدولة الإمارات العربية 
املتحدة والذي يعد الأول اإقليميا يف جمع الأطفال للحديث عن ق�ساياهم 
ومناق�ستها حتت مظلة ر�سمية معربا عن اهتمام اجلامعة العربية للربملان 
العربية  الطف�لة  تاأهيل  العربي للطفل ودعمه ومتكينه ملمار�سة دوره يف 
خدمة  يف  ق��ادم��ة  ن���اة  يك�ن�ا  واأن  ق�ساياها  خمتلف  يف  راأي��ه��ا  ع��ن  لتعرب 

اأوطانهم.
دورته  يف   2021 ال��ع��ام  ه���ذا  ب���داأ  للطفل  ال��ع��رب��ي  ال���ربمل���ان  اأن  واأو����س���ح 
اأرب��ع جل�سات هامة  ال��دورة الأوىل بعقد  اأنهى بنجاح كبري  اأن  الثانية بعد 
مثل فيها املداخالت وطرح الآراء جمم�عة من الأطفال من كافة الدول 
العربية واملمثلن نيابة عن الأطفال يف دولهم وعربوا بحرية عن خمتلف 
م��س�عاتهم وق�ساياهم التي يقرتح�نها باأنف�سهم يف ظل مناخ دميقراطي 
متثل يف انتخاب رئي�ص للربملان ونائبن وهيئة للربملان من الأطفال  حيث 
ي�سكل الربملان من�سة لالأطفال للتعبري عن احتياجاتهم وق�ساياهم التي 
ت�سفر عن ت��سيات اأو م�اثيق تخدم الطف�لة يف كل البلدان العربية وترفع 

اإىل اجلامعة العربية لعر�سها على القادة العرب يف اجتماعاتهم الدورية.
باأن فعاليات الربملان ت�سمل برامج  الباروت  اأمين  ال�سياق   واأو�سح يف هذا 
علمية مكثفة وبرامج تدريبية وور�ص عمل واأن�سطة ترفيهية عالوة على 
جامعة  مع  بالتعاون  لالأطفال  الربملاين  للتط�ير  املهاري  الدبل�م  ط��رح 
اأن  اأكادمييا يف فهم عملهم كن�اب عن الأطفال م�ؤكدا  لتاأهليهم  ال�سارقة 
وحا�سنة  العربية  الدول  وحا�سنة  ال�سع�ب  حا�سنة  هي  العربية  اجلامعة 

الطف�لة العربية من اأجل حا�سر مزدهر وم�ستقبل اأف�سل .

  �سرطة اأب�ظبي تطلق 
مبادرة األهمني بقراءتك

••  اأبوظبي-الفجر

اأطلقت جلنة الأدباء والقراءة ب�سرطة اأب�ظبي مبادرة "األهمني بقراءتك" 
�سمن �سهر القراءة والتي تهدف اإىل تعزيز وتر�سيخ القراءة لدى منت�سبي 
املعارف  وت��ب��ادل  ونقل  املجتمع،  واأف���راد  اأب�ظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 

واخلربات واملعل�مات ب�ستى الطرق واأ�سهلها.
الأدب��اء والقراءة  النقبي رئي�ص جلنة  الدكت�ر جمال حممد  العميد  واأك��د 
ع��ل��ى دور ال���ق���راءة وامل��ع��رف��ة يف اإث����راء ف��ك��ر الإن�����س��ان ومن���ط ح��ي��ات��ه ورفع 
معن�ياته وال�عي مب�اجهة التحديات وال�سعاب يف ظل الظروف الراهنة 

التي ي�اجهها العامل ب�سبب اجلائحة.
وتت�سمن املبادرة ت�سميم ا�ستمارة حتت�ي عن�ان الكتاب وملخ�ص مب�سط 
العام  امل��ق��روءة خ��الل  الكتب  وع���دد  ل��ل��ق��راءة  وك��ت��ب مقرتحة  الكتاب  ع��ن 
يف  اله��ت��م��ام  وجم���ال  التاأليف  وجت��رب��ة  املكتبة  وزي����ارات  ال��ق��راءة  وو�سيلة 

القراءة وكتاب غري حياتك.



�شحة وتغذية

23

ميكن �أن يوؤدي �رتفاع �لكولي�ضرتول �إىل �ن�ضد�د �ل�ضر�يني، وهذ� ميكن �أن يقطع تدفق �لدم 
�إىل ع�ضلة �لقلب ما ي�ضبب نوبة قلبية.

ومبجرد �أن يدمج �لكولي�ضرتول على جانبي �ل�ضر�يني، ي�ضبح ممر تدفق �لدم 
�لقلب  �لدم، حيث يتعني على  زيادة �ضغط  �إىل  قا�ضيا و�ضيقا. ويوؤدي هذ� 
�لدموية  �ل��دورة  نظام  خلل  من  �لدم  على  للح�ضول  �إ�ضايف  بجهد  �لعمل 

�مل�ضدود بالكولي�ضرتول.
هو  �لدم  يف  �لكولي�ضرتول  م�ضتويات  �رتفاع  يف  �لرئي�ضي  و�مل�ضاهم 
تناول �الأطعمة �لغنية بالدهون �مل�ضبعة. و�مل�ضكلة هي �أن �لعديد 
من �الأطعمة حتتوي على دهون م�ضبعة، من �للحوم و�لزبدة �إىل 

�لكعك و�لب�ضكويت.

�لقائمة �لكاملة للأطعمة �لغنية بالدهون �مل�ضبعة:
الت�يف،  ال��ب��ي�����س��اء،  وال�����س���ك���لت��ة  باحلليب  -ال�����س���ك���لت��ة 

الكيك، الب�دينغ والب�سك�يت
-املعجنات والفطائر

-اللح�م الدهنية مثل حلم ال�ساأن
-اللح�م امل�سنعة مثل النقانق والكباب

-الزبدة، ال�سمن، املارغرين وال�سحم
-زيت ج�ز الهند وزيت النخيل وكرمي ج�ز الهند

واحلليب  ال��ك��رمي��ة  مثل  ال��د���س��م  كاملة  الأل��ب��ان  -منتجات 
والزبادي والق�سدة الطازجة واجلنب

املخت�سة  اخل��ريي��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ق��ل��ب  جمعية  و���س��ج��ع��ت 
بالك�لي�سرتول النا�ص على ا�ستبدال هذه الأطعمة بالأطعمة 

التي حتت�ي على املزيد من الده�ن غري امل�سبعة.
وهذا يعني ا�ستبدال الزبدة وال�سمن وزيت ج�ز الهند بزيت 

الزيت�ن وزيت بذور اللفت وزيت عباد ال�سم�ص.
امل�سنعة،  اللح�م  اأو  اللح�م  الدهنية من  القطع  وبدل من 

اخرت الدجاج اأو الديك الرومي قليل الدهن.
كما ن�سحت منظمة Heart UK: "متتع باأيام خالية من 
اللح�م، جرب الأطباق التي تعتمد على الف�ل اأو البق�ل اأو 

الت�ف� اأو املك�سرات".
وودعت املنظمة اإىل اختيار احلليب ن�سف الد�سم اأو املنزوع 

الد�سم، واختيار الزبادي قليل الد�سم واجلنب.
تناول  ل�سحتك  الأف�سل  من  البطاط�ص،  رقائق  من  وب��دل 

وجبة خفيفة من احلم�ص واأع�اد اخل�سار.
عندما  رائعا  بديال  اأي�سا  واملك�سرات  املجففة  الف�اكه  وتعد 

ب��ت��ن��اول ال���ج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل  يتعلق الأم����ر 
ال�س�ك�لتة الداكنة والف�سار.

على  ال�سحي  الطعام  بخيارات  الل��ت��زام  ي�ساعد  اأن  وميكن 
جتنب ارتفاع ن�سبة الك�لي�سرتول يف الدم واحلالت الأخرى 

التي قد تزيد من خطر الإ�سابة بن�بة قلبية.
على  اأن��ك  ال�سحي  الطعام  ت��ن��اول  يعني  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الأرج�����ح ���س��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى وزن ���س��ح��ي م���ا ي��ق��ل��ل م���ن خطر 

الإ�سابة بالن�ع الثاين من داء ال�سكري.
اأن ت���ؤث��ر خ��ي��ارات من��ط احل��ي��اة الأخ���رى اأي�سا على  وميكن 

كمية الك�لي�سرتول امل�ج�دة يف اجل�سم.
وه���ذا ي�سمل ���س��رب ال��ك��ح���ل وال��ت��دخ��ن وات��ب��اع من��ط حياة 

خامل من خالل اجلل��ص كثريا.
وميكن اأن يك�ن للحالت ال�سحية الأخرى اأي�سا تاأثري على 

م�ست�يات الك�لي�سرتول، 
مثل ق�س�ر ن�ساط الغدة الدرقية.

وميكن اأن ي�ؤدي عدم عالج ق�س�ر الغدة الدرقية، كما يطلق 
عليه، اإىل زيادة كمية الك�لي�سرتول يف اجل�سم.

وت����ج���د ال���غ���دة ال��درق��ي��ة يف ال��رق��ب��ة. ح��ي��ث ي��ن��ت��ج هرم�ن 
التريوك�سن الالزم للحفاظ على عمل اجل�سم بكفاءة.

يبداأ  الهرم�ن،  ه��ذا  من  كافية  كمية  اإن��ت��اج  يتم  ل  وعندما 
اجل�سم يف اجلري ببطء �سديد.

ل  ق��د  لذلك  ج��دا،  تدريجي  ب�سكل  ه��ذا  يحدث  اأن  وميكن 
يك�ن النا�ص على دراية بالعالمات التي تزحف عليهم، والتي 

قد ت�سمل:
-التعب

-نق�ص الطاقة
-زيادة ال�زن

-بطء احلركات والفكر والكالم
-�سيق التنف�ص

-دوخة
-اخلفقان

-ت�ساقط ال�سعر - وخا�سًة الثلث اخلارجي من احلاجبن
-اجللد اجلاف

اأن تع�د  الن�سطة، يجب  ومبجرد عالج الغدة الدرقية غري 
م�ست�يات الك�لي�سرتول اإىل طبيعتها.

وميكن حتديد كل من م�ست�يات الك�لي�سرتول وم�ست�يات 
ترتيبه  يتم  ب�سيط  دم  فح�ص  ط��ري��ق  ع��ن  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة 

ب�ا�سطة طبيبك العام.

من �للحوم و�لزبدة �إىل �لكعك و�لب�ضكويت 

اأطعمة ينبغي جتنبها لتقليل خطر الإ�سابة بن�بة قلبية

واأ�سافت املنظمة اخلريية اأن "ا�سطرابات الأمعاء ميكن 
اأن تعني اأن طعامك ل مُيت�ص ب�سكل �سحيح".

وق��د ي����ؤدي ذل��ك اإىل ف��ق��دان ال����زن، وه��� عالمة حتذير 
اأخرى من الإ�سابة بال�سرطان - بغ�ص النظر عن ن�عه.

ي�ؤدي  فقد  البنكريا�ص،  ب�سرطان  الأم���ر  يتعلق  وعندما 

بالربد  ت�����س��ع��ر  ب��ي��ن��م��ا  اإىل احل��م��ى  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ص  ال��ت��ه��اب 
ع�سر  اإىل  اأي�سا  ال�سرطان  ي����ؤدي  اأن  ومي��ك��ن  وال��رع�����س��ة. 
املعدة  ح��رق��ة  ي�سبب  اأن  ميكن  وال���ذي  امل�ستمر،  اله�سم 
"يخل  اأن  امللتهب  للبنكريا�ص  والغثيان.وميكن  والنتفاخ 
بالت�ازن الكيميائي الدقيق للج�سم"، ومن ثم الغثيان، ما 

قد يثبطك من تناول الطعام.
الأمل يف  �سي�عا،  البنكريا�ص  �سرطان  اأكر عالمات  ومن 

منطقة املعدة الذي ينت�سر اإىل الظهر.
ال�ستلقاء،  ع��ن��د  ال��ت��ف��اق��م  اإىل  اخلفيف"  "الأمل  ومي��ي��ل 

وت�سعر بتح�سن قليل عندما جتل�ص اإىل الأمام.
املتحدة من  اململكة  ال�سرطان يف  اأبحاث  وحذرت م�ؤ�س�سة 
اإ�سابتهم ب�سرطان  "بع�ص الأ�سخا�ص الذين �ُسّخ�ست  اأن 

البنكريا�ص،
 اأ�سيب�ا بال�سكري حديثا".

ملر�ص  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة  ال���ع���الم���ات  اأن  اإىل  ه����ذا  وي�����س��ري 
ب�سرطان  الإ�سابة  على  عالمة  تك�ن  اأن  ميكن  ال�سكري 

البنكريا�ص:
العط�ص. • زيادة 
التب�ل. • زيادة 
اجل�ع. • زيادة 

• ال�سعف.
ال�زن. • فقدان 

ويف بع�ص الأحيان، يرتبط �سرطان البنكريا�ص بجلطات 
اأي  يف  ال�سغرية  الأوردة  يف  تتك�ن  اأن  ميكن  والتي  ال��دم، 

مكان من اجل�سم.

وت�ضمل �أعر��س جتلط �لدم:
بها  ت�جد  التي  املنطقة  ح���ل  وانتفاخ  واح��م��رار  اأمل   •

اجللطة.

مل�سها. عند  دافئة  باجللطة  املحيطة  املنطقة  تك�ن  • قد 
تك�ن  اأن  ميكن  حيث  عاجلة،  طبية  عناية  ذلك  ويتطلب 

جلطات الدم حالة مهددة للحياة.
ويعد التقدم يف ال�سن اأحد ع�امل اخلطر الرئي�سية، حيث 
امل�سنن  �سي�عا عند  اأكر  ب�سكل  ال�سرطان  ت�سخي�ص  يتم 

الذين تبلغ اأعمارهم 75 عاما اأو اأكرب.
حيث  البنكريا�ص،  ب�سرطان  اأي�سا  التبغ  تدخن  ويرتبط 
التاريخ  ي��ل��ع��ب  اأن  احل���الت.ومي���ك���ن  م���ن   20% مي��ث��ل 
اإىل  ي�سل  ما  ميثل  حيث  اأي�سا،  دورا  لل�سرطان  العائلي 

احلالت. من   10%

عالمة حتذير ينبغي معرفتها قد تدل على الإ�سابة ب�سرطان البنكريا�ش!
حذرت �جلمعية �خلريية ل�ضرطان �لبنكريا�س يف �ململكة �ملتحدة من �أن �ضرطان 
�لبنكريا�س لديه "�أدنى معدل بقاء من بني جميع �أنو�ع �ل�ضرطان �ل�ضائعة".

و�أو�ضحت موؤ�ض�ضة �أبحاث �ل�ضرطان يف �ململكة �ملتحدة �أن �لرب�ز �لذي ي�ضعب 
�لتخل�س منه، قد يكون علمة على "�لرب�ز �لدهني". وقد يكون �ضاحب �للون 
وذ� ر�ئحة كريهة، وميكن �أن يكون موؤ�ضر� على �ن�ضد�د قناة �لبنكريا�س ب�ضبب 

ورم �ضرطاين.
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العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2634 /2021 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : احمد بن زياد بال�س�اح   .

نتيجة  دره��م   )78،001.24( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  66559  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / J / دبي  ( من ن�ع ) كراي�سلر C300 _ �سال�ن ( م�ديل )2007 
( _ ل�ن ) ف�سي( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2631 /2021 (

 املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي .
 املنذر اإليه : عاطف �سليمان حممد عارف مراد .

نتيجة  دره��م   )  56،124.48( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  33788  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / H / دبي  ( من ن�ع ) هي�نداي �س�ناتا _ �سال�ن ( م�ديل )2011 
( _ ل�ن ) ابي�ص( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2632 /2021 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : وائل �سامر عيتاين     .

نتيجة  دره��م   )75،449.64( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  12466  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / F / دبي  ( من ن�ع ) ت�ي�تا كامري _ �سال�ن ( م�ديل )2013 ( 
_ ل�ن ) ف�سي( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )  2021/2635 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : �ستيفن ديني�ص دي�يك  .

نتيجة  درهم   )264،885.24( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  57115  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
ا�ستي�سن (   _ VXR ن���ع ) ت�ي�تا لند ك��روزر  I / دب��ي  ( من  خ�س��سي / 
م�ديل )2011 ( _ ل�ن ) ازرق( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2021/2636 (
  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .

 املنذر اإليه : نيك�ل�ص اندرو ك�ينان        .
نتيجة  دره��م   )48،588.15( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  51597  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / B / دبي  ( من ن�ع ) ت�ي�تا ك�رول   _ �سال�ن ( م�ديل )2013 
( _ ل�ن ) ابي�ص ( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2637 /2021 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : رائد حمد ع�سكر         .

نتيجة  دره��م   )120،041.4( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  95061  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / M / دبي  ( من ن�ع ) ني�سان ج�ك    _ ا�ستي�سن ( م�ديل )2013 
( _ ل�ن ) ا�س�د ( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2629 /2021 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : لي�ن برياجن برياجن       .

نتيجة  دره��م   )45،368.66( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  39973  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / N / دبي  ( من ن�ع ) ت�ي�تا ياري�ص   _ �سال�ن ( م�ديل )2010 
( _ ل�ن ) رمادي ( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2021/2630 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليها : ناهد دروي�ص علي ح�سن      .

نتيجة  �سداد مبلغ وقدرة )110،459.92( درهم  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  88740  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
م�ديل   ) ا�ستي�سن   _   FJ دب��ي  ( من ن�ع ) ت�ي�تا ك��روزر / L / خ�س��سي
)2010 ( _ ل�ن ) ابي�ص( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )  2021/2633 (

  املنذر :  م�سرف اب�ظبي ال�سالمي �ص م ع  .
 املنذر اإليه : هيلينا اليزابيث فيليبا اي �سرييدان    .

نتيجة  دره��م   )98،524.10( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سب�ع من تاريخ الن�سر واإل �سيتخذ الج��راءات التنفيذية ل�سرف املبلغ امل�دع 
 /  68231  ( رق��م  ال�سيارة  على  العلني  ب��امل��زاد  البيع  ح�سيلة  املحكمة  بخزينة 
خ�س��سي / D / دبي  ( من ن�ع ) ني�سان ارمادا  _ ا�ستي�سن ( م�ديل )2011 
( _ ل�ن ) ابي�ص( _ واملم�لة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق 

املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/2101

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/29 �الثنني  يوم  م�ضاء�   6:00 �ل�ضاعة 
�ضده �لدين للخدمات �لفنية �س ذ م م + مارميتو جان�ضا مورتى و �و�ضاف �ملحجوز�ت على �لنحو 

�لتايل :
�ضعر �لتقييم                                                �لو�ضف  

 25،930                       معد�ت ت�ضكيل �خل�ضب و�الملنيوم   
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�ضيك �ضمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�ضل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��ضه معزز� �إياه مبا يربره من م�ضنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �الأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4790

اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2021/03/29 �الثنني  يوم  م�ضاء�   6:00 �ل�ضاعة 

�ضده ميد و�ي �س م ح و �و�ضاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�ضعر �لتقييم                                                              �لو�ضف  

 7،335                                                         �دو�ت طبيه  
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�ضيك �ضمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�ضل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��ضه معزز� �إياه مبا يربره من م�ضنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

تعاون بني غرفة اأم القي�ين 
وجمل�ش �سيدات اأعمال �سربيا 

•• اأم القيوين-وام: 

بحثت غرفة جتارة و�سناعة اأم القي�ين مع وفد جمل�ص �سيدات اأعمال �سربيا 
برئا�سة - �ساندرا ابرام�فيت�ص يف اإطار زيارته لالإمارات ، العالقات القت�سادية 
امل�سرتكة وفتح جمالت ال�ستثمار والتنمية القت�سادية بن اجلانبن . وكان 
�سيدات  جمل�ص  رئي�ص  ليتيم  را���س��د  عائ�سة  �سعادة  م��ن  ك��ل  ال���ف��د  ا�ستقبال  يف 
�سيدات  ملكتب  التنفيذي  املدير  العامري  �سفيقة  والدكت�رة  القي�ين  اأم  اأعمال 
اأعمال اأب�ظبي وم�زة حامت ال�سام�سي النائبة الأوىل للمجل�ص ، ونبيلة حممد 
ع�س� جمل�ص الدارة و يا�سمن اأزهري ع�س� جمل�ص �سيدات المارات . وحر�ص 
جمل�ص �سيدات اأعمال اأم القي�ين على تعريف ال�فد ال�سربي بالقطاع ال�سناعي 
بزيارة  ليتيم  عائ�سة  �سعادة  ترافقهم  ال�فد  ق��ام  حيث  ب��الإم��ارة  وال�ستثماري 
يف  امل���ج���دة  ال�سناعات  بع�ص  على  لتعريفهم  و  ال�سناعية  الثع�ب  اأم  منطقة 
الإمارة ، و�سملت اجل�لة التفقدية م�سنع “اخلط الفاخر” ل�سناعة املنتجات 
اأباريل”  “اأمك�  القي�ين وم�سنع  ب��اأم  املنطقة احل��رة  ال�فد  زار  ، كما  اجللدية 
ل�سناعة املن�س�جات واملالب�ص اجلاهزة . واأكد �سعادة خلفان اأحمد م�سفر رئي�ص 
اأم القي�ين خالل لقاء ال�فد ال�سربي اأن  اإدارة جمل�ص غرفة جتارة و �سناعة 
الغرفة تقدم العديد من اخلدمات والت�سهيالت خلدمة قطاع العمال وت�فري 
املناخ املنا�سب لال�ستثمار ودعمه من خالل التعاون والتن�سيق مع كافة الأجهزة 
بالفر�ص  اإع��ج��اب��ه��ا  ع��ن  ابرام�فيت�ص  ���س��ان��درا  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن   .. املعنية 
ال�ستثمارية املتاحة يف اأم القي�ين مما ي�سجع على تط�ير العالقات القت�سادية 

وحتقيق ال�سراكة ال�سرتاتيجية بن اجلانبن .

الحتاد للماء والكهرباء تلحق ميناء العرب والدانة 
مببادرة دعم القطاع ال�ستثماري وال�سياحي

•• عجمان-وام:

اخليمة،  براأ�ص  العرب”  “ميناء  م�سروعي  والكهرباء”  للماء  “الحتاد   اأحلقت 
و”الدانة” بدبا الفجرية، مببادرتها لدعم القطاع ال�ستثماري وال�سياحي، وهي 
املبادرة التي قامت باإطالقها خالل �سهر ي�ني� من العام املا�سي، و�سعت منذاك 
لإحلاق جمم�عة من اأهم امل�ساريع اجلارية ب�سمال الإم��ارات فيها.  وتتيح مبادرة 
“الحتاد للماء والكهرباء” لدعم القطاع ال�ستثماري وال�سياحي يف املناطق التي 
املئة للفنادق واملراكز التجارية  85 يف  اإىل  اإعفاء ي�سل  تخدمها، وال�ستفادة من 
و80 يف املئة للمجمعات ال�سكنية من اإجمايل ر�س�م الت��سيل، وهي الر�س�م التي 
يتم  ال��ذي  ال�سبكة  ا�ستخدام  بر�سم  ا�ستبدالها  يتم  حيث  راأ�سمالية،  تكلفة  ت�سكل 
اإ�سافته اإىل الفات�رة ال�سهرية ملط�ري امل�سروع.  وت�سعى “الحتاد للماء والكهرباء” 
القطاعن  على  املالية  الأعباء  تخفيف  يف  امل�ساهمة  اإىل  امل��ب��ادرة،  هذه  خالل  من 
ل �سيما واأن ا�ستقرار  ال�سناعي وال�سياحي، نتيجةانت�سار جائحة “ك�فيد-19”، 

هذه القطاعات ي�ساهم يف حتقيق التكامل املن�س�د ل�ستدامة القت�ساد ال�طني.

�سركاء قطاع البال�ستيك يف اخلليج ين�سم�ن اإىل 
اجله�د العاملية ملعاجلة ق�سية النفايات البال�ستيكية

•• دبي -وام: 

اجلهة   - “جيبكا”  وال��ك��ي��م��اوي��ات  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  اخلليجي  الحت����اد  اأع��ل��ن 
الإقليمية  ال�سركات  ك��ربى  م��ن  ع��دد  ان�سمام  ع��ن  املنطقة..  يف  للقطاع  املمثلة 
واملرتبطة ب�سل�سلة القيمة ل�سناعة البال�ستيك اإىل مبادرة “عملية امل�سح ال�سامل 
ال�سامل  امل�سح  “عملية  م��ب��ادرة  اأن  ي��ذك��ر   .»Operation Clean Sweep«
»Operation Clean Sweep«، املعتمدة يف اأكر من 60 دولة ح�ل العامل 
تهدف اإىل تعزيز اأف�سل ممار�سات اإدارة املخزون واحت�اء حبيبات البال�ستيك يف 
عمليات معاجلة الراتنجات البال�ستيكية لل��س�ل يف النهاية اإىل احلد كليا من 
امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  البال�ستيكية  والرقائق  وامل�سح�ق  احلبيبات  وفقد  هدر 
يف اجله�د العاملية التي يبذلها الي�م منتج� البال�ستيك حلماية البيئة وتقليل 
ب�سمتهم البيئية. واكت�سبت هذه املبادرة التي اأطلقتها “جيبكا” يف دي�سمرب املا�سي 
حتى الي�م زخما ق�يا فهي تقدم مثال لل�سراكة امل�ؤثرة على م�ست�ى �سل�سلة القيمة 
لقطاع البال�ستيك ت�سمل ال�سركات املنتجة للبرتوكيماويات ومقدمي اخلدمات 
البال�ستيك ومقدمي اخلدمات  واملطارات ومنتجي  امل�انئ  و�سلطات  الل�ج�ستية 
البيئية والتجار والقطاعات املرتبطة بامل�اد اخلام البال�ستيكية. وبادر عدد من 
ال�سركات الأع�ساء يف “جيبكا” بالت�قيع على بروتك�ل “عملية امل�سح ال�سامل” 
مبا يعك�ص التزامهم الرا�سخ ببيئة نظيفة واعتماد اأف�سل املمار�سات العاملية بهذا 
ال�ساأن ومن بن هذه ال�سركات �سركة �سدارة للكيماويات و�سركة اإ�سكيم وال�سركة 
ال�طنية لل�سناعات البرتوكيماوية “ناتبت” و�سركة اإجنينيا ب�ليمرز بالإ�سافة 
الل�ج�ستية.  املجدوعي  و�سركة  تالكي  األفرد  و�سركة  ب�ليمرز  اأ�سرتا  �سركة  اإىل 
وبالرغم من الإجراءات ال�سارمة التي تعتمدها اإدارات البيئة وال�سالمة واجل�دة 
للحبيبات  فقد غري مق�س�د  اأن يحدث  املمكن  اأن��ه من  اإل  ال�سركات  يف خمتلف 
حتديا  ميثل  ال��ذي  الأم��ر  البال�ستيكية  القيمة  �سل�سلة  ط���ل  على  البال�ستيكية 
عامليا اأمام القطاع ومع عدم وج�د اأرقام دقيقة ح�ل التكاليف القت�سادية للفاقد 
من احلبيبات البال�ستيكية يف منطقة اخلليج اإل اأن بع�ص التقديرات ت�قعت اأن 
ت�سل اإىل 1.5 مليار دولر �سن�يا عدا عن الأ�سرار البيئية التي قد تلحقها واأثره 

على �سمعة القطاع وال�سركات بن املجتمعات املحلية. 

اأب�ظبي لالأوراق املالية يحافظ 
على م�سريته اخل�سراء 

•• اأبوظبي- وام

الي�م  احلفاظ على متا�سكه يف جل�سة  املالية”  ل��الأوراق  اأب�ظبي  “�س�ق  وا�سل   
قبل الأخري من تعامالته الأ�سب�عية بدعم من ا�ستمرار التداولت املكثفة على 
�سريحة من الأ�سهم القيادية التي كان لها الدور الأكرب يف اغالق م�ؤ�سره على 
 790 نح�  اإىل  ال�س�ق  يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  و�سلت  فقد  الأخ�سر.  املربع 
ملي�ن درهم .. وبرغم انخفا�سها قليال عن امل�ست�ى الذي �سجلته يف الي�م ال�سابق 
اإل اأنها تبقى عند م�ست�يات عالية يف حال مت مقارنتها مبت��سط معدلتها منذ 
بداية العام اجلاري. كان امل�ؤ�سر العام ل�س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية قد اأغلق عند 
5745 نقطة بزيادة ن�سبتها %0.17 مقارنة مع الي�م ال�سابق. وكان للن�ساط 
الذي �سجله �سهم ال�سركة العاملية القاب�سة دور مهم يف الغالق الأخ�سر ل�س�ق 
العا�سمة بعدما ارتفع اإىل م�ست�ى 50.75 درهم و�سط تداولت جتاوزت قيمتها 

204 مالين درهم اإىل جانب �سهم ات�سالت الذي ارتفع اإىل 21.38 درهم.

طاقة تعلن خطتها ال�سرتاتيجية 2030 للنم� امل�ستدام  •• اأبوظبي-وام

ال�طنية  اأب�����ظ����ب����ي  ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت 
خطتها  ع���ن  اأم�������ص  “طاقة”  ل��ل��ط��اق��ة 
الرامية   2030 للعام  ال�سرتاتيجية 
وترتكز  ومربح،  م�ستداٍم  من��ٍ�  لتحقيق 
للتح�ل  ال��ع��امل��ي  ال��ت���ج��ه  م���اك��ب��ة  على 
طم�ح  ج���ان���ب  اإىل  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف 
���س��رك��ة رائ�����دة يف  ت��ك���ن  ب����اأن  “طاقة” 
جم���ال ت���ل��ي��د ال��ك��ه��رب��اء وحت��ل��ي��ة املياه 

با�ستخدام تقنيات منخف�سة الكرب�ن.
وتعتمد ا�سرتاتيجية “طاقة” اجلديدة 
بن  ال�سفقة  اإب����رام  بعد  مكانتها  على 
للطاقة  اأب���ظ��ب��ي  وم���ؤ���س�����س��ة  “طاقة” 
للرتكيز  وذل������ك   ،2020 ي����ل���ي����  يف 
متكاملة  م���راف���ق  ���س��رك��ة  ك���ن��ه��ا  ع��ل��ى 
اخلطة،  من  وكجزء   .. اإقليميا  ورائ��دة 
الكفاءة  حت�سن  على  “طاقة”  �ستعمل 
اأ���س���ل��ه��ا احل��ال��ي��ة م��ع دع���م تط�ير  يف 
عملياتها الت�سغيلية وقدراتها الرقمية.

م���ن خالل  ال��ن��م���  اأن حت��ق��ق  وُي���ت����ق���ع 
زيادة القدرات يف جمال ت�ليد الكهرباء 
لتلبية  ال�سبكات  وت��سعة  املياه  وحتلية 
اح���ت���ي���اج���ات ال�������س����ق امل���ح���ل���ي يف دول����ة 
الإم������ارات، وم���ن خ���الل ال���س��ت��ف��ادة من 
ال���س��ت��ث��م��ار يف ف���ر����ص م���درو����س���ة على 

امل�ست�ى الدويل.
على  “طاقة”  اأع���م���ال  ���س��رتت��ك��ز  ك��م��ا 
البيئية  احل���ك��م��ة  م��ب��ادئ ومم��ار���س��ات 
اللتزام،  والجتماعية وكجزء من هذا 
ت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ت��ط���ي��ر واإع����الن 
انبعاث  بخف�ص  يتعلق  فيما  اأه��داف��ه��ا 

الغازات امل�سببة لالحتبا�ص احلراري.

اأي�سا  ت���رك���ي���زه���ا  ال�������س���رك���ة  وت����ا����س���ل 
ع��ل��ى ن��ق��اط ق���ت��ه��ا امل��ال��ي��ة مب��ا يف ذلك 
امل�ستقلة  الئتمانية  ت�سنيفاتها  حماية 
ال�سيا�سة  وت��ط��ب��ي��ق  ا���س��ت��ث��م��ار،  ب��درج��ة 
اجلديدة لت�زيع الأرباح املعلنة م�ؤخراً. 
الق�ية  امل��ال��ي��ة  الإدارة  ه���ذه  و���س��ت��ك���ن 
الطم�حة  النم�  ل�سرتاتيجية  مكملًة 
لل�سركة. وعقب قرارها الأخري بال�سماح 
للم�ستثمرين الأجانب بامتالك ما ي�سل 
اإىل %49 من الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 
عن  ال�سركة  تعلن  اأن  ُيت�قع  “طاقة” 
وه���ذا يخ�سع  ط��رح اكتتاب ع��ام لح��ق��اً 

لظروف ال�س�ق وم�افقة امل�ساهمن.
 2030 ا�سرتاتيجية  حم���اور  وتتمثل 
“ت�ليد الكهرباء وحتلية  يف التايل : - 
القدرة  زي������ادة  خ����الل  م���ن   ..“ امل���ي���اه 
دولة  يف  ال��ك��ه��رب��اء  لت�ليد  الإج��م��ال��ي��ة 
 30 اإىل  18 جيجاواط  م��ن  الإم����ارات 
 15 اإىل  ي�سل  ما  واإ�سافة  جيجاواط، 
اإ�سافة  العاملية  الأ���س���ل  يف  جيجاواط 
اإىل زي��ادة القدرة يف جمال حتلية املياه 
بتقنية التنا�سح العك�سي عالية الكفاءة 
مب��ع��دل ال��ث��ل��ث��ن ب��ح��ل���ل ع���ام 2030 
جال�ن  م��ل��ي���ن   200 يت�سمن  وه����ذا 
حالياً” اإ�سافة  الإن�ساء  “قيد  الي�م  يف 
اإىل الرتكيز على الطاقة املتجددة - ل 
اأكر  لت�سكل   - ال�سم�سية  الطاقة  �سيما 
من %30 من حمفظة ت�ليد الطاقة 
 5% ب���  2030، م��ق��ارن��ة  ب��ح��ل���ل ع���ام 

حالياً.

خالل  م����ن  والت�زيع”..  »ال���ن���ق���ل   -
التحتية  للبنية  �سخمة  م�ساريع  تنفيذ 
الإم����ارات،  دول��ة  يف  ال�سبكات  ولت��سيع 
اإ�سافية  دره����م  م��ل��ي��ار   40 وا���س��ت��ث��م��ار 
عام  ب��ح��ل���ل  املنظمة  اأ���س���ل��ه��ا  لتنمية 
امل�ستمر  ال��رتك��ي��ز  اإىل  اإ���س��اف��ة   2030
الت�سغيلي  الأداء  يف  ال���ت���م���ي���ز  ع���ل���ى 
والعتماد على الرقمنة يف كامل مراحل 
�سل�سلة القيمة يف “طاقة”، حتى ت�سبح 
���س��رك��ة م���راف���ق رائ������دة، ت��ت��م��ي��ز ب�����الأداء 
ومثاًل  وامل���ث���ق��ي��ة  وال���ك���ف���اءة  ال���ع���ايل 
والت�زيع،  النقل  جم��ال  يف  ب��ه  ُيحتذى 
بالإ�سافة لتط�ير خدماتها لعمالئها.. 
التابعة،  �سركتها  م�قع  تعزيز  والعمل 
واإ�سافة  الطاقة”،  خلدمات  “اأب�ظبي 
“اإدارة  ل��ه��ا يف جم���ال  خ��دم��ات ج��دي��دة 
عمالءها  ��ن  مُي��كِّ مب��ا  الطلب”،  ج��ان��ب 
العام  ال���ق���ط���اع���ن  يف  ال�������س���رك���ات  م����ن 
واخلا�ص من حتقيق اأهدافها يف ت�فري 

ا�ستهالك الطاقة.
على  ال��رتك��ي��ز   .. والغاز”  »ال��ن��ف��ط   -
التاأثر  لتقليل  جتارياً  املجدية  الفر�ص 
ب���ق���ط���اع ال���ن���ف���ط وال����غ����از اإ����س���اف���ة اإىل 
م���ا���س��ل��ة اجل���ه����د ن��ح��� حت��ق��ي��ق اأعلى 
ت�سغيلي وحتقيق خيارات مدرو�سة  اأداء 
جانب  اإىل  امل����ال،  راأ�����ص  ل��ت���زي��ع  بعناية 
نفقات حمفظتها  تر�سيد  على  الرتكيز 

بغية حتقيق القيمة.
ال�س�يدي،  ح�سن  حممد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
اإن �سركة  اإدارة “طاقة”  رئي�ص جمل�ص 

“طاقة” حتظى بدعم امل�ساهمن لهذه 
ال�قت  يف  اجل����دي����دة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سركة  ل��ت�����س��ب��ح  ف��ي��ه  مت�����س��ي  ال�����ذي 
ت�ليد  اأب���ظ��ب��ي يف جم���ال  ال���رائ���دة يف 
با�ستخدام  امل���ي���اه  وحت��ل��ي��ة  ال���ك���ه���رب���اء 
هذه  واإن  ال��ك��رب���ن،  منخف�سة  تقنيات 
�ستتمكن  ك��ي��ف  حت���دد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سركة من حتقيق ذلك. واأ�ساف : بعد 
تخطي تداعيات جائحة “ك�فيد-19” 
�سيك�ن هنالك تركيز متزايد يف جميع 
اأنحاء العامل على احلاجة مل�سادر نظيفة 
وم�ث�قة وم�ستدامة للكهرباء واملياه .. 
و”طاقة” تتمتع مب�قع مميز يتيح لها 
يف  رئي�سي  دور  للعب  قدراتها  ا�ستخدام 
تلبية طم�حات اأب�ظبي يف هذا املجال، 
ف�ساًل عن قدرتها على نقل خربتها اإىل 
حتقيق  ميكنها  حيث  العاملية  الأ���س���اق 

املزيد من القيمة.
وق�����������ال اإن�����������ه ع�����������الوة ع�����ل�����ى اخل����ط����ة 
�ست�ستمر  احل���ال���ي���ة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�قعها  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف  “طاقة” 
ال��ف��ري��د ب��اع��ت��ب��اره��ا اجل��ه��ة ال���رائ���دة يف 
جمال املياه والكهرباء يف دولة الإمارات 
من  ال�ستفادة  كذلك  املتحدة،  العربية 
العالقات الق�ية التي تتمتع بها الدولة 
ل��ق��ي��ادة وت����ف���ري ح���ل����ل ال��ط��اق��ة على 
اإ�سافة  والعاملي،  الإقليمي  ال�سعيدين 
اىل تعزيز مكانتها يف الدولة عن طريق 
ال�طنية  والأه���داف  للخطط  حتقيقها 

التي مت ر�سمها.

ق���ال ج��ا���س��م ح�سن ثابت،  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الرئي�ص التنفيذي للمجم�عة والع�س� 
“طاقة”  اإن  “طاقة”  ل�سركة  املنتدب 
متكاملة  م����راف����ق  ����س���رك���ة  ���س��ت�����س��ب��ح 
وال�سرتاتيجية  ال��ك��رب���ن  منخف�سة 
اجلديدة حتدد كيف �سنفي بهذا ال�عد 
ونحقق روؤيتنا امل�ستقبلية و�سنعتمد على 
الفريدة  املكانة  ون�ستخدم  ق�تنا  نقاط 
اأب���ظ��ب��ي كركيزة  ب��ه��ا يف  ن��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
للنم� يف دولة الإم��ارات وعلى ال�سعيد 
جمال  يف  حمفظتنا  و�سن��سع  ال��ع��امل��ي 
املياه  حتلية  وتقنيات  املتجددة  الطاقة 
الكفاءة  لتعزيز  اإ�سافة  الكفاءة،  عالية 
لدينا،  الت�زيع  اأع��م��ال  ويف  �سبكاتنا  يف 

و�سن�ستثمر يف قاعدة اأ�س�لنا املنظمة.
واأ����س���اف : ب��اع��ت��ب��ارن��ا واح����دة م��ن اأكرب 
املنطقة،  يف  املتكاملة  امل��راف��ق  ���س��رك��ات 
اأن  لنا  يتيح  جيد  ب��سع  نتمتع  فنحن 
نك�ن قادرين على تلبية الطلب املت�سارع 
على الطاقة واملياه منخف�سة الكرب�ن .. 
كما اأنه لدينا قائمة ط�يلة من امل�ساريع 
املزيد من  احلالية وم�ستعدون لغتنام 
لأ�سحاب  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ف��ر���ص 
اإىل  امل�ساهمن  م��ن   - ل��دي��ن��ا  امل�سلحة 

امل�ظفن والعمالء.
ال�سفقة  اإب���رام  منذ  اأن��ه  بالذكر  جدير 
ي�لي�  يف  للطاقة  اأب�ظبي  م�ؤ�س�سة  مع 
ترقية  على  “طاقة”  ح�سلت   ،2020
رفعت  ح��ي��ث  الئ��ت��م��ان��ي��ة،  لت�سنيفاتها 
الئتماين  الت�سنيف  “م�ديز”  وك��ال��ة 
 A3 من   Aa3 اإىل  “طاقة”  ل�سركة 
 ،baa1 ائتماين م�ستقل:  مع ت�سنيف 
الت�سنيف  “فيت�ص”  وك��ال��ة  رفعت  كما 
 -AA الئتماين ل�سركة “طاقة” اإىل
م�ستقل:  ائتماين  ت�سنيف  م��ع   A م��ن 
bbb+ . ويف دي�سمرب من العام املا�سي، 
�سيا�سة  على  “طاقة”  م�ساهم�  واف���ق 
ج��دي��دة ل��ت���زي��ع الأرب�����اح ل���الأع����ام من 
ت�زيع  على  وتن�ص   ،2022  -  2020
الأرب��اح على اأ�سا�ص ربع �سن�ي ومبعدل 
العامن  يف   10% ����س���ن����ي  زي���������ادة 
جمل�ص  واف���ق  ك��م��ا  و2022.   2021
ملكية  �سقف  رف��ع  على  “طاقة”  اإدارة 
 ،49% اإىل  ال�سركة  اأ�سهم  الأجانب يف 
ت��سيع قاعدة  �سي�ساهم يف  الذي  الأم��ر 
الأ�سهم  �سي�لة  وحت�سن  امل�ستثمرين 
الرامية  اأب�ظبي  حك�مة  جه�د  ودع��م 
لت�سجيع ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة 

يف دولة الإمارات.

 بقيمة مليار جنيه ا�سرتليني .. ا�ستثمار �سيادي بني »مبادلة«ومكتب ال�ستثمار يف اململكة املتحدة

•• اأبوظبي- وام 

عن  لال�ستثمار،  م��ب��ادل��ة  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
الأمد  ط���ي��ل  ا�ستثمار  اتفاقية  ت�قيع 
مع مكتب ال�ستثمار يف اململكة املتحدة، 
حيث ترتكز ال�ستثمارات يف قطاع عل�م 
احلياة وتط�ير قدرات الرعاية ال�سحية 

يف كال البلدين.
ال�سيادية  ال�سراكة  اتفاقية  ت�قيع  ياأتي 
والتي تعترب الأوىل من ن�عها للمملكة 
اأعقاب  املتحدة ومكتبها ال�ستثماري، يف 
ال�سم�  �ساحب  ع��ق��ده  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
ج�ن�س�ن  ب���ري�����ص  وم��ع��ايل   ، امل�����س��ل��ح��ة 
دي�سمرب  يف  الربيطاين،  ال���زراء  رئي�ص 
م�سرية  خ��الل��ه  بحثا  وال����ذي   ،2020
التاريخية  الثنائية والروابط  العالقات 

بن البلدين وال�سعبن ال�سديقن.
العالقات  تعزيز  اإىل  التفاقية  وتهدف 
ال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة بن 
والتي  املتحدة  واململكة  الإم����ارات  دول��ة 
بلغت قيمتها 32 مليار جنيه اإ�سرتليني 

يف عام 2019.
ومتتد هذه الإتفاقية ملدة خم�ص �سن�ات 
مبلغ  مب�جبها  مبادلة  �ست�ستثمر  حيث 
م�سافة  اإ�سرتليني  جنيه  ملي�ن   800
اإىل 200 ملي�ن جنيه ا�سرتليني �سبق 
الإعالن  املتحدة ومت  اململكة  وخ�س�سته 

عنه خالل العام املا�سي “2020«.

امل�سرتك م�ارد  و�سي�فر هذا ال�ستثمار 
ال�سركات  م��ن  ال��ق��ادم  للجيل  م�ستقرة 
العاملة يف قطاع عل�م احلياة مما يعزز 
يف  والإبتكار  والتط�ير  البحث  امكانات 

القطاع.
املبارك،  م��ع��ايل خ���ل���دون خ��ل��ي��ف��ة  وق����ال 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��� 
للمجم�عة يف �سركة مبادلة لال�ستثمار: 
ومكتب  مبادلة  ب��ن  ت��ام  ت���اف��ق  هنالك 
امل���ت���ح���دة ح�ل  امل��م��ل��ك��ة  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اأهمية تكاتف اجله�د العاملية لالهتمام 
ال�قت  اأه��م��ي��ة يف  الأك����ر  ب��ال��ق��ط��اع��ات 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ك��ق��ط��اع  احل���ا����س���ر، 
وت�سجيع البتكار فيها، والتغري املناخي، 
والنم� امل�ستدام لل�سناعات التي تتطلب 

كفاءات ومهارات عالية.
مبادلة  مت���ل���ك   : م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 
اململكة  يف  الأم�����د  ط���ي��ل��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
والنم�  الب���ت���ك���ار  جم����الت  يف  امل��ت��ح��دة 
هذه  ت�سكل  و���س���ف  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة 
ا�ستثمارية  من�سة  اجل��دي��دة  ال�����س��راك��ة 
الأول�ية  ذات  للقطاعات  الدعم  لت�فري 
ا�ستثمارية  ع���الق���ة  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
قال  ج��ان��ب��ه  م��ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  ت�ست�سرف 
م����ع����ايل ج�������ريي ج���رمي�������س���ت����ن وزي�����ر 
ال�ستثمار باململكة املتحدة : �س�ف تتيح 
ه���ذه ال�����س��راك��ة ل��ق��ط��اع ع��ل���م احل��ي��اة يف 
واإجراء  تقنيات  تط�ير  املتحدة  اململكة 
اأبحاث متط�رة اإىل جانب تعزيز فر�ص 
تط�ير البتكارات وت�فري فر�ص العمل 

ال�سراكة  ه��ذه  �ست�ساهم  كما   .. حملياً 
البلدين  يف  القت�سادي  النم�  تعزيز  يف 
معاليه:  واأ�ساف  ال�ستثمار.  خالل  من 
عاملين  م�����س��ت��ث��م��ري��ن  ا����س���ت���ق���ط���اب  ان 
اململكة  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ن 
امل��ت��ح��دة ����س���رورة ح��ي���ي��ة خل��ل��ق فر�ص 
ال��ع��م��ل وم����ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق امل���زي���د من 
العاملية  ري��ادت��ن��ا  على  واملحافظة  النم� 
والتنمية  احل����ي����اة،  ع���ل����م  جم�����الت  يف 
النظيفة، والتكن�ل�جيا والبتكار. وُتعد 
للم�ستثمر  مثايل  من���ذج  مبادلة  �سركة 
الذي نتطلع لإبرام �سراكة معه، لتعزيز 
ومتكن القطاعات احلي�ية يف اقت�سادنا 

ودفعها لالأمام.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة مع 
مكتب ال�ستثمار يف اململكة املتحدة، هي 
ملبادلة  �سيادي  ا�ستثمار  �سراكة  �ساد�ص 
على مدى ال�سن�ات الع�سر املا�سية حيث 
ت��رت��ب��ط م��ب��ادل��ة ب�����س��راك��ات م��ع العديد 
ورو�سيا  كال�سن  الأخ����رى  ال����دول  م��ن 
ال�ستثمارات  ت���ج��ي��ه  ب��ه��دف  وف��رن�����س��ا، 
وا�ستثمارية  جت��اري��ة  ع��الق��ات  وتط�ير 
جديدة عرب العديد من القطاعات ذات 

الأول�ية.
ال�����س��راك��ة م��ع ام���ربي���ال ك�ليدج  وت��ع��د 
لندن من اأوائل ال�سراكات التي اأقامتها 

مبادلة يف اململكة املتحدة، والتي اأثمرت 
الرعاية  مرافق  من  العديد  اإن�ساء  عن 
ال�سحية يف دولة الإمارات ت�فر العالج 
ملئات الآلف من مر�سى ال�سكري وتتيح 
من  م�ست�ى  اأف�سل  على  احل�س�ل  لهم 
احلاجة  ع��ن  تغنيهم  الطبية  ال��رع��اي��ة 

لل�سفر للخارج.
ك��م��ا ت��ع��ت��رب م���ب���ادل���ة م���ن اأك�����رب واأب�����رز 
امل�ستثمرين يف جمال البنية التحتية يف 
املتحدة  باململكة  النظيفة  الطاقة  قطاع 
وذل�����ك ع���رب ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا ال��ك��ب��رية يف 
حم��ط��ات ت���ل��ي��د ال���ري���اح ق��ب��ال��ة �ساحل 
وعند  �سك�تالند  وهاي�يند  ن���رف���ل��ك 
مبادلة  ومت��ت��ل��ك  ال��ت��امي��ز.  ن��ه��ر  م�سب 
النا�سئة  ال�سركات  يف  لال�ستثمار  مكتباً 
 2018 ع��ام  ل��ن��دن، يعمل منذ  وم��ق��ره 
على ال�ستثمار يف العديد من ال�سركات 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة والأوروب��������ي��������ة وي���ج���ري 
اأك��رب يف وقت  التخطيط لفتتاح مكتب 

لحق من هذا العام.
وتت�زع حمفظة اأعمال مبادلة التي تبلغ 
قيمتها 853 مليار درهم على 6 قارات، 
عديدة  ق��ط��اع��ات  يف  ال�سركة  وت�ستثمر 
وت�سخر  الأ�����س�����ل،  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  ويف 
القطاعات  خمتلف  يف  املتميزة  خربتها 
وكذلك �سراكاتها العاملية ط�يلة الأمد، 
عملية  يف  وامل�����س��اه��م��ة  الأرب�����اح  لتحقيق 
النم� امل�ستدام، دعماً جله�د بناء اقت�ساد 
القت�ساد  م��ع  ومتكامل  متن�ع  وط��ن��ي 

العاملي.
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املال والأعمال

هيئة الت�سالت واحلك�مة الرقمية ت�سرك اجلهات 
احلك�مية يف تط�ير حمت�ى الب�ابة الر�سمية

•• اأبوظبي-وام

الرقمية مهمة  العامة لتنظيم قطاع الت�سالت واحلك�مة  الهيئة  تت�ىل 
تط�ير الب�ابة الر�سمية حلك�مة الدولة u.ae على نح� ي�اكب متطلبات 
ال�ستخدام ال�سهل، ويتالءم مع معايري الأمم املتحدة للحك�مات الرقمية. 
امل�ستخدمن  �سعادة  وزي��ادة  للب�ابة  العام  الأداء  لتح�سن  �سعيها  اإط��ار  ويف 
ومتكينهم من احل�س�ل على املعل�مات واخلدمات ب�سرعة و�سه�لة، اأطلقت 
مار�ص   31 تاريخ  حتى  ت�ستمر  الإل��ك��رتوين  م�قعها  على  م�س�رة  الهيئة 
اجلاري تطلب فيها من م�س�ؤويل املحت�ى الإلكرتوين يف اجلهات احلك�مية 
تقييم املحت�ى اخلا�ص بالقطاعات التي يعمل�ن فيها، واإبداء مالحظاتهم 
ب�سكل  واملحت�ى  عم�ماً،  الر�سمية  الب�ابة  تط�ير  ب�ساأن  واق��رتاح��ات��ه��م 
خا�ص. ياأتي ذلك يف اإطار م�س�ؤوليتها عن تعزيز عملية التح�ل الرقمي يف 
اخلدمات احلك�مية وت�جهات الدولة يف هذا اخل�س��ص. واأكدت الهيئة اأن 
الب�ابة الر�سمية حلك�مة الدولة حققت خالل العام 2020 نتائج متميزة 
فيما يتعلق بامل�ستخدمن، حيث بلغ عدد الزيارات 20 ملي�ن تقريبا، وعدد 
امل�ستخدمن اأكر من 12 ملي�نا . وذكرت الهيئة اأن اخلط�ة تاأتي ونحن 
حمت�ى  تعزيز  يف  نف�سها  ال�سراكة  روح  على  نعّ�ل  اإذ  جديداً،  عاماً  نفتتح 
املتعاملن.  جمه�ر  وتطلعات  ت�قعات  م�ست�ى  اإىل  به  والرت��ق��اء  الب�ابة 
امل�س�رة يف  تاأمل من خ��الل  الهيئة  ف��اإن  ذل��ك  اأن��ه وبناء على  اإىل  واأ���س��ارت 
جديدة،  حمت�يات  اإ�سافة  يت�سمن  مبا  الب�ابة  حمت�يات  كافة  مراجعة 
بحاجة  تك�ن  رمب��ا  حمت�يات  اأي  وت�س�يب  احلالية،  املحت�يات  وحتديث 
لت�س�يب. و�ستعمل الهيئة بعد انتهاء امل�س�رة على تفعيل اأفكار واقرتاحات 
اجلهات احلك�مية مبا يعزز اأداء الب�ابة وحت�سن حمت�اها لتك�ن ال�جهة 

الأوىل للم�ستخدم داخل وخارج الدولة.

غرفة دبي ت�ستعر�ش التعديالت اجلديدة 
لقان�ن ال�سركات التجارية يف الدولة

•• دبي-وام:

ندوة  ك�”  ان��د  “كاليد  م��ع  بالتعاون  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
دولة  التجارية يف  ال�سركات  لقان�ن  اجلديدة  التعديالت  اإلكرتونية ح�ل 
الإمارات وذلك و�سط م�ساركة وا�سعة من خمتلف قطاعات جمتمع الأعمال 
م�ساعدة  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ن��دوة  وه��دف��ت  م�����س��ارك��ا.   540 اإىل  و�سلت 
الهامة  الت�سريعية  التعديالت  فهم  على  وامل�ستثمرين  ال�سركات  اأ�سحاب 
التي اأدخلتها دولة الإمارات على قان�ن ال�سركات التجارية مما يتيح لرواد 
ب�سكل  ومتلكها  ال�سركات  تاأ�سي�ص  اإمكانية  الأجانب  وامل�ستثمرين  الأعمال 
ك�جهة  وريادتها  الدولة  مكانة  تعزيز  التعديالت يف  وت�ساهم هذه  كامل. 
اأدار الندوة .. ناجي ح�ايك  جاذبة لال�ستثمار و�سه�لة ممار�سة الأعمال. 
برين�ست�ن  وبريامفادا  ك�”  ان��د  “كاليد  يف  ال�سركاء  �سميث  وبنجامن 
على  ال�س�ء  املتحدث�ن  �سلط  حيث  ك�”  اند  “كاليد  يف  �سركات  خمت�ص 
التعديالت  يف  الإم��ارات��ي  امل���اط��ن  وح�سة  الأجنبية  امللكية  يف  ال��ت��غ��ريات 
الدولة  واملعامالت يف  ال�سركات  والتاأثري على هيكلة  القان�ن  اجلديدة يف 
كح�كمة  اأخ���رى  ت��غ��ي��ريات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��رك��ات  تاأ�سي�ص  واإج�����راءات 
القان�نية يف غرفة  - اخلدمات  رئي�ص  نائب  كاظم  وق��ال جهاد  ال�سركات. 
التجارية  ال�سركات  التعديالت اجلديدة يف قان�ن  اإن  جتارة و�سناعة دبي 
يف الدولة جاءت لتعزز تناف�سية جمتمع الأعمال وحت�سن ثقة امل�ستثمرين 
هذه  اأن  م���ؤك��دًة  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ه��ذه  خ��الل  خا�سة  العمل  ببيئة 
التعديالت ت�سب ل�سالح بيئة الأعمال وتعزز مكانة وريادة الدولة ك�جهة 
هاماً  م��س�عاً  تغطي  الإلكرتونية  الندوة  اإن  واأ�ساف  لال�ستثمار.  جاذبة 
يف �س�ق العمل الي�م خ�س��ساً واأنها جتيب على ا�ستف�سارات رواد الأعمال 
وامل�ستثمرين الأجانب ح�ل اإمكانية تاأ�سي�ص ال�سركات ومتلكها ب�سكل كامل 
يف الدولة الأمر الذي من �ساأنه ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة 
مع  تن�سجم  الندوة  اأن  اإىل  لفتًة  م�ستقبلية  وا�سا�سية  حي�ية  قطاعات  يف 
القان�نية  امل�ا�سيع  الأعمال بكافة  التزام غرفة دبي بتعزيز وعي جمتمع 
يف  ال�سريك  �سميث  بنجامن  وقال  ون�ساطاتهم.  اأعمالهم  على  ت�ؤثر  التي 
بانتظار  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  جمتمع  ك��ان  لقد   “ ك�”..  ان��د  “كاليد 
التغيريات الأخ��رية على قان�ن ال�سركات التجارية يف دولة الإم��ارات وقد 
اأن  نت�قع  ال��ذي  واجل��ذب  الإيجابي  التاأثري  الإلكرتونية  ال��ن��دوة  اأظ��ه��رت 

حتدثه هذه التط�رات على اقت�ساد الدولة«.

�سيجنال ت�قع مذكرة تفاهم مع �سركتي 
الأوروبيتني  CILASو  MBDA

•• اأبوظبي - وام:

باحلرب  املتعلقة  احل��ل���ل  ت���ف��ري  يف  املتخ�س�سة   - �سيجنال  ���س��رك��ة  وق��ع��ت 
املتخ�س�سة   MBDA �سركة  مع  تفاهم  مذكرة  وال�ستخبارات..  الإلكرتونية 
يف اأنظمة ال�س�اريخ والتي ت�فر جمم�عة منتجات دولية �ساملة ت�سم اأحدث 
 Ariane ملجم�عة  التابعة  الفرن�سية   CILAS و�سركة  املتقدمة،  البتكارات 

واملتخ�س�سة يف تكن�ل�جيا الليزر والب�سريات.
الليزر  اأ�سلحة  اأن��ظ��م��ة  تط�ير  ف��ر���ص  ا�ستك�ساف  ال��ث��الث��ة  ال�����س��رك��ات  وت��ع��ت��زم 
عالية الطاقة يف اإطار ا�سرتاتيجية متقدمة للت�سدي للمركبات اجل�ية غري 
املاأه�لة. وقع التفاقية بالنيابة عن �سركة “�سيجنال” �سعادة في�سل البناي، 
برياجنر،  اإري��ك  اإىل  اإ�سافة  “ايدج”  يف  املنتدب  والع�س�  التنفيذي  الرئي�ص 
وذلك   ،CILAS �سركة  ع��ن  ومم��ث��ل   ،MBDA ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

بح�س�ر م�س�ؤولن بارزين من ال�سركات الثالثة.
ووفقا ل�سروط مذكرة التفاهم، يت�ىل ال�سركاء مهمة حتديد فر�ص التعاون 
املحتملة يف عدة جمالت واأن�سطة متعلقة بالليزر عايل الطاقة، مثل التحليل 
املحتملة  ال�سعف  نقاط  العتبار  بعن  الأخ��ذ  مع  الأنظمة،  وبنى  الت�سغيلي 
الثنائية  التعاون  اتفاقية  اأعقاب  على  وتاأتي هذه اخلط�ة  الأداء.  وا�ستعرا�ص 
دبي  م��ع��ر���ص  خ���الل  و”ت�ازن”  الفرن�سية  ال��ه��ي��ئ��ات  ب��ن  ت�قيعها  مت  ال��ت��ي 
للطريان 2019. وقال �سعادة في�سل البناي.. “ ي�سعدنا يف �سيجنال وايدج اأن 
ن�فر القدرات والكفاءات الهامة يف جمال الطاقة امل�جهة للبالد واملنطقة ككل 
يف اإطار ا�سرتاتيجيتنا امل��سعة لال�سطالع بحل�ل الت�سدي للمركبات اجل�ية 
غري املاأه�لة. وكلنا ثقة باأن تعاوننا مع �سركتي CILAS وMBDA �سي�سهم 
يف تعزيز اجلاهزية الدفاعية الإماراتية ومتكن البالد من بناء م�ستقبل تقني 
MBDA .. » ت�سارك  اإريك برياجنر، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة  اآمن«. وقال 
يتمح�ر  الغربية  اأوروب��ا  خ��ارج منطقة  تعاون طم�ح  الأوىل يف  للمرة  �سركتنا 
ح�ل الليزر عايل الطاقة. اإن التعاون يف هذا املجال ي�سكل م�سلحة م�سرتكة، 
عايل  الليزر  جمال  يف  وخرباتهما  الأوروبيتن  ال�سركتن  ق��درات  واأن  خا�سة 
الطاقة لأكر من 30 عاما �ستكمل اخلربات واملعرفة الق�ية لدى �سيجنال«.

ملي�ن درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ش  795
•• دبي-وام:

دائرة  يف  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت�����س��رف��ات  بلغت 
اأكر  اأم�ص  بدبي  والأم���الك  الأرا���س��ي 

من 795 ملي�ن درهم .
و�سهدت الدائرة ت�سجيل 172 مبايعة 
منها  دره��م  ملي�ن   368.08 بقيمة 
19 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 54.95 
لل�سقق  مبايعة   153 و  دره��م  ملي�ن 
ملي�ن   313.13 ب��ق��ي��م��ة  وال���ف���ل���ل 

درهم.
بقيمة  الأرا���س��ي  مبايعات  اأه���م  ج���اءت 
الرب�ساء  منطقة  يف  دره��م  ملي�ن   13
جن�ب اخلام�سة تليها مبايعة بقيمة 4 
مالين درهم يف منطقة ور�سان الأوىل 
تلتها مبايعة بقيمة 4 مالين درهم يف 

منطقة احلبية الرابعة .
الثالثة  ال�����س��ب��ا  ن��د  منطقة  وت�����س��درت 
امل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث ع���دد امل��ب��اي��ع��ات اإذ 
ملي�ن   15 بقيمة  مبايعات   6 �سجلت 

الرابعة  احلبية  منطقة  وتلتها  دره��م 
ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 5 م��ب��اي��ع��ات ب��ق��ي��م��ة 17 
جمريا  نخلة  يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  ملي�ن 
بت�سجيلها مبايعتن بقيمة 757 الف 
مبايعات  ب��اأه��م  يتعلق  وف��ي��م��ا   . دره���م 
بقيمة  مبايعة  ج���اءت  وال��ف��ل��ل  ال�سقق 
17 ملي�ن درهم مبنطقة برج خليفة 
كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 
واأخرياً  امل��رر  منطقة  يف  دره��م  ملي�ن 
م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 9 م���الي���ن دره�����م يف 

منطقة برج خليفة.
املناطق  دبي  مر�سى  منطقة  وت�سدرت 
من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل 
 49 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   20 ���س��ج��ل��ت  اإذ 
حدائق  منطقة  وتلتها  دره���م  م��ل��ي���ن 
ال�سيخ حممد بن را�سد بت�سجيلها 18 
مبايعة بقيمة 37 ملي�ن درهم وثالثة 
مبايعة   17 بت�سجيلها  امل��رك��ا���ص  يف 

بقيمة 35 ملي�ن درهم .
 403 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره���ن  و�سجلت 

اأرا�ص  ره��ن   12 منها  دره���م  م��الي��ن 
 54 و  210.01 ملي�ن دره��م  بقيمة 
 192.99 ب��ق��ي��م��ة  ف��ل��ل و���س��ق��ق  ره���ن 
اأه��م��ه��ا مبنطقة  م��ل��ي���ن دره����م وك����ان 

ملي�ن   213 بقيمة   3 ال�سفا  وادي 
درهم واأخرى يف منطقة منخ�ل بقيمة 

100 ملي�ن درهم .
 6 ت�سجيل  �سهدت  فقد   ، ال��ه��ب��ات  اأم���ا 

»اأب�ظبي التجاري« ي��سي بت�زيع 1.87 مليار درهم اأرباحا نقدية عن 2020 
•• اأبوظبي-وام

بت�زيع  التجاري  اأب�ظبي  بنك  اإدارة  جمل�ص  اأو�سى 
اأرباح نقدية قدرها 0.27 درهم لكل �سهم ما يعادل 
الأرباح  �سايف  من   49% اأو  دره��م  مليار   1.878

وذلك عن العام 2020.
جاء ذلك خالل اجتماع اجلمعية العم�مية ال�ساد�ص 
والثالثن الذي عقد افرتا�سيا “عن بعد” برئا�سة 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  معايل 
جمل�ص  اأع�����س��اء  وبح�س�ر  ال��ت��ج��اري  اأب���ظ��ب��ي  بنك 

الإدارة.
جمل�ص  تقرير  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  وناق�ص 
الإدارة عن ن�ساط البنك ومركزه املايل لل�سنة املالية 
امل�سادقة  ومت   2020 دي�����س��م��رب   31 يف  امل��ن��ت��ه��ي��ة 

عليه.
وقال معايل خلدون خليفة املبارك اإن بنك اأب�ظبي 
ال�طني  رك��ائ��ز القت�ساد  اأه���م  اأح���د  ُي��ع��د  ال��ت��ج��اري 
م��ع جميع  م�ساركته  اإىل  م�سريا  الإم����ارات  دول��ة  يف 

امل�����س��اه��م��ن يف ت��ع��زي��ز ق����ة ال��ب��ن��ك وال���س��ت��ف��ادة من 
التغريات والتح�لت الكبرية التي حتدث يف خمتلف 
القطاعات. واأ�ساف : ننطلق يف العام اجلديد ونحن 
ن�سهد تط�رات واأحداث م�ؤثرة على م�ست�ى العامل 
حيث نفتخر ونعتز مبا قام به بنك اأب�ظبي التجاري 
من دور يف الت�سدي جلائحة “ك�فيد-19” ودعم 
امل�ساهمة يف  مل�اجهتها، من خالل  ال�طنية  اجله�د 

حماية اقت�سادنا ال�طني وتاأمن متطلبات احلياة.
اأط��ل��ق البنك   ،2020 اأن��ه خ��الل ال��ع��ام  واأ���س��ار اإىل 
ا�سرتاتيجية النم� والتط�ر للخم�ص �سن�ات القادمة 
الأعمال  قطاعي  يف  ن�سهده  ال��ذي  التح�ل  مل�اكبة 
نطاق  ت��سيع  اإىل  ال�سرتاتيجية  وتهدف  والأف���راد 
عرو�ص البنك ومنتجاته، بالإ�سافة اإىل تعزيز اأدائه 

املايل.
�سهد   2020 ع���ام  م��ن  اأب��ري��ل  �سهر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ال�طني  الحت����اد  ب��ن��ك  م��ع  ال��دم��ج  اك��ت��م��ال عملية 
ع�سر  اأح���د  مل��دة  ا�ستمرت  وال��ت��ي  ال��ه��الل،  وم�سرف 
ثالث  التجاري  اأب�ظبي  بنك  اأ�سبح  وبذلك  �سهراً، 

دولة  الأ����س����ل يف  ح��ي��ث  م��ن  م��ال��ي��ة  اأك���رب م�ؤ�س�سة 
الإمارات ومبجم�ع عمالء يف�ق امللي�ن عميل .

واأكد اأن بنك اأب�ظبي التجاري دخل مرحلة جديدة 
من م�سرية التط�ر، يركز فيها على عمليات التح�ل 
اأجل  م��ن  وال�سعي  م�ستدام  من���  وحتقيق  ال��رق��م��ي 
التح�سن امل�ستمر والبتكار لتقدمي خدمات مميزة 

للعمالء.
وقال معاليه : نيابة عن جمل�ص اإدارة بنك اأب�ظبي 
اآيات  اأ�سمى  اأرف���ع  فيه،  العاملن  وجميع  التجاري 
ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  والمتنان  والتقدير  ال�سكر 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اهلل” واإىل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�س�ر  ال�سيخ  و�سم�  امل�سلحة 
الرئا�سة  ���س���ؤون  وزي��ر  ال����زراء  رئي�ص جمل�ص  نائب 
لت�جيهاتهم الر�سيدة ولدعمهم امل�ستمر. كما ت�جه 
اإدارة البنك، �سعادة  بال�سكر للرئي�ص ال�سابق ملجل�ص 
عي�سى ال�س�يدي، واأ�سيد بالدور الكبري الذي قام به، 

فقد منا البنك وتط�ر خالل فرتة رئا�سته لي�سبح 
عن  ومرم�قة..واأعرب  ق�ية  مالية  م�ؤ�س�سة  الي�م 
ام��ت��ن��ان��ه وت��ق��دي��ره ل��ك��ل م��ن م��ع��ايل حم��م��د �ساعن 
ال��ه��ام��ل��ي وحم��م��د ح��م��د امل���ه���ريي، ع��ل��ى م��ا قدماه 
خالل فرتة ع�س�يتهما مبجل�ص الإدارة والتي انتهت 
ال��ذي خدم  2020 واإىل عبداهلل خليل املط�ع  عام 

املجل�ص لفرتة 24 عاما انتهت يف عام 2021.
التنفيذي  الرئي�ص  ع��الء عريقات  ق��ال  وم��ن جانبه 
ع�س� جمل�ص اإدارة جمم�عة بنك اأب�ظبي التجاري 
يف  ن�ستمر  و���س���ف  ثقة  بكل  امل�ستقبل  اإىل  نتطلع   :
م�سرية  و�سن�ا�سل  ال�سرتاتيجية  اأهدافنا  حتقيق 
وزيادة  النم�  حتقيق  عن  ف�ساًل  الرقمي،  التح�ل 
على  احل��ف��اظ  نف�سه  ال���ق��ت  ويف  ال�س�قية  ح�ستنا 

نهجنا املتحفظ يف اإدارة التكاليف وحتقيق الكفاءة.
واأ�ساف اأن اأول�يات جمم�عة بنك اأب�ظبي التجاري 
ت��رك��ز دوم���اً على اغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص اجل��دي��دة وتبني 
ونهجنا  م�سداقيتنا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع  الب��ت��ك��ار 

املن�سبط وقيمنا .

ارتفاع الرقم القيا�سي لأ�سعار منتج ال�سناعات التح�يلية بدبي بن�سبة 2.35 % 
•• دبي-وام

لأ�سعار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  �سجل   
املنتج لقطاع ال�سناعة التح�يلية بدبي 
خ��الل ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ع��ام 2020 
مقارنة  باملائة   2.35 مقداره  ارتفاعا 
بالربع الثالث من عام 2020 ..بينما 
باملائة   2.17 �سجل انخفا�ساً مقداره 
م���ق���ارن���ة م���ع ال���رب���ع ال����راب����ع م���ن عام 

.2019
ووفقا للتقرير - ال�سادر عن مركز دبي 
الرقم  �سجل  فقد   - اأم�����ص  ل��الإح�����س��اء 
لقطاع  املنتج  لأ���س��ع��ار  ال��ع��ام  القيا�سي 
مقداره  ارتفاعا  التح�يلية  ال�سناعة 
الرابع  ال���رب���ع  خ����الل  ب��امل��ائ��ة   2.35
الثالث  الربع  باأ�سعار  مقارنة   2020
2020 حيث يرجع هذا لرتفاع اأ�سعار 
كل من املنتجات النفطية املكررة بن�سبة 
القاعدية  وال���ف���ل���زات  ب��امل��ائ��ة   9.81
املعادن  ومنتجات  7.07باملائة  بن�سبة 
امل�سّكلة باإ�ستثناء الآلت واملعدات بن�سبة 
الغذائية  وامل��ن��ت��ج��ات  ب��امل��ائ��ة   3.03
والكيماويات  ب��امل��ائ��ة   1.73 ب��ن�����س��ب��ة 
 1.57 بن�سبة  الكيميائية  واملنتجات 
امل����ح����ّرك����ات  ذات  وامل����رك����ب����ات  ب����امل����ائ����ة 
املقط�رة  ون�سف  امل��ق��ط���رة  وامل��رك��ب��ات 

واملعدات  والآلت  باملائة   0.43 بن�سبة 
بن�سبة  اآخ���ر  م������س��ع  يف  امل�سنفة  غ��ري 
الكهربائية  وامل����ع����دات  0.41باملائة 
بن�سبة  والأث����اث  باملائة   0.26 بن�سبة 
وا�ستن�ساخ  وال��ط��ب��اع��ة  ب��امل��ائ��ة   0.09
و�سائط الإعالم امل�سّجلة بن�سبة 0.01 

باملائة.
ال�سناعات  ب��ع�����ص  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
مقارنة  اأ�سعارها  يف  انخفا�سا  �سجلت 
حيث   2020 ع��ام  من  الثالث  بالربع 
م���ن منتجات  ك���ل  اأ����س���ع���ار  ان��خ��ف�����س��ت 
2.25 باملائة  املطاط واللدائن بن�سبة 
باملائة   1.94 بن�سبة  التبغ  ومنتجات 
وال�رق ومنتجات ال�رق بن�سبة 1.85 
الأخرى  التح�يلية  وال�سناعات  باملائة 
واملن�س�جات  ب��امل��ائ��ة   1.69 ب��ن�����س��ب��ة 
بن�سبة 1.69 باملائة واجللد واملنتجات 
باملائة   1.13 ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ل��ة  ذات 
الأخرى  الالفلزية  امل��ع��ادن  ومنتجات 
وامل�سروبات  ب���امل���ائ���ة   1.07 ب��ن�����س��ب��ة 
وتركيب  باملائةواإ�سالح   0.63 بن�سبة 
باملائة   0.55 بن�سبة  وامل��ع��دات  الآلت 
�سناعة  اأ�سعار  ا�ستقرار  ل�حظ  ..فيما 
منتجات  واخل�سب  امللب��سات  م��ن  ك��ال 
اخل�سب والفلن عدا الأثاث واملنتجات 
ال�سيدلنية الأ�سا�سية وم�ستح�سراتها 

ومعدات النقل الأخرى.
لأ�سعار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  و�سجل 
التح�يلية  ال�����س��ن��اع��ة  ل��ق��ط��اع  امل��ن��ت��ج 
2.17 باملائة خالل  انخفا�سا مقداره 
مقارنة   2020 عام  من  الرابع  الربع 
مع الربع الرابع من عام 2019 حيث 
ي��رج��ع ذل���ك اإىل ان��خ��ف��ا���ص اأ���س��ع��ار كل 
بن�سبة  امل��ك��ررة  النفطية  املنتجات  م��ن 
املطاط  وم��ن��ت��ج��ات  ب��امل��ائ��ة   23.53
9.66 باملائة واجللد  واللدائن بن�سبة 
 5.22 بن�سبة  ال�سلة  ذات  واملنتجات 
الالفلزية  امل���ع���ادن  وم��ن��ت��ج��ات  ب��امل��ائ��ة 
الأخرى بن�سبة 4.66 باملائة واملنتجات 
ال�سيدلنية الأ�سا�سية وم�ستح�سراتها 
ذات  وامل��رك��ب��ات  ب��امل��ائ��ة   3.83 بن�سبة 
ون�سف  املقط�رة  وامل��رك��ب��ات  املحركات 
3.11 باملائة والآلت  املقط�رة بن�سبة 
اآخر  امل�سنفة يف م��سع  وامل��ع��دات غري 
واملن�س�جات  ب��امل��ائ��ة   2.83 ب��ن�����س��ب��ة 
املعادن  ومنتجات  باملائة   0.99 بن�سبة 
بن�سبة  وامل��ع��دات  املاكينات  ع��دا  امل�سكلة 
بن�سبة  التبغ  ومنتجات  باملائة   0.95
0.85 باملائة واإ�سالح وتركيب الآلت 
واملعدات بن�سبة 0.55 باملائة واملعدات 
باملائة   0.42 ب��ن�����س��ب��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

والأثاث بن�سبة 0.26 باملائة .

اإىل  التقرير  اأ���س��ار  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
ارتفاعا  �سجلت  ال�سناعات  بع�ص  اأن 
يف اأ���س��ع��اره��ا خ���الل ال��رب��ع ال��راب��ع من 
املناظر  ب��ال��رب��ع  م��ق��ارن��ة   2020 ع���ام 
اأ�سعار  ارتفعت  حيث   2019 ع��ام  من 
الأخرى  التح�يلية  ال�سناعات  كل من 
والطباعة  ب���امل���ائ���ة   24.36 ب��ن�����س��ب��ة 
امل�سجلة  الإع����الم  و���س��ائ��ط  وا�ستن�ساخ 
والكيماويات  ب��امل��ائ��ة   11.97 بن�سبة 
 9.47 بن�سبة  الكيميائية  واملنتجات 

ال���رق بن�سبة  باملائة وال���رق ومنتجات 
القاعدية  وال���ف���ل���زات  ب��امل��ائ��ة   2.03
بن�سبة 1.66 باملائة وامل�سروبات بن�سبة 
الغذائية  وامل��ن��ت��ج��ات  ب��امل��ائ��ة   1.12
بن�سبة 0.85 باملائة.. يف حن حافظت 
ومنتجات  واخل�سب  امللب��سات  اأ���س��ع��ار 
ومعدات  الأث��اث  ع��دا  والفلن  اخل�سب 
للربع  ا�ستقرارها  على  الأخ��رى  النقل 
الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع 

. املناظر من عام 2019 

هبات بقيمة 23.92 ملي�ن درهم كان 
بقيمة   6 ال�سفا  وادي  مبنطقة  اأهمها 
10 مالين دره��م واأخ��رى يف منطقة 

نخلة جمريا بقيمة 9 مالبن درهم .

اأحمد بن �سقر القا�سمي : ال�سرتاتيجية ال�طنية ال�سناعية 
ت�سهم يف تر�سيخ م�قع الدولة كمركز �سناعي رائد على م�ست�ى العامل 

•• راأ�س اخليمة-وام

جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  �سقر  بن  اأحمد  ال�سيخ  اأك��د   
“راكز”  القت�سادية  اخليمة  راأ���ص  مناطق  هيئة  اإدارة 
اأطلقها  التي  ال�سناعية”  الإم��ارات  “ا�سرتاتيجية  اأن 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” �ست�سهم بال �سك يف تر�سيخ م�قع دولة الإمارات 
و�ستحقق  ال��ع��امل  م�ست�ى  على  رائ��د  �سناعي  كمركز 
نه�سة اقت�سادية �ساملة خالل العقد املقبل وذلك من 
خالل الرتكيز على تن�يع قطاعات ال�سناعة وت�سجيع 

ال�ستثمار يف �ستى جمالتها.

ال��ق��ا���س��م��ي يف ت�سريح  ب��ن �سقر  اأح��م��د  ال�����س��ي��خ  وق���ال 
القت�سادات  ع�سب  ال�سناعة  ق��ط��اع  يعد   : ال��ي���م  ل��ه 
ال�سخمة ولهذا ت�سعى دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سناعي  القطاع  يف  تقدما  ال���دول  اأك���ر  م��ن  لتك�ن 
ال�سرتاتيجية  ه����ذه  دع����م  يف  ال���ي����م  دورن������ا  وي��ك��م��ن 
تن�يع م�سادر  اإىل  ترمي  اآليات  بال�ستمرار يف تط�ير 
دول  �ستى  م��ن  للم�ستثمرين  الفر�ص  واإت��اح��ة  ال��دخ��ل 
العامل والعاملن يف خمتلف ال�سناعات لال�ستفادة من 
ا�سرتاتيجي  م�قع  من  الدولة  بها  تتمتع  التي  املزايا 
وبنية حتتية ق�ية وم�ارد طبيعية متن�عة ومق�مات 
وك�ادر  متط�رة  ل�ج�ستية  ومراكز  تناف�سية  �سناعية 

ب�سرية ذات كفاءات ومهارات عالية، وغريها.

اله������ام  ال���دور  ياأت������ي  املنطل�ق  ه��������ذا  م��ن   : واأ���س��اف 
تعزيز  يف  “راكز”  القت�سادية  اخليمة  راأ����ص  ملناطق 
ت�س�����جيع  يف  ب��ال���س��ت��م��رار  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ه��������������������ذه 
خل�������ق  خ�������الل  م��ن  والعاملي��������ة  املحلي����ة  ال�سناعات 
اإجراءات  كاف������ة  وت�س��������هيل  لل�سناعة  مالئمة  بيئ�������ة 
واملن�ساآت  املرافق  وتط�ي�ر  وال�س�ركات  امل�سانع  تاأ�سي�ص 
جدي������دة  �سناعي��ة  اأن�س����طة  واإيج�������اد  ال�سناعية 
ومبتكرة بالإ�ساف������ة اإىل تط�ي��������ر املناطق ال�سناعي��������ة 
يف اإمارة راأ�ص اخليم���ة لتمكينها من ا�س��تيعاب �س�������ركات 
الت�سنيع  جم��الت  كاف��������ة  يف  عاملة  جديدة  �سناعية 
راأ�ص  اإم�����ارة  م��ن  اأعماله�����ا  اآف���اق  ت��سيع  يف  ودعمها 

اخليمة اإىل العامل.
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وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 178 ل�صنة 2017 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
ذ.م.م،  املحدودة  اخل�س��سية  ال�ستثمارية  املجم�عة   -2  ، املحدودة   للطاقة  ال��سط  ال�سرق  ليميتد-  اي�ست  ميدل  �سركة   -1  / �سده  املنفذ 
3- عبداهلل جمعه ال�سري ، 4- ماجد عبداهلل جمعه ال�سري ، 5- حممد عبداهلل جمعة ال�سري - العن�ان : ال�سارقة - اللية - بالقرب من ميناء 

خالد - �سارع �سلطان الأول - بناية فال اويل - مكتب رقم 1 - هاتف رقم 065289814 
على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن   - �ص.م.ل  بريوت  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�سالح 
امل�افق  الأربعاء  ي�م  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  م�قع 
75 ملك  العقارات العائد ملكيته للمنفذ �سدهم واأو�ساف العقار على النح� التايل :  العقار قطعة رقم  لبيع  وذلك   ،  31/03/2021
مبنطقة النه�سة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 6،520،000 درهم )�ستة مالين وخم�سمائة وع�سرون األف درهم( وه� عبارة عن اأر�ص 
 33،570،000  : التقييم  ب�سعر  ال�سارقة،  باإمارة  القا�سمية  الند/حي  مبنطقة  ملك  مبنية حتتاج لهدم املباين. -العقار قطعة رقم 158 
درهم )ثالثة وثالث�ن ملي�ن وخم�سمائة و�سبع�ن األف درهم( وه� عبارة عن بناية �سكنية جتارية  ار�سي + 15.  - العقار قطعة رقم 54/اأ 
ملك مبنطقة املناخ باإمارة ال�سارقة ، ب�سعر التقييم : 2،440،000 درهم )ملي�نان واربعمائة واربع�ن الف درهم( وه� عبارة عن بناية �سكنية 
جتارية ار�سي + 1.  يت�جب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم مب�جب �سيك م�سدق بقيمة 20 % من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
http://www. يرغب بال�سراء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلج�زات والبي�ع باملحكمة اأو امل�قع اللكرتوين لالمارات للمزادات

له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل  البيع وعلى كل من  emiratesauction.de وذلك قبل م�عد 
امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 

رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

اإخطار دفع يف الق�صية رقم SHCEXCIPOR20210000749 جتاري )جزئي( 
اإىل املدعي عليه : بيت المان لتجارة اله�اتف املتحركة ذ م م وميثلها عزيز احلق �سفي العامل 

حيث انه قد �سدر احلكم �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ام تي بي لتجارة اللكرتونيات - �ص ذ م م حاليا )�سركة كندور تيك لتجارة اللكرتونيات ذ م م( 

�سابقا   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي :
املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 12611 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
القا�صي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�صارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ملحمة الأرز الأخ�صر ملالكها فرا�س مو�صى غامن   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003251/ 

اإىل املحك�م عليه : ملحمة الأرز الأخ�سر ملالكها فرا�ص م��سى غامن 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ال�سركة العربية المريكية للتكن�ل�جيا - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 256644 
درهم مع الفائدة ب�اقع %9.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه 
اأعاله خالل )15( ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�صي /وائل احمد عبداهلل  
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   AJCFICIPOR2020 /0002567 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه امان حممد عمر قري�سي منظر البحرية لل��ساطة العقارية  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/11/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدع�ى بالرقم اأعاله ل�سالح ادباكات 

عبدالرحمن نذير احمد �سميم نزير احمد مهن علي بالتايل :
قطعة  في�  ليك  بربج  الكائنة   905 رقم  ال�سكنية  لل�حدة  احلجز  اتفاقية  بف�سخ   : اأول   -  : املحكمة  قررت 
 ، بائع   - الوىل  عليها  واملدعي   - م�سرت   - املدعين  بن  ما  عجمان  اإمارة   - الإمارات  مدينة   17 �سي  رقم 
مدينة   17 �سي  رقم  قطعة  في�  ليك  بربج  الكائنة   905 رقم  ال�سكنية  لل�حدة  احلجز  اتفاقية  بف�سخ   : ثانيا 
ان  عليها  املدعي  الزام   - بائع   - الوىل  عليها  واملدعي   - م�سرت   - املدعين  بن  ما  عجمان  اإمارة   - الإمارات 
2020 يف  احلا�سل  املطالبة  تاريخ  من   %5 ب�اقع  قان�نية  وفائدة  درهم   167015 مبلغ  للمدعين   ت�ؤدي 

ما  ورف�ست   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�س�م  والزمتها   ، التام  ال�سداد  10/1/وحتى 
عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القان�نية 30 ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.

القا�صي/ احمد حممد ابراهيم ال�صقليني  
حمكمة عجمان 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0001837 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رومان �سهزاد خان 
جمه�ل حمل الإقامة : العن�ان : ال�سارقة - ال�سجعة - علي م��سى الهاتف : 0563507132 - 0557670808 

اعالن بالن�سر باللغتن العربية والأجنبية 
بناء على طلب املدعي : جافيد اقبال بياو الرحمن 

قد رفعت الدع�ى املذك�رة اأعاله تطالبكم ب : - الزام املدعي عليه مببلغ )12.300( درهم 
الزام املدعي عليه لدفع الر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

- �سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لحكام  املادة 229 الفقرة )5( من قان�ن الإجراءات املدنية. 
 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  امام   2021/3/29 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم 2( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا 
املذك�ر رقمها  الدع�ى  للنظر يف  الن�سر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة 

اعاله - ب��سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ  2021/3/22 م 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

حممد ح�صني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000544 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �سيف �سعيد مبارك م�سبح الكيبايل  
ال�سيارات  معار�ص  الثالثة  ال�سناعية  اخل�ر  راأ�ص  الع�ير  دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمه�ل 

معر�ص ت�ري� لل�سيارات مكاين 3598684465 هاتف 0505510610 
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2021/4/5 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
ب��سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذك�ر  الدع�ى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/24  

مدير اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000543 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد م�سطفى احمد مر�سد  
 202 �سقة  لالعمال  ا�سيك�  جممع  مبنى  ب�ر�سعيد  ديرة  دبي  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمه�ل 

مكاين 3250094543 
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2021/4/5 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 6( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
ب��سفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذك�ر  الدع�ى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه.     
حرر بتاريخ  2021/3/24 م.  

مدير اخلدمات الق�صائية      
اإميان اأحمد العو�صي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة 

يف الدعوى رقم 5981 ل�صنة 2020 مدين جزئي - ال�صارقة 
املدعى عليه : حمد عبدالرحمن عبيد �سامل ال�س�يدي باجلن�سية : المارات )لي�ص له عن�ان معل�م( 

نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي يف الدع�ى اأعاله واملرف�عة �سدكم من )القيادة العامة للق�ات امل�سلحة( 
وعليه فانتم مكلفن اأو من ميثلكم قان�ن ح�س�ر اجتماع اخلربة املقرر عقده ي�م الأربعاء امل�افق 31/03/2021 وذلك ال�ساعة 
ال�احدة ظهرا )1:00م( و�سيك�ن الجتماع عن بعد عرب الإنرتنت تنفيذا لتعليمات وزارة ال�سحة باحلد من الجتماعات لدواعي 

وباء فري�ص ك�رونا والجتماع يف امل�عد املحدد عرب الرابط  التايل : 
Mohamed Amer is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Mohamed Amer's Zoom Meeting
Time: Mar 31، 2021 01:00 PM Dubai
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78329691921?pwd=QWpiRU5HeG1qbEZFcFNhVFZBN3RIZz09
Meeting ID: 783 2969 1921
Passcode: PSVG2K

يرجي احل�س�ر بامل�عد وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى اأعاله على اأن تك�ن امل�ستندات مرتية ومرتجمة للغة العربية 
واإح�سار الأ�س�ل لالطالع عليها. علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�س�ر فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخ�لة 

لها قان�نا.  للت�ا�سل مع اخلبري: هاتف رقم ) 0524379029 (
�خلبري �ملنتدب / حممد عبد �ملح�ضن عامر 
قيد رقم 619

اإجتماع خربة 

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن مبوعد جل�صة اإدارة دعوى بالن�صر

يف الدعوى 2021/187 جتاري جزئي 
بناء علي طلب / مدعي / بنك راأ�ص اخليمة ال�طني اجلن�سية 

 / اجلن�سية  ال�سحي  علي�ه  را�سد  حممد  �سعيد  علي  �سعيد   / عليه  مدعي  اىل 
راأ���ص اخليمة  ام��ام حمكمة  الإم��ارات العربية املتحدة - فاإنت مكلف باحل�س�ر 
ي�م  من   8.30 ال�ساعة  يف  عنك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  الإبتدائية 
الأربعاء امل�افق 2021/3/31 ، لالإجابة على الدع�ى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ودف���ع ، ويف حالة تخلفك عن احل�س�ر او ار�سال وكيل عنك يف ال�قت 
راأ�ص   / الإم����ارات   : امل��الح��ظ��ات  غيابا.  ال��دع���ى  �ستبا�سر  املحكمة  ف��اإن  امل��ح��دد 

اخليمة / الرم�ص - بيت �سعبي / بج�ار نادي الرم�ص 
 مدير  دعوى 
حممد �صامح حممد احلنفي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/2661(

رقم املحرر )6070/1/2021 الرب�ساء( 
املنذرة : م�ؤ�س�سة اأيكاه للتجارة العامة )م�ؤ�س�سة فردية( 

املنذر اليها : بري�سما ل�سناعة ل�حات التحكم ذ م م 
فاإننا نطلب ما يلي : - 

اليها  امل��ن��ذر  اإىل  ال��ع��دل بدبي  الكاتب  ع��ن طريق  القان�ين  الإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة ت�جه  ف��اإن 
الفائدة  م��ع  اإم��ارات��ي  دره��م   229.150.42 وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اإي��اه��ا  خمطرة 
القان�نية والر�س�م وامل�ساريف ، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ هذا اإعالن هذا الإنذار 
القان�ين ، وننذركم باأنه يف حالة عدم اإ�ستجابتكم لهذا الإنذار بال�سداد خالل الأجل املمن�ح 
لكم �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القان�نية �سد املنذر اليها للمطالبة بتلك 

املبالغ امل�ستحقة لها مع الفائدة القان�نية والر�س�م وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )2617/2021(
املنذرة / م�ساريع قرقا�ص ملالكها املت�ساحلة �سركة ال�سخ�ص ال�احد �ص.ذ.م.م

رخ�سة جتارية رقم )207712(
�سد املنذر اإليها/ فيلن�ص كهرمان للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  - رخ�سة جتارية رقم ) 532710 (

تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي:
تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : 

ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره=/ 134،284 درهم التي متثل قيمة بدل الإيجار من تاريخ 2020/2/1 و 
حتى تاريخ 2022/1/31 مف�سلة على النح� التايل )مبلغ وقدره=/ 67،142 درهم قمية بدل الإيجار 
مبلغ   +  2021/1/31 بتاريخ   وانتهت   2020/2/1 بتاريخ  بداأت  التي  ال�سابقة  الإيجارية  ال�سنة  عن 
وقدره=/ 67،142 درهم قيمة بدل الإيجار عن ال�سنة الإيجارية احلالية التي بداأت بتاريخ 2021/2/1 
اإيجار  عقد  لتحرير  للمنذر  ب�سرعة مراجعتها  اليه  املنذر  على  التنبية  مع   2022/1/31 بتاريخ  وتنتهي 
بال�سنة الإيجارية احلالية وا�ستالم �سهادة ت�سجيل البيانات لدى اإيجاري مبجرد ال�سداد واإل الإخالء وت�سليم 
العن امل�ؤجره خالية من ال�س�اغل وال�ساغلن وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع 

حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأج�ر دون �سداد .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر

رقم الإنذار )2616/2021(
املنذرة / م�ساريع قرقا�ص ملالكها املت�ساحلة �سركة ال�سخ�ص ال�احد �ص.ذ.م.م

رخ�سة جتارية رقم )207712(
�سد املنذر اإليها/ امل�ج ال�سريع خلدمات اإدارة املن�سات �ص ذ م م - رخ�سة جتارية رقم 827636 

تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الإنذار الآتي:
تت�جه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره=/ 85،400 درهم التي 
متثل قيمة بدل الإيجار من تاريخ 2019/11/15 و حتى تاريخ 2021/3/11 مف�سلة على النح� التايل )مبلغ 
وقدره=/ 20،300 درهم التي متثل قمية بدل الإيجار من تاريخ 2019/11/15 وحتى تاريخ 2020/3/11 + 
مبلغ وقدره =/ 62،000 درهم قيمة بدل اليجار عن ال�سنة اليجارية احلالية التي بداأت بتاريخ 2020/3/12 
تاريخ  من  امل�سافة  ال�سريبة  قيمة  متثل  التي  درهم   3،100  /= وقدره  مبلغ   +  2021/3/11 بتاريخ  وتنتهي 
2021/3/11(  مع التنبية على املنذر اليه ب�سرعة مراجعتها للمنذر لتحرير عقد  2020/3/12 وحتى تاريخ 
اإيجار بال�سنة الإيجارية احلالية وا�ستالم �سهادة ت�سجيل البيانات لدى اإيجاري مبجرد ال�سداد واإل الإخالء وت�سليم 
العن امل�ؤجره خالية من ال�س�اغل وال�ساغلن وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار مع حفظ 
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ا�سم املبنى   - 5 30-12-2098( املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم الر���ص  اإىل  حق منفعة )2008-12-31 
ب��� )2041287( درهم.   وامل��ق��درة قيمتها  316،07 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1 الطابق   -  112  : ال�حدة  رق��م   -  G ريتاج   :

مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2019/103 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ص م ع 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد - ديرة - بناية البزن�ص ب�ينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  

املنفذ �سده : مان�ج جايكي�سن به�ج�اين - واآخرون 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308

املنفذ �سده : �سركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  امل��سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
املبنى :  ا�سم   - 1  : املبنى  80،97 مرت مربع - رقم   : امل�ساحة   - 12 �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ص 

بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم ال�حدة : 1308 - مببلغ : 652438.63 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2017/196 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عن�انه : اإمارة دبي - ديرة - ب�ر�سعيد - بناية البزن�ص ب�ينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 
الني�سان لل�سيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف 0508650437 رقم مكاين : 3244594826  

املنفذ �سده : �سارلز كري�ست�فر �سميث - واآخرون - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار الثاين - مبنى 
ريتاج G - الطابق رقم 1 - العقار رقم 112 - رقم مكاين : 1521766151  - املنفذ �سده : مارجريت �سميث 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  امل��سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
ا�سم املبنى   - 5 30-12-2098( املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم الر���ص  اإىل  حق منفعة )2008-12-31 
ب��� )2041287( درهم.   وامل��ق��درة قيمتها  316،07 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1 الطابق   -  112  : ال�حدة  رق��م   -  G ريتاج   :

مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدعوى رقم  2019/103 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ص م ع 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - ب�ر�سعيد - ديرة - بناية البزن�ص ب�ينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات  

املنفذ �سده : مان�ج جايكي�سن به�ج�اين - واآخرون 
عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308

املنفذ �سده : �سركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  امل��سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
املبنى :  ا�سم   - 1  : املبنى  80،97 مرت مربع - رقم   : امل�ساحة   - 12 �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ص 

بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم ال�حدة : 1308 - مببلغ : 652438.63 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

م   م  ذ  �س   - �ل�ضلمة  و�جهزة  �حلريق  معد�ت  لتجارة  �ي  �م  �ي  ا�سم ال�سركة : 3 
العقارية - ديرة  ا�سيك� اخلليجية  4+5+6+7+8+9 ملك �سركة  العن�ان : مكتب رقم 
B( - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة  - ب��سعيد )ا�ستدامة 
دائرة  تعلن  هذا  مب�جب   1157500  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   728393  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذك�رة اأعاله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�ضابات العن�ان : مكتب 
ب�ر�سعيد    - دي��رة   - ال�سباب  م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  م�ؤ�س�سة  ملك   914 رق��م 
هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �ت�س �يه �م لتدقيق �حل�ضابات 
العن�ان : مكتب رقم 914 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - ب�ر�سعيد  هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مب�جب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذك�ر اأعاله 
لت�سفية 3 �ي �م �ي لتجارة معد�ت �حلريق و�جهزة �ل�ضلمة - �س ذ م م 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25 وامل�ثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم 
اأع��اله، م�سطحباً  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  املعن يف مكتبه  امل�سفي  اإىل 
ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً   )45( خالل  وذل��ك  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �صركة ايركون لل�صناعة ذ م م   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003067/ 

اإىل املحك�م عليه : �سركة ايرك�ن لل�سناعة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ هار�ساواردهان ويكرام جداو - اجلن�سية : هندي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي :  املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 41109 
 )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم.  
ي�ما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
وزارة العدل - حمكمة ال�صارقة البتدائية الحتادية

 ق�صم احلجوزات والبيوع
الق�صية التنفيذية رقم 1699 ل�صنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�صرا(
املنفذ �سدهم / 1- علي عمران الع�ي�ص 2- مرمي علي عبداهلل الع�ي�ص 3- �سركة على عمران الع�ي�ص لال�ستثمار ذ.م.م اوج

على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن   - التجاري  دبي  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�سالح 
امل�افق  الأربعاء  ي�م  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  م�قع 

العائدة ملكيتها للمنفذ �سدهم واأو�ساف العقارات على النح� التايل  العقارات  لبيع  وذلك   07/04/2021
ملي�نا  وع�سرون  و�ستة  )مائة  درهم   126،685،000  : التقييم  ب�سعر  ال�سارقة.  باإمارة  املحطة  203 ملك مبنطقة  رقم  العقار قطعة   -
و�ستمائة وخم�سة وثمان�ن األف درهم( وه� عبارة عن بنابة )ار�سي + طابق مكاتب + 6 ط�ابق م�اقف + 25 طابق �سكني + طابق خدمات + 
وثمان�ن  )ثالثة  درهم  مهبط طائرات(. - العقار قطعة رقم 1179 ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 83،235،000 
20 طابق متكرر + نادي �سحي + مهبط  5 ط�ابق م�اقف +  األف درهم( وه� عبارة عن بناية  )ار�سي +  ملي�ن ومائتان وخم�سة وثالث�ن 
طائرات(  - العقار قطعة رقم 534 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 126،685،000 درهم )مائة و�ستة وع�سرون 

ملي�نا و�ستمائة وخم�سة وثمان�ن األف درهم ( وه� عبارة عن بناية )ار�سي +7 ط�ابق م�اقف + 20 طابق - مهبط طائرات( 
من  فعلى  للعقار.  املقدر  الثمن  من   %  20 بقيمة  م�سدق  �سيك  مب�جب  يتقدم  اأن  باملزايدة  بال�سرتاك  الراغب  على  يت�جب 
للمزادات  لالمارات  اللكرتوين  امل�قع  اأو  باملحكمة  والبي�ع  احلج�زات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  اأو  بال�سراء   يرغب 
قبل م�عد البيع وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره  وذلك   http://www.emiratesauction.ae

من م�ستندات قبل امل�عد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل. 
عن / رئي�س ق�صم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/788 امر اداء
م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املطل�ب �سده بان ي�ؤدي اىل الطالب مبلغ وقدره 16145 
درهما )�ستة ع�سر الفا ومائة وخم�ص واربع�ن درهما ل غري( قيمة ال�سيك امل�سح�ب عليه على 
بنك الإمارات دبي ال�طني واملحرر من املطل�ب �سده ل�سالح الطالب "امل�ستفيد" الزام املطل�ب 

�سده بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.     
طالب الإعالن : اوت� ا�سي�ست لتاأجري ال�سيارات - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطل�ب اإعالنه : 1- �ساخزود مريزايف  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

اأداء ف��ق��د ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ  اأم���ر  اإ���س��ت�����س��دار  م������س���ع الإع����الن :  ط��ل��ب 
2021/2/9 بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 16145 درهما )�ستة ع�سر 
اإ�ستئناف  ولكم احلق يف  وامل�ساريف.  بالر�س�م  الزامه  ( مع  درهما  واربع�ن  الفا ومائة وخم�ص 

الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 86

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ مق�س�ل خان ازاد خان ، اجلن�سية باك�ستان ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد عا�سم تليدار خان ، اجلن�سية 
امل�سلحة والتك�سية والأر�سيات( والتي  النجارة  العربية ملقاولت  امل�سماة )القدرة  ، يف الرخ�سة 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب رخ�سة رقم )563515( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية 
يف ال�سارقة ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ، تغيري ال�سكل القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل 
خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  للعلم وانه �س�ف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سب�عن من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 1632/2021/60 امر اداء    

م��س�ع الدع�ى :ا�سدار المر بالزام املطل�ب �سدهما بالت�سامن فيما بينهما بان ي�ؤديا اىل الطالبة مبلغ 
وقدره )278.140( درهم قيمة ال�سيك �سند اأمر الأداء مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ قيد اأمر 

الأداء مع الر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سم�ل المر بالنفاذ املعجل بال كفالة  
طالب الإعالن : �سركة اخللطة اجلافة )بلك�سيت( ذ.م.م - �سابقا/�سركة بلك�سيت للخلطة اجلافة ذ.م.م - 

حاليا -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطل�ب اإعالنهم: 1- نا�سي�نال جلف لالن�ساءات �ص.ذ.م.م 2- ماهر علي ي�سلم ح�سن - �سفتهما بالق�سية : 

مدعي عليهما - جمه�يل حمل الإقامة 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/15 الزام  اأمر  م��س�ع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار 
املدعي عليهما بالت�سامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )278.140( درهم مائتان وثمانية و�سبع�ن الف 
، والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/1  ومائة واربع�ن درهم 
وبالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات وتن�ه املحكمة 
ان طلب �سم�ل المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ست برف�سه ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خالل )15( 

ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 76/2021/20 جتاري كلي 

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )32164329( درهم والر�س�م 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 2016/6/12 وحتى ال�سداد 

التام 
طالب الإعالن / 1-بري�سان انريجي جروب - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطل�ب اإعالنهم :  1- ميتاغرا بزني�ص ك�ن�سالتن�سى م.د.م.�ص -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
-  جمه�ل حمل القامة 

م��س�ع الإعالن :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)32164329( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ 
يف 2016/6/12 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء  امل�افق  2021/3/30  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�س�ر  التقا�سي عن بعد لذا  9.30 �ص يف قاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 8552/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
وايف  بل�  2-�سركة   ، خ��ان  لياقت علي  ك�تيب�راتايل  ك��ات  فاليا  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 

لنظمة التكييف - �ص ذ م م - جمه�يل حمل القامة
املدير / ت�ف�  م  وميثلها  م  ذ  ات�ص تي �ص  التنفيذ/ �سركة ج ف�ر�سن  الطالب  ان  مبا 

جياجن - وميثله / عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب.  
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)113223.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 352/2021/60 امر اداء    
م��س�ع الدع�ى : املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ 00. 187،500 درهم 

والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن : ار ا�ص انرتنا�سي�نال �سريفي�س�ص - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي -  �سفته بالق�سية : وكيل
: مدعي  بالق�سية  - �سفته  م  م  ذ  �ص   - املتقدمة  الهند�سة  بناء  : 1- مقاولت  اإعالنه  املطل�ب 
عليه - جمه�ل  حمل الإقامة.  م��س�ع الإعالن : طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة 
دبي البتدائية بتاريخ 2021/1/19 اأول : انفاذ العقد التجاري املربم بن الطرفن. ثانيا : الزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 187،500 درهم )مائة و�سبعة وثمان�ن الف وخم�سمائة 
 2021/1/6 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب���اق��ع  القان�نية  وال��ف��ائ��دة  دره���م( 
وحتى ال�سداد التام وبالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

اإ�ستئناف الأمر خالل 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن بالن�صر 

 يف التنفيذ رقم 4210/2020/209 تنفيذ عمايل  
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2019/7630 عمايل جزئي، 

ب�سداد املبلغ املنفذ بها وقدرها ) 229913 درهم( ل�سالح العامل ، ومبلغ )10954درهم( 
ر�س�م ل�سالح املحكمة. 

طالب الإعالن : فا�سانتا �سيتي جايا �سيتي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطل�ب اإعالنه  : 1- لما دبي - مطعم عائم )�ص ذ م م( وميثلها مديرها / ك�ل�انت 

�سينغ ثيارا - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده  - جمه�ل حمل الإقامة 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدع�ى  م��س�ع الإعالن : قد 
، ومبلغ )10954 درهم( ر�س�م  املنفذ به وقدره )229913( درهم ل�سالح العامل  املبلغ 
ل�سالح املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عن�انه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع اب�بكر ال�سديق 
املنفذ �سده : ليث امن 

عن�انه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة ك�نتاك�ص - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكن�ل�جيا �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت 
- مبنى رقم )11( الطابق الر�سي - مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف ي�م الأربعاء امل�افق 2021/4/7 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  امل��سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�س�م املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنقطة : الرب�ساء جن�ب الرابعة - رقم الر�ص : 1072  - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

ف�را. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع  درهم   1900000  - التقييم   - مربع  مرت   135.20
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/2647(

املنذرة : بروفي�سنال ماجنا للخدمات الفنية ذ. م م - اجلن�سية الإمارات 
املنذر اإليها : ويل جي اند بي ال�طنية - �ص ذ م م - اجلن�سية الإمارات

امل��س�ع : ت�جه املنذرة هذا الإنذار اإىل املنذر اإليها لنفاذ مفع�له قان�ن يف حقها وتنبه عليها ب�سرورة 
امل�ستحق  الدين  قيمة  �سداد  تخلفها عن  نتيجة  ذمتها  املرت�سد يف  دره��م   586،959،19 مبلغ  �سداد 
 2020/152  -  2020/122  -  2020/067  -  2020/040 اأرق���ام  الف�اتري  مب�جب  الأداء 
عن   30/06/2020 تاريخ  حتى   31/01/2020 تاريخ  من    2020/212  -  2020/176  -
اتفاقية ت�ريد العمال املربمة بن الطرفن مع تع�ي�سها عن كافة الأ�سرار التي اأملت بها ب�سبب التاأخري 
والمتناع عن ال�سداد وذلك يف م�عد اأق�ساه )خم�سة اأيام( من تاريخ ا�ستالمها التكليف بال�فاء ، ويف حال 
امتناعها عن ال�فاء �س�ف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القان�نية التي حتفظ حق�قها ، ومنها 

ا�ست�سدار اأمر اأداء مببلغ الدين ، مع حفظ كافة احلق�ق القان�نية الأخرى للمنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/2646(

املنذر: م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي
املنذر اإليه : حممد حمد حممد فهم احلم�دي - اجلن�سية الإمارات

وينبه عليه  قان�نا يف حقه  لنفاذ مفع�له  اإليه  املنذر  اإىل  الإن��ذار  املنذر هذا  ي�جه  امل��س�ع: 
�سداد  ع��ن  تخلفه  نتيجة  ذم��ت��ه  يف  امل��رت���س��د  دره���م   53،358،24 مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة 
جي   / ال��ن���ع   - اأب���ظ��ب��ي  خ�س��سي   69658/4 رق���م:  ال�سيارة  على  امل�ستحقة  الأق�����س��اط 
 : القاعده  رق��م   - اأمريكا   : ال�سنع  بلد   - رم��ادي   : الل�ن   -  2017 - م�ديل  �سيريا  �سي  اإم 
وذلك   79263504 رقم  املرابحة  عقد  مب�جب   1GTN29EC7HZ367492
خالل 7 اأيام من تاريخ ن�سر الإنذار ويف حال ف�ات هذه املدة دون �سداد مبلغ 53،358،24 
درهم  فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لبيع ال�سيارة املره�نة ل�سالح امل�سرف مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر الأخرى مع اأي ن�ع كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/2696(

املنذر : اإيه جي ئي �ستيل 
املنذر اليهما : ال�سميم لتقنية املعل�مات 

و�سيم ت�فيق خلف - فل�سطيني اجلن�سية - جمه�ل حمل الإقامة 
مب�جب هذا الإنذار تنذر املندرة - املنذر اإليهما وتكلفهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ 26،197،50 درهم 
اإماراتية )�ستة وع�سرون األف ومائة و�سبعة وت�سع�ن درهم اإماراتية وخم�س�ن فل�ص( للمنذرة، يف م�عد 
اأق�ساه خم�سة )5( اأيام من تاريخ هذا الإعالن خالف لذلك، �ستقدم املنذرة اإىل الق�ساء لتخاذ جميع 
فائدة  ذلك  بالكامل )مبا يف  ذكره  املتقدم  املبلغ  بدفع  واإلزامكم  الالزمة �سدكم  القان�نية  الإج��راءات 
الكاملة(  الت�س�ية  وحتى  القان�نية  املطالبة  تاريخ  من  ابتداء  �سن�يا   %12 ن�سبة  القان�ين  التاأخري 
بالإ�سافة اإىل التع�ي�ص املنا�سب عن ال�سرر املعن�ي واملادي الذي حلق باملنذرة ب�سبب عدم �سدادكم هذا 

املبلغ يف تاريخ ال�ستحقاق وكذلك دفع الر�س�م والنفقات الق�سائية مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2677/2021(

املخطر : بنك راأ�ص اخليمة ال�طني  - �ص م ع 
ب�كالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�س�ر بن حرز

املخطر اليه /  �سامل خمي�ص علي �سعيد العجمي  - )جمه�ل حمل الإقامة(
و�سبع�ن  واثنان  )ثمامنائة  اإماراتي  درهم   872،702.82 قدره  مبلغ  ب�سداد  نخطركم 
املدي�نية  عن  وذلك  لغري(  فقط  فل�ص  وثمان�ن  واثنان  درهم  واثنان  و�سبعمائة  الف 
ونظرا   ، م�كلنا  من  لكم  املمن�حة  امل�سرفية  الت�سهيالت  مب�جب  ذمتكم  يف  املرت�سدة 
لف�سلكم يف  ونتيجة  التفاقية،  بهذه  املن�س��ص عليها  التعاقد  واحكام  ب�سروط  لإخاللكم 
حال  ويف  هذا  املذك�رة،  املدي�نية  بذمتكم  ترتبت  ا�ستحقاقها،  ت�اريخ  يف  الأق�ساط  �سداد 
ف�سلكم يف �سداد كامل املدي�نية خالل )7( �سبعة ايام من تاريخ الإعالن واإل ف�س�ف نك�ن 

م�سطرين لتخاذ الجراءات القان�نية املنا�سبة �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2678/2021(

املخطر : بنك راأ�ص اخليمة ال�طني  - �ص م ع 
ب�كالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�س�ر بن حرز

املخطر اليه / ح�سن على عبداهلل من�س�ر املن�س�ر  - )جمه�ل حمل الإقامة(
نخطركم ب�سداد مبلغ قدره 764،171.82 درهم اإماراتي )�سبعمائة واربعة و�ست�ن الف 
املدي�نية  عن  وذلك  غري(  ل  فقط  فل�سا  وثمان�ن  واثنان  درهما  و�سبع�ن  واحدى  ومائة 
ونظرا   ، م�كلنا  من  لكم  املمن�حة  امل�سرفية  الت�سهيالت  مب�جب  ذمتكم  يف  املرت�سدة 
لف�سلكم يف  ونتيجة  التفاقية،  بهذه  املن�س��ص عليها  التعاقد  واحكام  ب�سروط  لإخاللكم 
حال  ويف  هذا  املذك�رة،  املدي�نية  بذمتكم  ترتبت  ا�ستحقاقها،  ت�اريخ  يف  الأق�ساط  �سداد 
ف�سلكم يف �سداد كامل املدي�نية خالل ) 7 ( �سبعة ايام من تاريخ الإعالن واإل ف�س�ف نك�ن 

م�سطرين لتخاذ الجراءات القان�نية املنا�سبة �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2676/2021(

املخطر : بنك راأ�ص اخليمة ال�طني  - �ص م ع 
ب�كالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�س�ر بن حرز

املخطر اليه /  ا�ص ا�سالم للخدمات الفنية - �ص ذ م م - �سيف ال�سالم �ساه جهان �س�ل
)جمه�ل حمل الإقامة(

اإماراتي )ثالثمائة و�سبعة وثالث�ن الفا  337،595.23 درهم  نخطركم ب�سداد مبلغ قدره 
املدي�نية  وخم�سمائة وخم�سة وت�سع�ن درهم وثالثة وع�سرون فل�سا فقط ل غري( وذلك عن 
املرت�سدة يف ذمتكم مب�جب الت�سهيالت امل�سرفية املمن�حة لكم من م�كلنا ، ونظرا لإخاللكم 
الأق�ساط  املن�س��ص عليها بهذه التفاقية، ونتيجة لف�سلكم يف �سداد  التعاقد  ب�سروط واحكام 
املذك�رة، هذا ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل  املدي�نية  ا�ستحقاقها، ترتبت بذمتكم  يف ت�اريخ 
لتخاذ  م�سطرين  نك�ن  ف�س�ف  واإل  الإعالن  تاريخ  من  ايام  �سبعة   )7( خالل  املدي�نية 

الجراءات القان�نية املنا�سبة �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عدنان ا�صلم حممد ا�صلم   
جتاري    SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000975/ 

اإىل املحك�م عليه : عدنان ا�سلم حممد ا�سلم - ال�سارقة ح�سب التحري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ املتحرك لتجارة وتاأجري معدات ال�ر�ص - ذ م م - اجلن�سية - الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �سامال الر�س�م وامل�ساريف 9850 درهم

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

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�صارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0002003 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: و�سام عزت حممد ابراهيم املحالوي
جمه�ل حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة اأب� �سغارة �سقة رقم 309 هاتف 0563126707

بناء على طلب املدعي: حمم�د م�سطفي اأحمد ب�سارات 
قد رفع الدع�ى املذك�رة اأعاله تطالبكم ب:  اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم باأن ي�ؤديا للمدعي مبلغا وقدره 
درهم )ثمان�ن األفا درهم( تع�ي�سا عن الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت باملدعي نتيجة خطاأ املدعي عليهما   80000
- اإلزام املدعى عليه الثاين ب�سخ�سه باأن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 6570 درهم )�ستة اآلف وخم�سمائة و�سبع�ن درهم( 
هي قيمة املخالفات املرورية التي ارتكبها املدعى عليه الثاين وامتنع عن �سدادها ل للمدعي ، مع الفائدة القان�نية ب�اقع 
املدعي وحتى متام ال�سداد.  انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2021/3/31 امام  �سدادها من قبل  تاريخ  % �سن�يا من   9
مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى رقم 2( �سخ�سيا او 
ب�ا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاله - ب��سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/24 م 

مكتب اخلدمات الق�صائية      
حممد ح�صني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
 اعالن بالن�صر  امام مكتب اإدارة الدعوى 

اىل املدخل / هازل ميدل اي�ست -  م م ح 
نعلمكم بان املدعي عليهما / 1- �سركة ايران لال�ستثمار يف ال�سناعات الكيماوية 

2- جام ك�ن�س�ليدت انفي�ستمنت�ص يف الدع�ى رقم 2020/507 جتاري كلي 
قد رفع الدع�ى املذك�رة اأعاله يطالبك فيها : 1- بقب�ل ادخالكم خ�سما يف الدع�ى املذك�رة  2- بعد 
اخت�سا�ص حماكم ال�سارقة ولئيا بنظر الدع�ى اأعاله واخت�سا�ص حمكمة دبي الإبتدائية بنظرها.  3- 
رف�ص الدع�ى لعدم ال�سحة والثب�ت  4- وقف الدع�ى اعاله تعليقا حلن الف�سل يف الدع�ى املتعلقة 

باملطالبة ا�سل احلق رقم 2020/71 جتاري كلي بدبي وامل�ؤجلة جلل�سة 2021/2/7 
5- الزام املدعية واملدخلن الخرين بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

لذا يقت�سي ح�س�رك اأمام  حمكمة ال�سارقة الدائرة املدنية والتجارية الكلية مكتب رقم 9 مكتب اإدارة 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  الدع�ى 
ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك ي�م الثالثاء امل�افق 2021/3/30 ، ال�ساعة 8.30 
عدم  حال  ويف  عليكم   مدعي  ب��سفك   - اأعاله  اليها  امل�سار  املذك�ر  الدع�ى  يف  للنظر  وذلك  �سباحا  

ح�س�رك �سيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2021/19
ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد/ مبارك معت�ق مبارك �سامل ال علي - اإماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% لل�سيد/ احمد 
عبداهلل حممد الع�سم املزروعي اجلن�سية ، يف الرخ�سة التجارية امل�سماة / الف�اح 
 ، لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   -  )508023( رقم  مهنية  رخ�سة   - املالب�ص  لكي 
املادة )14( فقرة )5( من  امل�ؤ�س�سة. وعمالبن�ص  لل�سركة /  التجاري  تغري ال�سم 
احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  ن�سر هذا العالن للعلم وانه �س�ف يتم 
ا�سب�عن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : �ضربينج فيلي لتجارة �ملعد�ت �لطبية - �س ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم G03 ملك علياء عبدالرحيم احمد عبداهلل مردا�ص - الق�ز الثالثة 
- بردبي - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 800899 رقم 
1330139 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية  القيد بال�سجل التجاري : 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة اأعاله ، 
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/2 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2021/3/2 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 2903-1 رق��م  مكتب   : العن�ان  �حل�ضابات  لتدقيق  �الن�ضاري  & �م  �يه  املعن 
ملك �سم� ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الول -  هاتف : 
2955582-04  فاك�ص : 2955598-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : �يه & �م �الن�ضاري لتدقيق �حل�ضابات
العن�ان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سم� ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان 
 : فاك�ص    04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - نهيان  ال 
2955598-04 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
قد مت تعين امل�سفي املذك�ر اأعاله لت�سفية �ضربينج فيلي لتجارة �ملعد�ت 
�لطبية - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/2 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/2 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

عرفات  يا�سر  املدع�/  فقد 
اجلعربى  ع���ب���دال���رح���م���ن 
اجل���ن�������س���ي���ة  الردن     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������از   -
)o188397( من يجده 
عليه الت�سال بتليف�ن رقم  

0509080305

فقدان ج�از �سفر

ف���ق���د امل�����دع������/ ان�����ى ج����ى 
ا������س�����ب�����ريي�����ال ����س���ي���ربي���ان���� 
اجلن�سية  ال�����ف�����ل�����ب�����ن     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج��������������از   -
من   )A1981090P(
يجده عليه الت�سال بتليف�ن 

رقم  0502775516

فقدان ج�از �سفر

مارجريت  امل����دع�����/  ف��ق��د 
اوغ�������ن�������دا    ، ن��������اب��������اك���������زا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00094691A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع���������/ ج���ال���ي���ا 
اوغ��������ن��������دا    ، ن��������ان��������ت��������اىل 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1601640B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر

فقد املدع�/ ليكها ج�روجن 
نيبال     ، ج����روجن  هيمانتا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08301703( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0544729250

فقدان ج�از �سفر
ف���ق���د امل������دع�������/ راج����ي����ن����درا 
����س���ي����ت���ان���ى �����س����ام ب�����اه�����ادور 
ن����ي����ب����ال    ، ������س�����ي������ت�����ه�����ان�����ى 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج���از 
)07408196( من يجده 
رقم   بتليف�ن  الت�سال  عليه 

    0589796250

فقدان ج�از �سفر

ف�����ق�����د امل���������دع����������/ م�����رمي 
اوغ�����ن�����دا    ، ن�����اب�����ات�����ان�����زى 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00073981A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر
�س�فيه  امل������دع�������/  ف����ق����د 
اوغ������ن������دا    ، ت�����ي�����ب������ك�����ريا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00010888A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر
ف������ق������د امل����������دع�����������/ اي�����ف�����ا 
اوغ������ن������دا    ، ن�������اب��������ووف�������� 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1706109B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر

ف�����ق�����د امل���������دع����������/ ظ����اف����ر 
ال���ه���ن���د     ، خ���������ان  ال�������دي�������ن 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )L8336598( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0508834602

فقدان ج�از �سفر

ف����ق����د امل�������دع��������/ ف����ري����ده 
اوغ�������ن�������دا    ، ن�����ان�����ي������ن�����غ�����ا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1307117B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر
ف����ق����د امل�������دع��������/ ب���ري���ن���دا 
اوغ���������ن���������دا    ، ن����������اب����������ريى 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1204385B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0507833461

فقدان ج�از �سفر

ف���ق���د امل����دع�����/ ���س��ل��ب��ى بت 
اندوني�سيا    ، ن��ات��ا  �سليمان 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5225907C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0526744467

فقدان ج�از �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع����������/ م�����رمي 
مي���ن���ي    ، حم������م������د  ح�����������اج 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )06165134( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������س���ال 

0506420282

فقدان ج�از �سفر
�سابيال  �سيثى  امل��دع���/  ف��ق��د 
�سريلنكا   ، ح��ن��ي��ف��ه  حم��م��د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����از ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )N6041090(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ���س��ريلن��ك��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
يجينيا  امل�������دع��������/  ف����ق����د 
اوغ��������ن��������دا   ، ن��������اك��������اج���������ا 
رقم  �سفره  ج����از  اجلن�سية 
)A00232351( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����س��ف��ارة  

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
ف�����ري�����ده مهر  امل������دع�������/  ف���ق���د 
اندوني�سيا   ، ���س��ي���ك���ر  ال���دي���ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�������از ����س���ف���ره رقم 
)B0082735(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  ي��ع��ر 
مركز  اق����رب  او  الن��دون��ي�����س��ي��ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر
ف������ق������د امل����������دع�����������/ ب����ال����ع����م 
باك�ستان   ، ت�������س���اي���ن���ا  ج�����ى 
 اجل��ن�����س��ي��ة ج�����از ���س��ف��ره رقم

)8998321(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �سفر

العدد 13198 بتاريخ 2021/3/25 
اعالن بالن�صر        

      يف  الدعوى 100/2021/54 احوال نف�س م�صلمني 
م��س�ع الدع�ى : دع�ى طالق لل�سرر وللمطالبة باحلق�ق ال�سرعية 

طالب الإعالن / 1-ر�سا عبدالرازق عبدالرحمن عبدالرحمن - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطل�ب اإعالنهم :  1-  حممد حمدي فهيم ال�سيد دوله -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمه�ل حمل القامة 
اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها دع�ى طالق لل�سرر وللمطالبة  م��س�ع الإع��الن :  قد 
ال�ساعة 8.30  امل�افق  2021/4/13   الثالثاء   ال�سرعية. وح��ددت لها جل�سة ي�م  باحلق�ق 
�ص يف قاعة التقا�سي عن بعد يف مبنى الح�ال ال�سخ�سية يف منطقة القره�د لذا فاأنت 
مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

لإعالناتكم يف 
يرجى �الت�ضال على

هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

اخلميس   25  مارس   2021  م   -   العـدد   13198  
Thursday    25  March   2021   -  Issue No   13198



ثقافة وفن�ن

30

•• ال�شارقة-الفجر

بالقرب من “بيت الرتاث العربي” ب�ساحة الرتاث 
يف “قلب ال�سارقة”، ُعلقت �ستارة بي�ساء �سفافة، 
الأ�سكال،  م��ن  جمم�عة  �سطحها  على  تتحرك 

بع�سها جاء على �سكل طي�ر اأو حي�انات، واأج�ساد 
با�ستخدام  ر�ساقة  بكل  تتحرك  اأخ���رى  واأ���س��ك��ال 
زّوار  ع��ل��ى م�سامع  ل���رتوي  ال��ظ��ل،  ف��ن���ن م�����س��رح 
الدورة ال� 18 من “اأيام ال�سارقة الرتاثية”، التي 
�سائقة،  ق�س�ساً  املقبل،  اأب��ري��ل   10 حتى  ت�ستمر 

با�ستخدام الأ�سابع والدمى.
“بيت  اأبرز فعاليات  م�سرح الظل يعد واح��داً من 
الرتاثية”،  ال�سارقة  “اأيام  يف  العربي”  ال��رتاث 
الظل،  اإىل م�سرح  الأل��ق  يف م�ساهمة منه لإع��ادة 
ت�سميته،  البع�ص  يف�سل  كما  اخل��ي��ال،  م�سرح  اأو 
بعد اأن �سهد ا�ستخدامه تراجعاً ملح�ظاً على مر 
للتكن�ل�جيا  ال�ا�سع  لال�ستعمال  نظراً  ال�سنن، 

احلديثة واأن�اع الرتفيه الرقمي. 
جنيب خروبي،  الت�ن�سي  يق�ل  ال�سياق،  هذا  ويف 
“هذا  الذي يت�ىل تقدمي عرو�ص م�سرح الظل: 
وال�سغار  النا�سئة  لتعليم  فر�سة  ميثل  امل�����س��رح 
والفنية،  الإب��داع��ي��ة  ق��درات��ه��م  اك��ت�����س��اف  كيفية 
ول���ذل���ك اأع���ت���رب ه���ذا ال��ف��ن اأ���س��ب��ه ب����امل����راآة، حيث 
وبالتايل  الداخلية،  قدراتنا  اكت�ساف  من  ميّكننا 

ا�ستغاللها بطريقة جيدة«.
الظل �سناعة  اأن��ه ميكن من خ��الل م�سرح  واأك��د 
ويق�ل:  والطي�ر،  احلي�انات  اأ�سكال  من  العديد 
الفنية  وال��ّل���ح��ات  النماذج  م��ن  الكثري  “هناك 
التي ميكن جت�سيدها يف م�سرح الظل با�ستخدام 
الأ�سابع، وكذلك حركة اجل�سد والتي ت�ساعد يف 

�سناعة ال�سكل املطل�ب يف الن�ص«. 

واأ����س���اف خ���روب���ي: “من ���س��اأن م�����س��رح ال��ظ��ل اأن 
اآف��اق اخليال ل��دى الأط��ف��ال حت��دي��داً، واأن  ي��سع 
ير�سخ يف ذاكرتهم الأ�سكال واحلكايا التي نقدمها 
يقدمها  التي  الن�س��ص  معظم  اأن  مبيناً  لهم”، 
خالل الفعالية، هي ن�س��ص ارجتالية، واأ�ساف: 
العربية  الق�س�ص يف مكتبتنا  الكثري من  “هناك 
بطريقة  الظل،  م�سرح  اإىل  ترجمتها  ميكن  التي 

تتنا�سب مع كافة الأعمار«. 
امل�سرح يحمل طاقة  الن�ع من  اأن هذا  اإىل  واأ�سار 
اإي��ج��اب��ي��ة وا���س��ع��ة، ومي��ت��از ب��ك���ن��ه ت��ف��اع��ل��ي��اً، حيث 
العر�ص،  الأط��ف��ال واجل��م��ه���ر يف  اإ���س��راك  ميكن 
“م�سرح الظل يق�م بالأ�سا�ص على الإنارة  وقال: 
ال��ت��ي ت�����س��اع��دن��ا يف ���س��ن��ع اخل���ي���ال، ول��دي��ه قدرة 

ا�ستيعابية عالية جداً«.
ووف���ق خ��روب��ي، م�����س��رح ال��ظ��ل ه��� ب��الأ���س��ا���ص فن 
���س��ع��ب��ي ���س��ي��ن��ي ان��ت��ق��ل ق���دمي���اً م���ن ب���الد ال�سن 
والهند اإىل عاملنا العربي، وا�ستهر كثرياً يف البالد 

العربية.
وفتحت اإدارة “بيت الرتاث العربي” اأب�ابها اأمام 
القراءة، حيث وفرت جمم�عة كبرية من  ع�ساق 
لتتيح  للقراءة،  املنا�سبة  الأج����اء  وهياأت  الكتب، 

اجلل�سات  يف  للم�ساركة  اجلميع  اأم���ام  الفر�سة 
انعقاد  البيت ط�ال فرتة  التي ينظمها  القرائية 
فعاليات “اأيام ال�سارقة الرتاثية”، بهدف ت�سجيع 

اجلميع على اتخاذ الكتاب “خري جلي�ص«. 
و�سعت اإدارة البيت، اإىل تنظيم وتكييف اجلل�سات 

القرائية، وفق احتياجات زّوار الأيام، حيث ميكن 
واأ���س��رت��ي نقراأ”  “اأنا  رك��ن  ل��الأ���س��ر الج��ت��م��اع يف 
كما  امل���ج���دة،  الكتب  وت��داول  للقراءة  املخ�س�ص 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  اأي �سخ�ص  اأم����ام  ال��ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح 

اجلل�سات القرائية. 

••  دبي - د.حممود علياء

حت��ت رع��اي��ة وب��ح�����س���ر م��ع��ايل ن�����رة ال��ك��ع��ب��ي وزي����رة الثقافة 
وال�سباب نظمت ندوة الثقافة والعل�م بالتعاون مع وزارة الثقافة 
العامل  يف  ال��ق��راءة  وواق���ع  الب�كتي�ب  “�سباب  ن��دوة  وال�سباب 
العربي” خالد النعيمي “قناة خري جلي�ص - الإمارات”،  �سامي 
البطاطي “قناة ظل كتاب - ال�سع�دية”، عمرو املعداوي “قناة 
الروائي - م�سر”، رن�ة العم�سي “قناة قراطي�ص - البحرين”، 
غيث  عمان”،  �سلطنة   - امل�سكري  �س�ق  “قناة  امل�سكري  �س�ق 
عائ�سة  الأ�ستاذة  الإعالمية  الندوة  واأدارت  “الإمارات”  ح�سن 

�سلطان بح�س�ر نخبة من املهتمن واملعنين.
افتتحت معايل وزيرة الثقافة وال�سباب ن�رة الكعبي ندوة “�سباب 
بت�سجيع من  يبداأ من وقت مبكر  للقراءة  التحفيز  اأن  م�ؤكدة 
الدول،  الكثري من  الإن�سان هاج�ص  بناء  واأن  واملحيط،  الأ�سرة 
واأهمها البناء املعريف الذي ير�سخ مكانة الدولة عاملياً واإقليمياً.
النقدية  وال��ق��راءات  الأدب��ي  النقد  اأهمية  ورك��زت معاليها على 

البناءة واملتخ�س�سة والتي ت�سهم يف اجتذاب املزيد من القراء.
واأ�سارت معاليها اأن بناء الإن�سان ه� النهج الأول لدولة الإمارات 

اأ�س�سه املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، و�سارت عليه 
القيادة الإماراتية ودعمته و�سجعت اأبناء الإمارات على املعرفة 
عدة  م�����س��روع��ات  يف  النهج  ه��ذا  وت��ب��ل���ر  العلمية.  وال���س��ت��زادة 
ال�سم�  اأر�ساه �ساحب  الذي  العربي  العامل  القراءة يف  كتحدي 
واملكتبات  امل��ب��ادرات  وكافة  مكت�م،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
�سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأ�سدرها  التي  والكتب 
بن حممد القا�سمي، فالقيادة الإماراتية تبحث وتكتب وت�سرد 

وت�ؤرخ وتر�سم طريقاً لالأجيال املقبلة لل�سري عليه.
وعن النهج املثايل لإيجاد جمتمع قارئ راأت معاليها اأن العادات 
الأ�سرة  �س�اء  ال��ق��راءة،  اأ�سا�ص  هي  الطف�لة  منذ  وال�سل�كيات 
الإعالم  وكذلك  الأول،  املحفز  يعترب  ال��ذي  واملعلم  املدر�سة  اأو 
الأطفال  ل��دى  وخا�سة  القرائية  الت�جهات  على  ي���ؤث��ر  ال��ذي 
وتن�ع  امل��ك��ت��ب��ات  وان��ت�����س��ار  امل��ح��ي��ط  اأو  م��ب��ا���س��رة،  غ��ري  بطريقة 
التي  الب�كتي�ب  وك��ذل��ك جتربة  ال��ق��راءة.  ت��ري  الإ����س���دارات 
�سل�سلة  بطريقة  الكتب  من  الكثري  حمت�ى  اإىل  التعرف  تتيح 
و�سريعة وت�سهم يف زيادة الت�جهات القرائية، وخمتلف املن�سات 
تر�سد  الثقافة  وزارة  اأن  معاليها  الأخرى.واأكدت  الإلكرتونية 
النم�  زي��ادة  ت�سهم يف  التي  الثقافية وخا�سة  املبادرات  خمتلف 
املعريف، وتعزز املبادرات التي ت�ساعد على القراءة عرب ال�سراكات 

امل�ؤ�س�سية واملجتمعية. 
القرائية  ال�سباب  مبادرات  اأغلب  اأن  �سلطان  عائ�سة  وت�ساءلت 
الذي  ال�سيا�سي  احل��راك  بعد  متقاربة  زمنية  ف��رتة  يف  ظهرت 
حدث يف كثري من الدول العربية، وحدث اندفاع لل�سباب نح� 
تاأ�سي�ص تك القن�ات مع ظه�ر تقارير دولية ت�ؤكد اأن العرب ل 
يقروؤون.واأثارت �سلطان م��س�ع قلة م�ساهمة �سباب الإمارات 
يف قن�ات الب�كتي�ب، وما ال�سبيل جلذب �سباب الإم��ارات لهذا 

املجال.
وذكر عمرو املعداوي اأن بدايته عام 2017 عندما كان يبحث 
اأدبية فلم يعر على قناة  يف الي�تي�ب عن ق��راءات ومراجعات 
بع�ص  ميتلك  ولأن��ه  وال�سرد،  الرواية  القراءات  يف  متخ�س�سة 
املهارات الفنية والإعالمية وقارئ متمكن قرر اأن ين�سئ قناته 
والتي متثل من�سة حيادية لعر�ص وتقييم الروايات والأعمال 
لكت�ساف  وق��ت  اأخ���ذت  الي�تي�ب  من�سات  اأن  واأ���س��ار  الأدب��ي��ة. 

اإمكاناتها �س�اء يف العامل العربي اأو الدول الغربية.
اأكد اأن اهتمامه الأ�سا�سي تقدمي املحت�ى الذي يحقق الهدف 

اإىل  قرائية  ذائ��ق��ة  تاأ�سي�ص  يف  وامل�ساركة  اج��ت��ذاب  وه���  امل��رج��� 
التزامه  ال��ق��ن��اة يف  ك��ات��ب وروائ����ي. وق��د �ساهمت  ك���ن��ه  ج��ان��ب 

القرائي مبعدل روايتن اأ�سب�عيا.
ال��ب���ك��ت��ي���ب مهمة  ظ���اه���رة  اأن  اإىل  ال��ع��م�����س��ي  رن�����ة  ون����ه���ت 
اأنه لبد من وج�د معايري  اإل  وغالبيتها حيادي فيما يقدمه، 
ال�سخ�سية.  املي�ل  فقط  ولي�ص  وقيا�سه  الأدب��ي  العمل  لتقييم 
فالبد من وج�د روؤية علمية نقدية مبنية على معرفة لتقنيات 
الكتابة الأدبية والتي على اأ�سا�سها يتم التقييم ولي�ص العر�ص.

وقال �سامي البطاطي اأن الناقد يقراأ بعن خمتلفة عن القارئ 
للقراءات  الرج�ع  املبتدئ  القارئ  على  لي�ص  ولذلك  املختلفة، 
النقدية، بل عليه الرج�ع لقراء م�سابهن ملرحلته العمرية اأو 
معايره  له  املتخ�س�ص  الناقد  لأن  بتجربتهم،  وياأخذ  القرائية 
ذكر  والب�كتي�ب  الإم����ارات  �سباب  ال��ق��ارئ.وع��ن  ع��ن  املختلفة 
خالد النعيمي اأن قناته “خري جلي�ص” يعترب جمه�رها الأول 
من املغرب العربي ثم ال�سع�دية وم�سر وي�سكل جمه�ر الإمارات 
الإمارات على  القناة، وذلك لرتكيز جمه�ر  %8 من جمه�ر 
من�سات خمتلفة عن الي�تي�ب منها ان�ستجرام وت�يرت وهناك 

م�ساركات اإماراتية كثرية على تلك املن�سات.

من  تعترب  املعل�مات  من�سات  خمتلف  اأن  اإىل  النعيمي  وا���س��ار 
يف  اإماراتية  من�سات  وج�د  عدم  واأن  املهمة،  القرائية  ال��سائل 

الب�كتي�ب اأمر لفت ولبد من النتباه له والرتكيز عليه. 
التحديات  م��ن  كثري  واج��ه���ا  القناة  جمم�عة  اأن  خالد  وذك��ر 
الذي لق�ه من  الدعم  منها عدم وج�د متابعن ولكن بف�سل 
جائزة  على  ح�س�لهم  وكذلك  امل�س�ؤولن  بع�ص  وم��ن  القيادة 
اأف�سل و�سائل الت�ا�سل الجتماعي يف اإحدى مبادارت �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م، مما �سجعهم وحفزهم 

على ال�ستمرارية وزيادة الإنتاج.
واأك����د غ��ي��ث احل������س��ن��ي اأن���ه اأم���ر غ��ري��ب �سعف ت���اج��د قن�ات 
اأنها مت�اجدة على  اإل  الي�تي�ب،  الإماراتية يف  الكتب  عرو�ص 
الن�ستجرام ب�سكل لفت وكبري. ومبختلف اأ�سكال تقييم الكتب 
وت���ي��رت وغ��ريه��ا م��ن من�سات.  �سات  ري���درز و�سناب  على ج���د 
اأنها غري متخ�س�سة ب�سكل دائم يف عرو�ص الكتب كقن�ات  اإل 

الب�كتي�ب التي تتخ�س�ص يف تقدمي حمت�ى اأدبي.
الكتب  اأو عرو�ص  الب�كتي�ب  قن�ات  بع�ص  اأن  اإىل  وا�سار غيث 
قد تقدم حمت�ى �سطحي وغري جاذب، باعتبار الكتاب جمرد 
منتج يتم الرتويج له. وركز على دور الأندية القرائية وقن�ات 

ي�سهم يف مراكمة  ج��اذب  اإب��داع��ي  الكتب يف خلق مناخ  عرو�ص 
فكرياً.  وت��ط���ي��ره  املجتمع  يف  وتر�سيخها  ال��ق��رائ��ي��ة  العملية 
املجتمع،  يف  بفاعلية  م�ؤثرة  قرائية  و�سخ�سية  من���ذج  ويخلق 
امل���ؤ���س�����س��ات امل�ساهمة يف دع���م وت��ب��ن��ي وت���ج��ي��ه هذه  واأن����ه ع��ل��ى 

الطاقات ال�سابة يف خمتلف املن�سات.
عمان  �سلطنة  يف  الي�تي�ب  متلقي  اأن  امل�سكري  �س�ق  وذك���رت 
�سعبة  من�سة  يعترب  الي�تي�ب  لأن  املحت�ى،  �سناع  من  اأك��ر 
حتتاج اإىل تقنيات واإعداد، غري باقي املن�سات التي تعترب اأ�سهل 
واأب�سط يف طريقة العر�ص واأ�سرع يف جذب املتابعن. وقد اأن�ساأت 

متابع. األف   96 يف�ق  متابعيها  وعدد  �سن�ات  قناتها منذ 7 
وركزت على اأهمية تعميم فكرة قن�ات عرو�ص الكتب يف خمتلف 
�سرائح متن�عة من  �ست�ساعد يف اجتذاب  العربية حيث  ال��دول 
مبا  قيا�سه  ق��در  املتابعن  ب��اأع��داد  ال��ت��اأث��ري  يقا�ص  ول  ال��ق��راء، 

يقدمه من منتج هادف.
وعن دعم قن�ات عرو�ص الكتب اأكدت اأهميته على اأن ل يتحكم 
يف م�سم�ن وحمت�ى القناة، لأنه ميثل تقدير ودفع للقائمن 
على قن�ات الب�كتي�ب، كما اأنه ي�ؤكد ت�جه الدولة يف الطريق 

ال�سحيح نح� النم� املعريف.

�سباب الب�كتي�ب وواقع القراءة يف العامل العربي

•• ال�شارقة-الفجر

اأن  املزروعي  را�سد  الدكت�ر  الإم��ارات��ي  الباحث  اأك��د 
العربية  الإم�����ارات  يف  ال�سعبي  ال�سعر  خ�س��سية 
التي  “التغرودة”،  ي�سمى  ب��ل���ن  تتج�سد  امل��ت��ح��دة 
ال���دول���ة و�سلطنة  ال��ب��ادي��ة يف  م��ن��اط��ق  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز 
متّيز  واأو���س��ح  العربي،  اخلليج  م�ست�ى  على  ُعمان 

“التغرودة” بالّلحن والقافية ال�احدة والأداء الذي 
كان يرتبط برك�ب الإبل. 

جاء ذلك خالل ندوة اأقيمت �سمن فعاليات الدورة 
ال� 18 من “اأيام ال�سارقة الرتاثية”، ح�ل الرتاث 
املطرو�سي،  لطيفة  اأدارت���ه���ا  امل�����ادي،  غ��ري  ال��ث��ق��ايف 
الأكادميية  الإدارة  ق�سم  يف  العلمي  الن�سر  م�س�ؤول 
الباحث  تطرق  حيث  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة  معهد  م��ن 

املزروعي اإىل اأهمية احلفاظ على الرتاث من خالل 
اإىل  تقاليده، م�سرياً  اإحياء  واإع��ادة  ت�ثيقه وحفظه 
جتليات  اأب���رز  ا�ستح�سار  يف  ودوره  احل���دث  اأه��م��ي��ة 
ال��رتاث ب�سقّيه امل��ادي وغ��ري امل��ادي، مثل الرق�سات 
بالبيئة  يت�سل  م��ا  وك��ل  وامل��ه��ن  ال�سعبية  والأغ����اين 
الإماراتية املتن�عة. ويف تعريفه للرتاث املعن�ي غري 
املادي قال املزروعي اأن فعاليات احلدث، من عرو�ص 
اإحياء  على  مثاًل  تقدم  مطب�عة،  واإ���س��دارات  حية 
الرتاث غري املادي، الذي ي�سمل ال�سري الجتماعية 
والعادات  والق�س�ص  واحلكايات  والأ�سعار  والأمثال 
املح�س��ص،  بالرتاث غري  يت�سل  والتقاليد، وكل ما 
نحافظ  اأن  ال��رتاث��ي��ة ميكن  امل��ب��اين  “اإن  واأ���س��اف: 
اأثراً  لي�ست  النادرة  الق�سيدة  لكن  بالرتميم،  عليها 
وه��ذا ه�  ت�ثيقها،  يتطلب  وق��د ت�سيع، مما  م��ادي��اً 

اجلهد الذي يق�م به معهد ال�سارقة للرتاث«.
وا���س��ت��ط��رد امل��زروع��ي ب��احل��دي��ث ح���ل ال���رتاث غري 
املادي وقيمته لل�سع�ب، باعتباره خال�سة ما تقدمه 
من اأفكار وحكايات واأمثال واألغاز ومعتقدات �سعبية 
رع��اي��ة واهتمام �ساحب  واأغ���اين ورق�����س��ات، م���ؤك��داً 
ال�سم� ال�سيخ الدكت�ر �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�����س��� امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، للرتاث، 

التلفزي�ين  ل��ل��ربن��ام��ج  امل��ب��ا���س��رة  ���س��م���ه  وم��ت��اب��ع��ة 
الذي يقدمه املحا�سر عرب قناة ال��سطى من الذيد 
وم�سمياتها  الأماكن  جغرافيا  ح�ل  “بقعة”  با�سم 

بالتف�سيل ودللت ورودها يف الأ�سعار ال�سعبية.
ال�سعبي  ال��رتاث  ت�ثيق  ال�سخ�سي يف  اإ�سهامه  وعن 
ال��الم��ادي، اأ���س��ار امل��زروع��ي اإىل ال��دواوي��ن ال�سعرية 
التي اأ�سدرها لكبار ال�سعراء ال�سعبين يف الإمارات 
من الراحلن، وعددها 25 دي�اناً، وذكر من بينهم 
عبيد بن مع�سد وعلي بن بخيت، ولفت اإىل م��س�عة 
الأمثال ال�سعبية التي اأجنزها كنم�ذج للرتاث غري 
4 اآلف مثل  امل���ادي. وحت��دث امل��زروع��ي ع��ن جمعه 
من  الأول  اجل���زء  اإ���س��دار  يف  منها  ا�ستفاد  �سعبي، 
والتي   2017 �سنة  ال�سعبية  الأم���ث���ال  م������س���ع��ة 
ح�سلت على جائزة اأف�سل كتاب مطب�ع يف “معر�ص 
 100 امل��س�عة  و�سمت  للكتاب”،  الدويل  ال�سارقة 
العمل  يف  ا�ستمراره  اإىل  ون���ه  �سعبية،  وحكمة  مثل 
ع��ل��ى اإع����داد اجل���زء ال��ث��اين م��ن م������س���ع��ة الأمثال 

مت�سمنا 800 مثل �سعبي يت�قع اأن ت�سدر قريباً.
باعتبارها  الإم������ارات  يف  ال�سعبية  احل��ك��اي��ات  وع���ن 
املادي اجلدير بالت�ثيق،  تندرج �سمن الرتاث غري 
ذك��ر ال��دك��ت���ر را���س��د امل��زورع��ي يف �سياق ال��ن��دوة اأنه 

احلكايات  “درة  ب�:  و�سفها  ما  �سابق  وقت  اأ�سدر يف 
“العقيلي  بحكاية  ممثلة  الإمارات”،  يف  ال�سعبية 
واليازية”، التي اأجنزت ح�لها العديد من الدرا�سات 
نظراً لأهميتها، واأ�ساف اأن هناك باحثن اإماراتين 
عمل�ا على ت�ثيق ودرا�سة ج�انب اأخرى من الرتاث 
ال�سفهي غري املادي، مثل الألغاز والألعاب ال�سعبية.

واأ���س��ئ��ل��ة ط��رح��ه��ا جمه�ر  ع��ل��ى م��داخ��الت  ويف رده 

ال����ن����دوة، ح�����ل خ�����س������س��ي��ات ال�����رتاث ال�����س��ع��ب��ي يف 
مقرتن  “التغرودة”  �سعر  اأن  اإىل  اأ���س��ار  الإم����ارات، 
ب����الأداء بلحن مم��ي��ز، وذك���ر اأي�����س��اً ل���ن��اً م��ن ال�سعر 
اأدائه  ظ��رف  حيث  من  “التغرودة”  ي�سبه  ال�سعبي 
�سعر  وه���  الإب���ل،  وب��رك���ب  بالبادية  كذلك  املت�سل 
يت�سف  ب��ل��ح��ن  ال�����س��اع��ر  ي�����ؤدي����ه  ال�����ذي  “ال�ّنة” 

بال�سجن.

خلل ندوة حول »�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي« يف »�أيام �ل�ضارقة �لرت�ثية 18«

را�سد املزروعي: خ�س��سية ال�سعر ال�سعبي الإماراتي تتج�سد بفن »التغرودة« 

»اأيام ال�سارقة الرتاثّية« تعيد الألق مل�سرح الظل وتفتح م�ساحة وا�سعة للقراءة
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)ك�رونا(؟ اأزمة  من  خرجِت  • كيف 
- كانت الأزمة �سعبة جداً علّي، وقد اأ�سبت بالفريو�ص يف 12 يناير املا�سي، ومّرت على خري.

الذعر؟ اأ�سابك  • هل 
- ه� مل يكن ذعراً، بل اإن احلرارة لزمْتني ملدة 15 ي�ماً، لياًل ونهاراً مع �سيق يف التنف�ص.

امل�ست�سفى؟ دخلِت  • هل 
تخّف  الأوك�سيجن مل  ن�سبة  دخ�لها.  على  اأج��ربت  لكنُت  البيت،  يف  ولَزمني  كذلك  يكن  ول� مل  فزوجي طبيب،  - كال، 

واحلمد هلل، ولكن اأكر ما اأزعجني هي الع�ار�ص التي رافقْت الإ�سابة كال�سعال واحلرارة وال�هن والتقي�ؤ.
لك؟ درامية  اإخراج  جتربة  اأول  وه�  قلب(،  )حادث  م�سل�سل  حالياً  لك  • ُيعر�ص 

- بل ه� الثاين، لأنني اأخرجُت قبله م�سل�سل )الديفا(، اأول عمل اأنتجْته من�سة )�ساهد( وافتتحْت به اأعمالها، وه� 
م�ؤلف من 8 حلقات،

 وكل حلقة مدتها 16 دقيقة، وه� من بط�لة �سريين عبدالن�ر وعدد من النج�م العرب.
الدراما؟ اإخراج  على  وجتربه  املُْخِرج  على  نف�سها  تفر�ص  احلالية  املرحلة  اأن  ترين  • هل 

- لي�ص �سرطاً.
 ب��داأُت بالدراما كممثلة عندما كنت يف املدر�سة، ثم ق��ررُت التخ�س�ص يف جمال الإخ��راج، ودخلُت اجلامعة ثم 
ابتعدت. ل �سيء ميكن اأن يجعل املُْخِرج يختار جماًل دون الآَخر اإل العامل املادي. �سحيح اأن الدراما مزدهرة 

الي�م، ولكن هذا ل ينفي اأنه ت�جد حركة اإىل حد ما يف جمايْل الإعالنات والكليبات.
ال��سع العام يتجه نح� الدراما، 

لأن النا�ص يف بي�تهم ب�سبب اأزمة )ك�رونا( والظروف التي ميّر بها لبنان، وهم يتابع�ن الدراما، هذا عدا عن 
اأن الدراما رائجة اأكر،  اأ�سبح على الأب���اب، وعدد الإنتاجات يرتفع فيه تلقائياً. �سحيح  اأن م��سم رم�سان 

ولكنني ل اأفكر بهذه الطريقة،
 بل اأحب ت�س�ير الكليبات والإعالنات والأعمال ال�ثائقية. الي�م، ل ت�جد حفالت ول �سركات ُتْنِتج اأغنيات 
ت�سرف  �سركات  هناك  تعد  ومل  لها،  املخ�س�سة  امليزانيات  وكذلك  الكليبات  �س�ق  َتراَجَع  ول��ذا  واألب�مات، 

مالين على الفنان يف حن ل ي�ستطيع اأن يحيي حفالت كي ت�سرتّد اأم�الها.
عامن؟ من  اأكر  قبل  ت�س�يره  مت  اأنه  خ�س��ساً  قلب(،  )حادث  اأ�سداء  مل�سِت  • كيف 

بالتاأجيل ثم جاء  اأزمة )ك�رونا(، وبداأنا  ب��داأْت  املا�سي، ولكن  العام  امل�سل�سل  ُيعر�ص  اأن  - كان ُيفرت�ص 
رم�سان ومن بعدها حل ف�سل ال�سيف، وتالها انفجار مرفاأ بريوت، ومل يكن النا�ص يف و�سٍع نف�سي 

ي�سمح لهم مبتابعة اأعمال ترفيهية، بل كان�ا يرّكزون على متابعة الأخبار ومقابالت على اله�اء.
اأ�سداء امل�سل�سل اأكر من رائعة والتعليقات كلها اإيجابية، واأنا �سعيدة جداً لأنه و�سل اإىل كل فئات 

املجتمع، كباراً و�سغاراً وَمن يعمل�ن يف املجال، 
يفهم�ن  ال��ك��ار  اأه��ل  بينما  بالق�سة،  ع���ادًة  ي��ت��اأّث��رون  ال��ذي��ن  النا�ص  ع��ن  الفئة تختلف  وه��ذه 
بالتفا�سيل التقنية، عدا عن اأن الأ�سخا�ص الذين يحب�ن الدراما على اأن�اعها، كالرتكية 

واملك�سيكية والفنزويلية تابع�ا امل�سل�سل واأََحّب�ه.
• �ستيفاين عطا اهلل رحبت باملتابعة الكبرية التي يحققها امل�سل�سل، ولكنها يف ال�قت 
بكثري  اأف�سل  واأ�سبح  كثرياً  تطّ�ر  اأداءه��ا  اأن  تعترب  لأنها  انزعاجها  ُتْخِف  مل  نف�سه 

خالل العامن املا�سين؟
- التط�ر كلنا نعي�سه، وكل واحد منا غدا اأف�سل من الي�م، وهذه طبيعة احلياة. مع 
ال�قت يكرب الإن�سان باخلربة والتجربة واملعرفة. اأحب الأ�سخا�ص الذين ينتقدون 
اأخرجُت  اأنني  ل�  اأن��ا  حتى  يتطّ�رون.  الذين  هم  ذل��ك  يفعل�ن  َم��ن  لأن  اأنف�سهم، 
امل�سل�سل الي�م، لكنُت فعلُت ذلك بطريقة اأخرى، ول� ت�افرْت ميزانيٌة اأكرب كنُت 

اأخرجُته اأي�ساً بطريقة خمتلفة.
 الإن�سان يتطّ�ر مع ال�قت ويبحث عن حتقيق جناح اأكرب، وكلما ت�افرت مق�مات 

اأف�سل بن يديه كلما قّدم نتيجة اأف�سل.
لبنانية؟ دراما  ك�سّناع  يزعجكم  الإنتاج  زال  ما  • هل 

اأن  اأزم���ة )ك���رون��ا(، كما  اأح���ال��ه، ه��ذا غ��ري  اأف�سل  ال��سع يف لبنان لي�ص يف   -
املُْنِتجن واأ�سحاب ال�سركات يتعامل�ن مع اللبناين باللرية اللبنانية على عك�ص 
مرحلة  يف  نعي�ص  نحن  املن�سات.  وم��ع  اللبنانية  غري  املحطات  مع  يفعل�نه  ما 

ر القطاع الدرامي. �سعبة جداً، وكما َتاأّثرت كل القطاعات، كذلك َتاأَثَّ

لقاء اخلمي�سي تعمل يف 
التجارة خالل اأحداث 
م�سل�سل "�سد الك�سر"

جت�سد الفنانة لقاء اخلمي�سي يف م�سل�سل "�سد الك�سر" مع النجمة نيللى 
كرمي واملقرر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل، دور �سيدة متزوجة من ل�ؤى 
يف  وتدخل  بها،  خا�سا  مطعما  ومتتلك  التجارة  جم��ال  يف  وتعمل  عمران 

العديد من ال�سراعات وامل�ساكل.
م�سل�سل "�سد الك�سر"، تاأليف عمرو الدايل واإخراج اأحمد خالد وي�سارك يف 
بط�لته نيللي كرمي، حممد فراج، لقاء اخلمي�سي، تارا عماد، ل�ؤي عمران، 
اإيهاب، وعدد كبري من  اأمن، م�سطفى دروي�ص، ن�ر  �سينتيا خليفة، نهري 
والعدل  الإعالمية  املتحدة للخدمات  اإنتاج م�سرتك بن  والعمل  النج�م، 

جروب للمنتج جمال العدل.
وو�سع املخرج اأحمد خالد خطة لالإنتهاء من ت�س�ير اآخر م�ساهد امل�سل�سل 
فى الأ�سب�ع الثانى من �سهر رم�سان اأو الأ�سب�ع الثالث على اأق�سى تقدير، 

على اأن ي�سلم حلقات امل�سل�سل اأول باأول للجهة املنتجة . 
يذكر اأن �سناع امل�سل�سل طرح�ا الربوم� قبل اأيام ومت الإعالن عن عر�سه 
ب�سكل ح�سرى على قناة CBC فى �سهر رم�سان املقبل، وك�سف الربوم� 
عن مالمح الق�سة وطبيعة ال�سخ�سيات التى يقدما الفنانن امل�ساركن فى 

البط�لة.

اأكد الفنان ال�س�ري ر�سيد 
ع�������س���اف اأن�������ه ����س���ي���ط���ل يف 
املقبل  الرم�ساين  امل��سم 
)البا�سا  الأول  عملن،  يف 
)ال�سقار(. وال��ث��اين   ،)3
اأن����ه  اإىل  ع�������س���اف  ول����ف����ت 
لبنان،  يف  ح��ال��ي��اً  ي��ت���اج��د 
الثالث  اجل�����زء  ل��ت�����س���ي��ر 
)البا�سا(،  م�����س��ل�����س��ل  م���ن 
للعر�ص  لكي يك�ن جاهزاً 
الرم�ساين  امل����������س����م  يف 

الذي يطرق الأب�اب.
اجلزء  اأن  ع�����س��اف  واأ����س���ار 
ال����ث����ال����ث م�����ن )ال���ب���ا����س���ا( 
يحمل الكثري من الأحداث 
اإخراج  م��ن  وه���  امل�س�قة، 
�سيناري�  ال��ري�����ص،  م��ك��رم 
وح�ار مروان قاووق الذي 
م�سل�سل  ك��ت��اب��ة  يف  ���س��ارك 
)ب������اب احل����������ارة(، واإن����ت����اج 

مروان حداد.
ك�����م�����ا اأو����������س���������ح ع���������س����اف 
اجل�����زء  اإىل  )ان���������س����م����ت 

الثالث وج�ه جديدة، من 
التي  الأ���س��ق��ر  ري���ن  بينها 
بط�لة  يف  ���س��ت�����س��ارك��ن��ي 
مع�سم  وم�������ازن  ال���ع���م���ل، 
�سابط  دور  �سيلعب  ال��ذي 
ف��رن�����س��ي، ك��م��ا ي�����س��ارك يف 
دياب،  ج�رج  اأي�ساً،  العمل 
ع��ب��دو حكيم،  منا ط��ح��ان، 
�سعد  وو���س��ام  �سقر  وج��ي��ه 
اأن  اإىل  لف��ت��اً  وغ���ريه���م(، 
�سي�ستمر  امل�سل�سل  عر�ص 
�سهر  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  م��ا  اإىل 

رم�سان.
ع�ساف،  اأو���س��ح  ذل���ك،  اإىل 
اأن��������ه ����س���ي���ط���ل اأي�����������س�����اً يف 
بعن�ان  اآخ�������ر  م�����س��ل�����س��ل 
انتهى  ال�����ذي  )ال�������س���ق���ار( 
عمل  )وه���  ت�س�يره،  من 
بدوي �سخم جداً من اإنتاج 
���س��رك��ة )غ�����ل����دن لي����ن(، 
عدد  على  يعر�ص  و���س���ف 
اخلليجية  امل��ح��ط��ات  م���ن 

والعربية(.

ال��ك��ب��ري يحيى  ال��ن��ج��م  ي��ن��ت��ه��ى 
الفخرانى من ت�س�ير م�سل�سله 
"جنيب زاهى  الرم�سانى املقبل 

زرك�ص"، 
وي�دع  اأي���ام فقط   7 ل��ه  ويتبقى 
ت�س�ير  ي�ا�سل  حيث  البالت�ه 
العديد  ف��ى  م�����س��اه��ده الأخ����رية 
كان على  اأخرها  الديك�رات  من 
اأ���س��ط��ح اح���دى ع��ق��ارات منطقة 
منزله،  ودي���ك����ر  ال��ب��ل��د،  و���س��ط 
حيث يج�سد دوًرا مهًما وجديًدا 
ع��ل��ي��ه ب��خ��الف م��ا ظ��ه��ر ب��ه من 
قبل و�سراعات بينه وبن اأبنائه 
من  الأوىل  احل��ل��ق��ات  تك�سفها 

امل�سل�سل.
بط�لته  ف��ى  ي�����س��ارك  وامل�سل�سل 
اأن������س��ك��ا، و���س��ريي��ن ورن���ا رئي�ص 
ون��ه��ى ع��اب��دي��ن وك���رمي عفيفى 
وحممد  اب�����راه�����ي�����م،  وا������س�����الم 
حم��م���د، ومت��ي��م ع��ب��ده وحممد 
ال�����س��اوى، وف��ت���ح اأح��م��د، وهالة 
الفخرانى،  �سادى  اإخ���راج  فاخر 

وتاأليف عبد الرحيم كمال.

زرك�ص"  زاه��ى  "جنيب  وي�سجل 
يجمع  ال��ذى  اخلام�ص  ال��ت��ع��اون 
الفنان  م��ع  ك��م��ال  ال��رح��ي��م  عبد 
ي��ح��ي��ى ال��ف��خ��ران��ى ب��ع��دم��ا ك�نا 
ال�سن�ات  خ���الل  ن��اح��ج��ا  ثنائيا 
"�سيخ  م�سل�سالت  ف��ى  الأخ����رية 
 ،2010 ع�����ام  همام"  ال����ع����رب 
عام  القادر"  ع��ب��د  و"اخل�اجة 
2012، و"ده�سة" عام 2014، 
والذى   2016 ع��ام  و"ون��ص" 

كان اآخر تعاون بينهما.
وغاب يحيى الفخرانى عن دراما 
املا�سين  العامن  ف��ى  رم�سان 
م�سرحيته  ب���ع���ر����ص  وان�������س���غ���ل 
ال���ق���اه���رة،  ف����ى  لري"  "امللك 
ال�سع�دية  فى  لعر�سها  وال�سفر 
الرتفيهى،  ال���ري���ا����ص  مب������س��م 
هناك  امل�سرحية  عر�ست  حيث 
كبرًيا،  جناًحا  وحققت  لياٍل   4
اإ�سافة اإىل اأنه كان يح�سر لفيلم 
جديد يع�د من خالله لل�سينما 
ولكن  ط�يلة  �سن�ات  غياب  بعد 

مت تاأجيله.

ر�سيد ع�ساف..
 يف )البا�سا( و)ال�سقار(

يحيى الفخرانى ي�ا�سل ت�س�ير م�ساهده 
الأخرية يف "جنيب زاهى زرك�ش"

بد�أت بالدر�ما كممثلة، ثم قررُت �لتخ�ض�س يف جمال �الإخر�ج

رندة علم: لن اأح�سر نف�سي يف جمال معني

يف �أّول جتربٍة �إخر�جية در�مية تلفزيونية لها من خلل م�ضل�ضل )حادث قلب(، حققت �ملخرجة رندة 
علم جناحًا كبريً� تعك�ضه ن�ضبة �مل�ضاهدة �لعربية �لتي يحققها هذ� �لعمل.

و�إذ تنّوه علم �إىل �أنه �ضبق لها �أن �أخرجت م�ضل�ضل )�لديفا( من بطولة �ضريين عبد�لنور وهو 
ِرجة ال حت�ضر نف�ضها يف جمال معني،  �أول عمل عربي مت عْر�ضه على من�ضة، تقول �إنها خُمْ

بل م�ضتمرة �لتنويع يف جتربتها �الإخر�جية، ويحق لها �أن تختار بني ما ُيعر�س عليها من 
كليبات و�إعلنات وم�ضل�ضلت و�أفلم، �لعر�س �لذي ينا�ضبها ويتو�فق مع قناعتها.

رندة علم �لتي �أ�ضيبت بفريو�س كورونا، حتدثت عن �ملرحلة �ل�ضعبة �لتي عا�ضْتها، 
كما عن تفا�ضيل فنية �أخرى يف �حلو�ر �الآتي معها.
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ملاذا تناول الطعام يف اأطباق حمراء 
قد ي�ساعد على اإنقا�ش ال�زن؟

ك�سفت بع�ص التقارير اأن ل�ن وحجم و�سكل الطبق الذي تاأكل منه ميكن 
اأن يحدث فرقا يف مقدار ما تاأكله، وبالتايل امل�ساعدة يف اإنقا�ص ال�زن.

واإذا كنت تاأمل يف اإنقا�ص وزنك، فاإن تبديل اأطباقك ميكن اأن يحدث فرقا 
 Peyton م�ؤ�س�سي  عن  نقال  حقا، وفقا مل�قع "اإك�سربي�ص" الربيطاين 

املنزلية املمتازة عرب الإنرتنت. لالأدوات  مركز  وه�   ،& Tyler
"وفقا لالأبحاث وعدد ل يح�سى   :Peyton & Tyler قال م�ؤ�س�س� 
ب�سكل ل  ق���ي  ت��اأث��ري  ال��ذي تختاره  اأن يك�ن للطبق  م��ن اخل���رباء، ميكن 
ي�سدق على مذاق وجبتك. نعم، ميكن اأن يجعلنا ل�ن و�سكل الطبق نعتقد 
اأن  اأن مذاق الطعام اأحلى ولذيذ واأكر كثافة، ويف بع�ص احل��الت، ميكن 

ي�ؤثر على الكمية التي تتناولها".
اأن الأطباق احلمراء ت�سجعك على تناول  وت�سري الكثري من الأبحاث اإىل 
حتاول  كنت  اإذا  املنا�سب  الختيار  ه���  فهذا  ل��ذا  الطعام،  م��ن  اأق��ل  كميات 

خ�سارة ب�سعة كيل�غرامات.
وقال اخلرباء يف Peyton & Tyler: "نظرا لأننا نربط الل�ن الأحمر 
باخلطر، فاإن هذه الأطباق على ما يبدو متثل رادعا للكف عن الطعام .. 
اختيار  بالتاأكيد. ويعتمد  الأطباق على طعامنا خفية لكنها م�ج�دة  اآثار 
الطبق املثايل على ما تطبخه والنكهات التي ترغب يف حت�سينها وال�سيء 

الذي ينا�سبك".
واإذا مل يكن اإنقا�ص ال�زن ه� هدفك وكنت اأكر تركيزا على حت�سن نكهات 

طعامك، فيجب اأن تلتزم بالأطباق ال�س�داء اأو البي�ساء.
فمن  التلفزي�نية،  الطهي  برامج  حمبي  من  كنت  "اإذا  اخل���رباء:  واأ���س��ار 
املحتمل جدا اأنك �ساهدت اأطباقا �س�داء متم�جة. ففي تناق�ص �سارخ مع 
الأطباق امل�ستديرة البي�ساء التقليدية، رمبا جتعل هذه البدائل احلديثة 

اأي وجبة مميزة!".
والأطباق ال�س�داء لي�ست ع�سرية فح�سب، بل �ستجعل طعامك اأكر فخامة 

ويزيد من النكهات اللذيذة، على ما يبدو.
واأو�سح اخلرباء: "وجدت الدرا�سات اأي�سا اأن الأطباق ال�س�داء تعزز الأحكام 
والإعجاب(،  اجل���دة  حتديدا:  اأك��ر  )ب�سكل  بالطعام  يتعلق  فيما  املعقدة 

بينما ُيعتقد اأنها تعزز النكهات اللذيذة على وجه التحديد".
وب�سكل عام، جتعل الأطباق ال�س�داء طعامنا اللذيذ اأكر اإر�ساء، مع اإقناع 

العقل الباطن لدينا باأنها اأكر فخامة.
كما اأن الأطباق اخل�سراء جتعلك تعتقد اأن وجبتك �سحية، حتى عندما ل 
اإىل ذلك، قد ي�ؤدي الل�ن الأزرق  تك�ن كذلك، وفقا للخرباء. وبالإ�سافة 
اأي�سا اإىل تقليل ال�سهية نظرا ل�ج�د القليل من الأطعمة الزرقاء امل�ج�دة 

يف الطبيعة.

؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �كرب  هو  • ما 
اإىل ما يزيد  اكرب حي�ان يف عاملنا ه� احل���ت الأزرق قد ي�سل ط�له 
150 طن لدى اكتمال من���ه  كر �سيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احل�ت الأزرق ف�سار الي�م نادر ال�ج�د  
؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �أطول  هو  • ما 

 اأط�ل حي�ان يف العامل ه� الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�سفل من 
عل� 20 قدما اأي ما ي�ازي عل� منزل م�ؤلف من طابقن  

؟ �لعامل  يف  بلد  �كرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�سابق  ال�س�فيتي  الحت��اد  العامل ه�  بلد يف  اك��رب   
م�ساحة  ���س��د���ص  ي�����ازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�ساحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�سمة  ملي�ن   276 �سكانه  عدد  ويبلغ  الياب�سة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�سيمه  ال�س�فيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�ساحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �سكانها في�سل 

اإىل 26 ملي�ن فقط 

-هل تعلم الكلب ي�ستطيع اأن ي�سمع دقات ال�ساعة وه� على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�سى العنا�سر على وجه الأر�ص ه� الأملا�ص.

-هل تعلم اأن النملة ت�ستطيع اأن حتمل 50 �سعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�سان ت�ساوي حجم م�سمار.

-هل تعلم اأن البح�ث الطبية اأثبتت اأن الن�ساء يتف�قن على الرجال يف حا�سة ال�سم.
-هل تعلم اأن اأ�سخم كتل من الذهب اخلام مت العث�ر عليها يف اأ�سرتاليا والربازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�ساروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن حمب الظلمة من احلي�انات ثالثة : الب�م و اخلفا�ص و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�سمى با�سم )فاأر بك�سا�ص( يقتل الزواحف ال�سامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الط�ل جرينت�ص عام 1884م.

القالدة املر�صعة 

اخلميس   25  مارس   2021  م   -   العـدد   13198  
Thursday    25  March   2021   -  Issue No   13198

 

�ضم �لليمون و�ملز�ج
اأو اإ�سافته  حث خرباء على تناول الليم�ن 
اإىل وجبات الطعام، نظرا ملا فيها من منافع 
للج�سم. وبح�سب درا�سة �سابقة �سدرت عن 
�سم  جمرد  ف��اإن  الأمريكية،  اأوهاي�  جامعة 
وي�ساعد  الإن�����س��ان  يفيد  ال��ل��ي��م���ن،  رائ��ح��ة 
من  الليم�ن  وي��ع��د  م��زاج��ه.  حت�سن  على 

امل�سادر املهمة لتزويد اجل�سم بالألياف، فعند اإفراغ ك�ب واحد من الثمرة 
على ال�سلطة اأو ر�سه على الأطعمة املقلية، خالل الي�م ال�احد، �سيح�سل 
الدولية،  ال�سحية  املعايري  وت��سي  الألياف.  5.9 غرام من  على  اجل�سم 
باأن يح�سل الإن�سان على قدر من الألياف يراوح بن 25 و38 غراما يف 
الي�م ال�احد، ولذلك، فاإن الليم�ن ي�ستطيع اأن ميد اجل�سم بن�سبة مهمة 
ال�سعرات  من  كبري  ع��دد  على  يحت�ي  ل  الليم�ن  اأن  ومب��ا  يحتاجه.  مما 
الزائد ف�سال عن  ال���زن  ف��اإن ه��ذه الثمرة ت�ساعد على خف�ص  احل��راري��ة، 
�سبط �سغط الدم وم�ست�ى الك�لي�سرتول يف الدم. ويزود الليم�ن، ج�سم 
الإن�سان، مبا يحتاج من فيتامن C، لأن الك�ب ال�احد من ع�سري الليم�ن 
ميد الرجل ب�%125 من حاجاته، اأما املراأة فتح�سل على م�ست�ى اأعلى 
ي�سل اإىل %150. وميتاز الليم�ن مب�اده امل�سادة لالأك�سدة، وهذا الأمر 
ي�ساعد اأن�سجة اجل�سم على اأن تنم� ب�سكل جيد، كما يعمل على حمايتها من 
الأ�سرار التي تلحق بها مع التقدم يف العمر. وللح�س�ل على مادة احلديد 
من الطعام، فيتم اإ�سافة ع�سري الليم�ن اإىل بع�ص الأطباق ال�سهرية مثل 

ال�سبانخ وال�جبات النباتية الأخرى.

يف اأثناء اإحدى الرحالت املدر�سية اإىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �سل�سلة ذهبية كبرية بها 
قالدة مر�سعة وقد �سقطت اأ�سفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون اأن يراها اأحد لكنها �ساهدتها 
بامل�سادفة ف�قفت لتتلفت ح�لها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القالدة وتنظر اليها نظرة �سريعة ثم ت�سعها 
يف جيب البنطل�ن وهي تتح�س�سها كم هي ثقيلة، وت�ساوي ثروة، اأ�سرعت وان�سمت اإىل �سديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �سح، هل هي خمطئة هل تبلغ امل�سرفة اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن.. هل تبحث بنف�سها عن 
�ساحبة القالدة هل ..اأ�سئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�سكاتها بالندماج و�سط زميالتها وال�ستمتاع اإىل 
�سرح امل�سرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�س�ص جيبها ومتني نف�سها با�سياء كثرية مثل بيع القالدة و�سراء مالب�ص 
كثرية، لأنها �ست�سرتي حذاء جديدا مثل �سديقتها بل رمبا اإ�سرتت اأي�سا بع�ص الذهب وال�سط�انات احلديثة 
لتبحث عنها  ال�سرطة  القالدة  اأخربت �ساحبة  ال�سك�ك رمبا  راودتها  وم�سجال جديدا.. وهدية لأمها ولكن 
ورمبا اإن باعتها اأم�سك بها رجال ال�سرطة.. ورمبا ينت�سر اخلرب فت�سبح ل�سة.. اآه �ستفقد املدر�سة و�ستفقد حب 

اأمها واأبيها واأخ�اتها.. و�سديقاتها، �ستفقد كل �سيء لأنها �ست�سبح ل�سة.. �سي�سبب اخلرب احراجا لأهلها .. 
 اأ�سيبت ب�سداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�سرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجل�لة وقبل انتهائها 
اأنحاء املتحف وت�سمع هم�سات هناك  وج��دت حركة ت�سدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتج�ل�ن يف 
قالدة ذهبية مر�سعة فقدت من املتحف و�ستغلق الأب�اب على الزوار للبحث عنها فاأح�ست برعب فظيع وت�قف 
تفكريها حلظة قبل اأن تلمح ل�حة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�سيدات فان�سحبت ببطئ وذهبت اإىل ذلك 
الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القالدة وم�سحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�ص وخرجت 
اإحدى ال�سرطيات هي من دخلت  اآخر واأغلقته عليها وكانت  اأح�ست باأحد قادم فاأ�سرعت ودخلت حماما  حن 
اإىل احلمام ف�ساهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�ص ذلك احلمام 
وخرجت ومل جتد �سيئا ثم ا�ستكملت تفتي�ص باقي احلمامات لتجد القالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هداأ من 
روع مدير املتحف وظهرت ابت�سامته وه� يق�ل كان من ال�سعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�سفارات، واأعتقد اأن 
الل�سة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل. �سمعته كاترين فقالت يف نف�سها نعم حمدا هلل ولكني ل�ست 
ل�سة ومل اأكن اأعرف اأن هناك �سفارات �ستنطلق واإل كنت مت رعبا فلتذهب القالدة اإىل اجلحيم وهنا اقرتبت 

امل�سرفة لتطمئن عليها فابت�سمت كاترين وقالت احلمد اهلل لقد ذهب ال�سداع اإىل اجلحيم!.

اأعلن الدكت�ر ج�رجي �سابيغ�، اأن الفريو�ص التاجي امل�ستجد ميكن اأن 
يلحق ال�سرر بالدورة الدم�ية، ولي�ص هناك دواء لعالج هذه الأ�سرار. 

ولكن هناك ق�اعد ت�ساعد الأوعية الدم�ية بعد ال�سفاء.
املر�سى  ي�ساب  قد  "�سب�تنيك"،  لرادي�  حديث  يف  �سالبيغ�  وي�سيف، 
خلفية  "ك�فيد19-" على  مل��ر���ص  احل���اد  ال�سكل  م��ن  ي��ع��ان���ن  ال��ذي��ن 
وا�سطراب  الدم�ية  الأوع��ي��ة  بالتهاب  الفريو�سي،  ال��رئ���ي  اللتهاب 
عملية تخر الدم، ما يتطلب عالجهم يف امل�ست�سفى. وبعد مغادرتهم 

امل�ست�سفى ميكن و�سف اأدوية خا�سة لبع�سهم ملنع جتلط الدم.
امل�ست�سفى،  الأدوي��ة عند مغادرته  اإذا و�سفت للمري�ص هذه  له،  ووفقا 
والأ�سرار  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع  م��ن  ال��دم���ي��ة  الأوع���ي���ة  ح��م��اي��ة  عليه 

املحتملة.
ويق�ل، "يجب تناول الدواء اخلا�ص ب�سغط الدم ويف�سل عدم ممار�سة 

اأن�اع الألعاب الريا�سية التي تتطلب الحتكاك اجل�سدي، لأن هذا قد 
يلحق ال�سرر باأحد الأوعية الدم�ية".

تناول  ي��ج���ز  ل  امل��ع��ال��ج،  الطبيب  و���س��ف  دون  م��ن  حم����ذرا،  وي�سيف 
الأ�سبريين والأيب�بروفن والعقاقري امل�سادة لاللتهابات املماثلة التي 
ميكن �سراوؤها من دون و�سفة طبية من ال�سيدليات. لأن هذه الأدوية 

ميكن اأن ت�سبب نزيفا.
اأدوية لعالج هذه الأ�سرار وا�ستعادة الأوعية  "حاليا ل ت�جد  ويق�ل، 
بتناول  تعزيزها  ملحاولة  داع��ي  ل  لذلك  الطبيعية،  حلالتها  الدم�ية 

الأدوية املختلفة".
ولكنه ين�سح، ب�سرورة تناول اأطعمة خمتلفة ي�ميا  وخ�سروات وف�اكه 
وين�سح  الدم�ية.  لالأوعية  املفيدة  الفيتامينات  يف  النق�ص  لتع�ي�ص 

مبمار�سة ن�ساط بدين منتظم قدر الإمكان والإقالع عن التدخن.
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ميلي�ضا د�ي ، �بنة جني وين ، متار�س �ليوغا يف مزرعة وين يف كين�ضكوف ، هايتي  . � ف ب


