
�ص 22

�ص 31

نادي تراث الإمارات ينظم 
ندوة عن اأو�سمة وجوائز 

ال�سيخ زايد

راغب عالمة: 

فريو�س كورونا موؤامرة 
ولي�س من �سنع اهلل

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

خبري تغذية يك�سف اأ�سباب الكر�ش العنيد
ي�ضكو كثريون ممن يتبعون نظاما غذائيا اأو ميار�ضون الريا�ضة من 
دهون البطن، ورغم حماوالت التخل�ص منها تظل بارزة مثرية حولها 

عالمات اال�ضتفهام.
ويعد تكد�ص الدهون يف منطقة البطن من اأكرث امل�ضاكل التي توؤرق 
كون  الريا�ضة،  اأمن��اط  اأح��د  ميار�ضون  اأو  غذائيا  نظاما  يتبعون  من 
بل  ال��ك��ر���ص،  ف��ق��دان  تعرقل  م���وادا  حت��وي  اأطعمة  يتناولون  اأغلبهم 

وت�ضبب اأنواعا من ال�ضرطان.
كثريين  هناك  اإن  ق��ال  م�ضري،  تغذية  خبري  عبده،  حممد  الكابنت 
يت�ضاءلون عن اأ�ضباب زيادة الوزن رغم يتناول كمية قليلة من الطعام 
ممار�ضة  رغ��م  البطن  لع�ضالت  االف��ت��ق��اد  اأو  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام  ات��ب��اع  اأو 

الريا�ضة وعدم املعاناة من ال�ضمنة.
واأو�ضح عبده  اأن ال�ضبب االأول الذي يجب اأن يبحث عنه اأي �ضخ�ص 

يعاين من هذه احلالة هو جرثومة املعدة.
يعانون   7 ه��ن��اك  اأ���ض��خ��ا���ص   10 ك��ل  م��ن  اأن  اأج����زم  "اأكاد  واأ����ض���اف: 
اإج��راء حتليل  بهذه احلالة  اأن�ضح من مير  ل��ذا  من جرثومة معدة، 
الدهون هو  فقدان  يعوق  ما  اأخطر  اأن  اإىل  م�ضريا   ،"h.pylori

وجود خلل يف اجلهاز اله�ضمي.

ما اأهمية و�سع اجللو�ش ال�سحيح يف ال�سيارة؟
اجللو�ص  و�ضع  اأهمية  اأن  اجل���ودة  ملراقبة  االأمل��ان��ي��ة  الهيئة  اأو�ضحت 
ال�ضحيح يف ال�ضيارة ال تقت�ضر على جوانب الراحة فقط، بل اإنه يعد 
واأحزمة  الهوائية  الو�ضادات  تقوم  لكي  االأ�ضا�ضية  اال�ضرتاطات  من 
الفعالة لركاب  الراأ�ص بوظيفتها يف توفري احلماية  االأم��ان وخمادع 

ال�ضيارة.
ب�ضورة  ال�ضيارة  مقعد  �ضبط  ���ض��رورة  على  االأمل���ان  اخل���راء  وي�ضدد 
�ضليمة قبل القيادة؛ نظرا الأن و�ضع اجللو�ص قد يحدد �ضدة االإ�ضابة 

يف حالة وقوع حادث.
قائاًل:  اجل��ودة  ملراقبة  االأملانية  الهيئة  من  ج��راف  كار�ضنت  واأو���ض��ح 
توفري  يتم  ال  فاإنه  الهوائية،  الو�ضادة  من  بالقرب  اجللو�ص  "عند 
قد  اإن��ه��ا  ب��ل  الهوائية،  ال��و���ض��ادة  ان��ط��الق  حالة  يف  املرغوبة  احلماية 
الق�ضوى". وعند �ضبط مقعد  اإ�ضابة يف احلاالت  تت�ضبب يف حدوث 
العنا�ضر  جميع  اإىل  الو�ضول  ميكن  فاإنه  �ضحيحة،  ب�ضورة  ال�ضائق 
املرتبطة باال�ضتعمال ب�ضرعة ودون انحناءات، باالإ�ضافة اإىل اإمكانية 
ال�ضغط على الدوا�ضات ب�ضكل كامل، ولذلك يجب �ضبط م�ضند الظهر 
يف و�ضع عمودي تقريبا مع و�ضادة اجللو�ص، واأن تكون االأرجل مائلة 
قلياًل عند ال�ضغط الكامل على دوا�ضة القاب�ص، كما يتم ال�ضغط على 

دوا�ضة املكابح متاماً مع فرد ال�ضاق اليمنى.

ا�ستخدامات �سرية لليمون يف التنظيف 
بالتنظيف  املتعلقة  بن�ضائحها  م��ع��روف��ة  اأ���ض��رتال��ي��ة  ام����راأة  ك�ضفت 
والتنظيم، كيفية ا�ضتخدام الليمون يف تنظيف الكثري من العنا�ضر يف 
املطبخ. قالت �ضانتيل ميال، من مدينة ملبورن، اأن الليمون يجب اأن 
يكون املنظف املف�ضل لدى ربة املنزل، للكثري من العنا�ضر يف املطبخ، 
مبا يف ذلك غالية املاء الكهربائية واألواح التقطيع وحتى ال�ضكاكني 
ديلي  �ضحيفة  مع  لها  حديث  يف  �ضانتيل  واأوردت  القدمية.  ال�ضدئة 
ميل الريطانية 3 ا�ضتخدامات لليمون ال يعرفها الكثريون يف جمال 

التنظيف، على النحو التايل:
كل�ضية  تر�ضبات  حتمل  قد  الكهربائية  امل��اء  غالية  اإن  �ضانتيل،  قالت 
مع كرثة اال�ضتخدام، لذا ُين�ضح بتنظيفها بالليمون ب�ضكل دوري. ما 
عليك �ضوى غلي ن�ضف ليمونة يف الغالية وتركها ملدة ن�ضف �ضاعة، 
و�ضيعمل حم�ص ال�ضرتيك املوجود يف الليمون على اإزالة اأي تر�ضبات 

كل�ضية داخل الغالية.
األ���واح  م��ن  ال��ك��ري��ه��ة  ال���روائ���ح  واإزال�����ة  بتجديد  "قم  �ضانتيل:  ق��ال��ت 
من  القليل  بر�ص  قومي  والليمون.  البحر  مبلح  القدمية  التقطيع 

ملح البحر على اللوح وا�ضتخدمي الليمون لفركه برفق.
املطبخ،  �ضكاكني  م��ن  ���ض��داأ  اأي  الإزال����ة  ال��ل��ي��م��ون  ا���ض��ت��خ��دام  ميكنك 
ال�ضكاكني ثم فركها  الكربوهيدرات على  ال�ضودا ثنائية  وذلك بر�ص 

بالليمون.
ال�ضداأ وت�ضاعده على  الليمون مع  "تتفاعل حمو�ضة  قالت �ضانتيل: 

الذوبان ب�ضهولة".
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اآخرها ت�سريحات هاري وميغان.. 
م�سل�سل ف�سائح العائلة امللكية

الريطانية،  امللكية  العائلة  �ضورة  والف�ضائح  االأزم���ات  من  العديد  ه��زت 
ب��دءاً من تنحي امللك اإدوارد الثامن اإىل االأزم��ة احلالية مع االأم��ري هاري 
وزوجته ميغان ماركل. م�ضل�ضل الف�ضائح اخلا�ص بالعائلة امللكية بداأ مع 
امللك اإدوارد الثامن، والذي تنحى عن العر�ص �ضنة 1936 بعد 326 يوما 
من احلكم، وذلك بهدف الزواج من والي�ص �ضيمب�ضون وهي اأمريكية من 
غري طبقة النبالء ومطّلقة مرتني ومنبوذة من الكني�ضة االأنغليكانية التي 

كان رئي�ضا لها ومن املنظومة ال�ضيا�ضية الريطانية.
وذاع �ضيت االأمرية مارغاريت، ال�ضقيقة ال�ضغرى للملكة اإليزابيث الثانية، 
ال�ضاخبة  العاطفية  بحياتها  خ�ضو�ضا  بال�"متمردة"،  تو�ضف  كانت  التي 

التي تخرج عن املعايري ال�ضائدة يف العائلة امللكية.
وتزوجت مارغاريت �ضنة 1960 م�ضور املو�ضة اأنطوين اأرم�ضرتونغ جونز، 
بعدما ا�ضطرت للتخلي عن حبها للطيار يف �ضالح اجلو بيرت تاون�ضند وهو 
جديدة  خيانة  ف�ضيحة  بعد   1978 �ضنة  الزوجان  رجل مطّلق. وتطلق 
ال�ضحافة  عليها  �ضلطت  ال��ت��ي  امل�ضابهة  الف�ضائح  �ضل�ضلة  اإىل  اأ�ضيفت 
ال�ضوء. وكانت 1992 �ضنة �ضعبة للملكة حيث واجهت خاللها م�ضكالت 
االأزمة  وكانت  االأربعة.  اأبنائها  الفو�ضوية لثالثة من  بالزيجات  مرتبطة 
االأقوى مع انف�ضال وريث العر�ص االأمري ت�ضارلز واالأمرية ديانا، بعد زواج 
م�ضطرب ا�ضتمر اأحد ع�ضر عاما وانتهى بالطالق النهائي يف 1996. ويف 
الثانية، عن  اإليزابيث  امللكة  اأبناء  ثاين  اأن��درو  االأم��ري  انف�ضل  ذات��ه،  العام 
�ضارة فرغو�ضون اإثر ت�ضويرها عارية ال�ضدر يف م�ضبح يف جنوب فرن�ضا اإىل 

جانب م�ضت�ضارها املايل.

علماء فلك ير�سدون اأبعد 
جنم زائف  يف الكون

متكن علماء فلك من ر�ضد اإ�ضارة راديو 
يبعد عن  اأ���ض��ود،  م��ن ثقب  ال��ق��وة  بالغة 

االأر�ص مبقدار 13 مليار �ضنة.
و���ض��درت االإ����ض���ارة م��ن خ��الل م��ا يعرف 
ن�ضطة  اأج�ضام  وهي  الزائف"،  ب�"النجم 
للغاية، تت�ضكل حول الثقوب ال�ضوداء يف 

مراكز املجرات.
واأطلق العلماء على هذا النجم ا�ضم "بي 
بعيدة  م�ضافة  على  ويقع   ،"18+172
ج��دا ع��ن االأر����ص، اإذ اأن االإ���ض��ارات التي 
عندما  انطلقت  ق��د  ك��ان��ت  االآن  ر���ض��دت 
كان عمر الكون 780 مليون �ضنة فقط، 
يف حني يقّدر الباحثون عمر الكون ب�14 

مليار �ضنة.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى االك��ت�����ض��اف ق��ال��ت كيارا 
م��ازوت�����ض��ي��ل��ي م����ن امل���ر����ض���د االأوروب��������ي 
ثقوبا  نكت�ضف  اأن  املثري  "من  اجلنوبي: 
�ضوداء جديدة، فهي �ضت�ضاعدنا على فهم 
ن�ضاأة الكون". ومن جانبه اأو�ضح اإدواردو 
بالنك"  "ماك�ص  معهد  من  بانيادو�ص، 
لعلم الفلك يف اأملانيا، اأنه ياأمل باكت�ضاف 

اأجرام وجنوم اأكرث بعدا.

فيتامني )د( .. اأطعمة �سحية 
يجب اإ�سافتها اإىل نظامنا الغذائي �ص 23

ما عدد �ساعات النوم املثايل 
لالإن�سان خالل حياته؟

زيادة عدد �ضاعات النوم اأو قلتها توؤدي اإىل االإ�ضابة باالأمرا�ص، لذا من املهم معرفة عدد 
االإن�ضان يف كل مرحلة من مراحل حياته. موؤ�ض�ضة  التي يحتاجها  املنا�ضبة  النوم  �ضاعات 
ال�ضحة الوطنية االأمريكية اأ�ضدرت قائمة بعدد �ضاعات النوم لكل مرحلة عمرية، وذلك 
الو�ضع يف  العلمية يف جماالت خمتلفة، مع  االأبحاث  العديد من  بيانات  بناء على تقييم 
االعتبار اأن هذه القائمة منا�ضبة لالأ�ضخا�ص الذين يتمتعون ب�ضحة جيدة وال يعانون من 

ا�ضطرابات النوم.
الر�ضع حتى ثالثة اأ�ضهر: تعتر هذه املرحلة العمرية من اأكرث املراحل التي نحتاج فيها 
ل�ضاعات طويلة من النوم. ويحتاج الر�ضيع اإىل 14 وحتى 17 �ضاعة نوم. وال يجب اأن يزيد 
عدد �ضاعات النوم يف هذا العمر على 18 �ضاعة وال يقل عن 11 �ضاعة، وفقا للقائمة التي 

ن�ضرت يف دورية "�ضليب جورنال" العلمية املتخ�ض�ضة ونقلتها و�ضائل االإعالم املختلفة.
الر�ضع قبل العام االأول: مع تقدم الر�ضيع يف العمر، تقل حاجته للنوم لترتاوح يف اليوم 

الواحد بني 12 و15 �ضاعة.
االأطفال حتى العامني: يف هذه املرحلة يزيد ف�ضول اكت�ضاف العامل لدى الطفل ويتزامن 
هذا مع تراجع حاجته للنوم. ويحتاج الطفل يف املرحلة العمرية بني العام االأول والثاين، 
فيلت" االأملانية،  "دي  ل�ضحيفة  وفقا  اخلراء  ويرى  �ضاعة.  و14  للنوم لفرتة بني 11 
اأن نوم الطفل يف هذا العمر ل�ضاعات تقل عن 10 �ضاعات، يعتر اأقل من املثايل. يف الوقت 

نف�ضه ال يجب اأن يزيد عدد �ضاعات النوم يف هذا العمر عن 15 اأو 16 �ضاعة.

ال����وزن ال���ذي حت��ل��م ب��ه وخ�����ض��ارة ال�ضعرات  ل��ل��و���ض��ول اإىل 
االأطعمة  على  العثور  بك  يجدر  حرمان،  دون  احل��راراي��ة 
ممتلئاً  تبقيك  نف�ضه  ال��وق��ت  يف  وال��ت��ي  وال��ل��ذي��ذة  املغذية 
الكبرية  الغذائية  احتياجاتك  تلبي  حني  يف  اأط��ول  لوقت 
اأن  امل��ع��روف  م��ن حت�ضني وظ��ائ��ف ج�ضمك. وم��ن  لتتمكن 
وج��ب��ة ال��ف��ط��ور م��ن اأه���م ال��وج��ب��ات ال��ي��وم��ي��ة وخ�ضو�ضاً 
ال�ضعور  ال��ي��وم وجت��ن��ب  ال��ط��ع��ام خ��الل  خ��ي��ارات  لتحديد 

باجلوع الكبري. 
يف  البي�ص خ�ضو�ضاً  بتناول  اخل��راء  ين�ضح  ال�ضبب  لهذا 
الروتني  من  عالية  ن�ضبة  على  الحتوائه  الفطور  وجبة 
حرق  يف  ي�ضاعد  اأن��ه  كما  ن�ضبياً،  قليلة  ح��راري��ة  و�ضعرات 

الدهون يف اجل�ضم مما يوؤدي اإىل فقدان الوزن.
وبح�ضب ما ن�ضره موقع ) ميديكال نيوز توداي( االأمريكي، 
لل�ضخ�ص  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  معدل  م��ن  ال��روت��ني   يزيد 
البي�ص  ت��ن��اول  ف���اإن  ل��ذل��ك،  امل���ائ���ة.  يف   30-15 بن�ضبة 
النا�ص  ي�ضاعد  قد  بالروتني  الغنية  االأخ��رى  واالأطعمة 
على حرق �ضعرات حرارية اأكرث من تناول الكربوهيدرات 

اأو الدهون.
اإ�ضافة اإىل ما ي�ضمى التاأثري احلراري للطعام، اأي الطاقة 
اأعلى  وه��و  االأط��ع��م��ة،  ال�ضتقالب  اجل�ضم  يحتاجها  ال��ت��ي 

للروتني منه للدهون اأو الكربوهيدرات".
من جهة اأخرى، ت�ضاعد االأطعمة التي حتتوي على ن�ضبة 
عالية من الروتني على اإبقائك ممتلئاً اأي ال�ضعور بال�ضبع 
بتناول  ال��رغ��ب��ة  انخفا�ص  اإىل  ي���وؤدي  اأط����ول، مم��ا  ل��ف��رتة 

الوزن.  ف��ق��دان  ي�ضاهم يف  م��ا  ال��ي��وم.  م���دار  ال��ط��ع��ام على 
بح�ضب ما ن�ضره موقع )هيلث الين( االأمريكي.

الع�ضالت،  ب��ب��ن��اء  ي�����ض��اع��د  ال����ذي  ال���روت���ني  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
واملعادن  الفيتامينات  م��ن  العديد  على  البي�ص  يحتوي 
كمية كبرية من م�ضادات  اإىل جانب  للج�ضم،  ال�ضرورية 
االأك�ضدة التي حتمي من العديد من االأمرا�ص. لذا ين�ضح 
خراء التغذية باإ�ضافة البي�ص اإىل نظامك الغذائي حيث 

ميكنك حت�ضريه بطرق خمتلفة و�ضهية.

البي�ض.. طرق حت�صريه وفوائده ال�صحية
كميات  على  اح��ت��وائ��ه  ب�ضب  للج�ضم  ج��دا  مفيد  البي�ص 
يف  حت��ت��وي  ال��واح��دة  والبي�ضة  الفيتامينات.  م��ن  ك��ب��رية 
امل��ع��دل على 9 غ��رام��ات م��ن ال��روت��ني و8 غ��رام��ات من 
النظر  ين�ضط  "اأ" الذي  الدهون. ويحتوي على فيتامني 
عند االإن�ضان وفيتامني "بي" القابل للذوبان املفيد لعمل 
االأي�ص  لعملية  ومهم  اخلاليا،  وتنف�ص  الع�ضبي  اجلهاز 

)التمثيل الغذائي( اأي�ضا.
من  تقريبا  خاليا  البي�ص(  زالل  )اأو  البي�ص  بيا�ص  يعد 
احلرارية  ال�����ض��ع��رات  م��ن  القليل  على  وي��ح��ت��وي  ال��ده��ون 
البي�ص  بيا�ص  الروتينات. ويحتوي  واأغلب حمتواه من 
الكالي�ضيوم  مثل  وامل��ع��ادن،  الفيتامينات  من  الكثري  على 

والبوتا�ضيوم واملاغني�ضيوم واحلديد والف�ضفور.
ترتكز ال�ضعرات احلرارية والكول�ضرتول يف �ضفار البي�ص، 
اإذ يحتوي ال�ضفار على اأكرث من 50 �ضعرة حرارية واأكرث 

من 200 مليغرام من الكول�ضرتول.
الزيت.  يف  قليه  مثل  البي�ص،  لتح�ضري  طرق  عدة  هناك 
الدهنية  باالأحما�ص  غنيا  يكون  الطريقة  بهذه  والبي�ص 
زيلكه  ت��ق��ول  ف��ي��ه،  ال��ك��ول�����ض��رتول  ن�ضبة  وت��رت��ف��ع  امل�ضبعة 
للتغذية.  االأملانية  املوؤ�ض�ضة  يف  التغذية  خبرية  ري�ضتماير 
الزيت يف قلي  با�ضتخدام  التغذية  ين�ضح خراء  لذلك ال 
اأي�ضا بعدم قلي البي�ص القدمي الأنه  البي�ص، وين�ضحون 

قد ي�ضبب الت�ضمم ببكرتيا ال�ضلمونيال.
ال�ضحية  مكوناته  باأغلب  فيحتفظ  امل�ضلوق  البي�ص  اأم��ا 
التغذية  خ��راء  ين�ضح  الطريقة  ه��ذه  ويف  وفيتاميناته. 
يوؤثر  الأنه  البي�ص  ب�ضورة كبرية مع  امللح  ا�ضتعمال  بعدم 
اجل�ضم.  يف  ال�ضوائل  وحم��ت��وى  ال���دم  �ضغط  ارت��ف��اع  على 
وحتى عند �ضلق البي�ص ال ين�ضح با�ضتعمال البي�ص غري 

الطازج الأنه قد ي�ضبب الت�ضمم ببكرتيا ال�ضلمونيال.
الزيت  مع  حت�ضر  املخفوق(  البي�ص  )اأو  اأومليت  طريقة 
احلليب.  اأو  اخل�����ض��روات  بع�ص  اإليها  وي�ضاف  ال��زب��دة  اأو 
وين�ضح خراء التغذية عند تناول البي�ص بهذه الطريقة 
بتجنب احلليب كامل الد�ضم وعدم ا�ضتعمال كميات كبرية 

من الزيوت.
وت���رح���ب اخل���ب���رية زي��ل��ك��ه ري�����ض��ت��م��اي��ر، ك��م��ا ن��ق��ل موقع 
اخل�ضار  با�ضتعمال  عنها،  االأمل��اين  اأوم�ضاو"  "اأبوتيكني 
ال��ط��ازج��ة م���ع ال��ب��ي�����ص ك��ون��ه��ا ت��ع��ط��ي ل��ل��ط��ب��ق مكمالت 
تناول  ع��ن  باال�ضتغناء  وين�ضح  للج�ضم.  مفيدة  طبيعية 

�ضفار البي�ص عند حت�ضريه بطريقة اأومليت.

نتفليك�ش واأمازون 
تت�سدران الرت�سيحات 

جلوائز منتجي هوليوود 
ا���ض��ت��ح��وذت ن��ت��ف��ل��ي��ك�����ص واأم�������ازون 
اأم�ص االأول االثنني على  وحدهما 
اأكرث من ن�ضف الرت�ضيحات يف فئة 
منتجي  جمعية  جل��وائ��ز  ال�ضينما 
ع��زز ح�ضورهما يف  م��ا  ه��ول��ي��وود، 

عام هزته جائحة كوفيد19-.
ف��م��ن ب��ني االأف�����الم ال��ع�����ض��رة التي 
"بروديو�ضرز  اخ��ت��ي��ار  عليها  وق��ع 
متوافرة  اأمريكا" �ضتة  اأوف  غيلد 
على من�ضتي الفيديو على الطلب، 
تعيد  ال�ضينما  دور  ب���داأت  وق��ت  يف 
ن���ي���وي���ورك وال  اأب����واب����ه����ا يف  ف���ت���ح 
ت�����زال م��غ��ل��ق��ة م��ن��ذ ن��ح��و ���ض��ن��ة يف 
االإج���راءات  ب�ضبب  اأجنلي�ص  لو�ص 
بفريو�ص  امل���رت���ب���ط���ة  ال�������ض���ح���ي���ة 

كورونا.
وم���ن ب���ني االأف�����الم امل��ر���ض��ح��ة من 
ترايل  "ذي  ُيعتر  "نتفليك�ص"، 
اأوف ذي �ضيكاغو �ضفن" اأوفر حظاً 
بالك  ري��ن��ي��ز  و"ما  "مانك"  م���ن 

بامت" للفوز بجائزة.
"اأمازون" التي مل تكن �ضمن  اأما 
املناف�ضة على جوائز اجلمعية العام 
على  التعويل  فت�ضتطيع  املن�ضرم، 
�ضاب�ضيكوينت مويف فيلم"  "بورات 
الذي �ضبق اأن نال جائزة "غولدن 
غلوب"، وكذلك على "وان نايت اإن 

ميامي" و"�ضاوند اأوف ميتال".
املن�ضتني  م����ن  الأي  ي�����ض��ب��ق  ومل 
الروائي  الفيلم  ف��ئ��ة  يف  ف���ازت  اأن 
اأو  املنتجني  جمعية  جوائز  �ضمن 

االأو�ضكار.
موؤ�ضراً  اجلمعية  ج��وائ��ز  وت�ضّكل 
م���وث���وق���اً ب���ه ن�����ض��ب��ي��اً مل��ع��رف��ة اإىل 
ح�ضولها  املحتمل  االأع��م��ال  هوية 
ال��ت��ي توّزع  على ج��وائ��ز االأو���ض��ك��ار 
وت�ضم  ن��ي�����ض��ان/اأب��ري��ل.  ن��ه��اي��ة  يف 
من  اآالف  ث���م���ان���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
ميلكون  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
اآخر  ه���ول���ي���وود. وم����ن  ال���ق���رار يف 
االأو�ضكار  بجائزة  فائزاً  13 عماًل 
الأف�ضل فيلم، ع�ضرة اأ�ضرطة كانت 

نالت قبلها جائزة اجلمعية.
وب��������ني ال����رت�����ض����ي����ح����ات جل����وائ����ز 
"نومادالند" الذي  اجلمعية فيلم 
املر�ضحة  االأعمال  اأب��رز  من  ُيعتر 
امل��و���ض��م، وهو  ه���ذا  لنيل اجل���وائ���ز 
التابعة  "�ضريت�ضاليت"  اإنتاج  من 
الفيلم  ل��ه��ذا  و���ض��ب��ق  ل�"ديزين". 
االأمريكية  اإخ���راج���ه  ت��ول��ت  ال���ذي 
اأن  ك��ل��وي��ه ج���او  اأ���ض��ل �ضيني  م��ن 
درامي"  فيلم  "اأف�ضل  بجائزة  فاز 

�ضمن جوائز "غولدن غلوب".

البي�ش.. لهذه الأ�سباب يجب اأن يكون �سمن نظامك الغذائي!

عنا�صر  فقدان  دون  ال��وزن  بخ�صارة  ترغب  كنت  اإذا 
غذائية �صرورية ال�صتمرار وظائف اجل�صم، ما عليك 
نظامك  يف  اأ�صا�صية  وجبة  البي�ض  جتعل  اأن  �صوى 
هي  فما  الفطور.  وجبة  �صمن  وخ�صو�صًا  الغذائي 

االأ�صباب التي جتعل البي�ض من اأهم االأطعمة؟
العقل ال�صليم يف اجل�صم ال�صليم، وللح�صول 

اأن  عليك  ه��ذه،  ال�صالمة  اأه���داف  على 
اأهم  الغذائي فهو من  تبداأ من نظامك 

العوامل للمحافظة على �صحة جيدة 
العنا�صر  من  احتياجاتك  وتلبي 

الغذائية يوميًا. وال يختلف االأمر 
اأن  اإذ  ال��وزن،  خل�صارة  بالن�صبة 

النظام  من  اأي�صًا  يبداأ  االأم��ر 
ميكنك  ف��ك��ي��ف  ال���غ���ذائ���ي. 

واحلفاظ  وزن���ك  اإن��ق��ا���ض 
اأن  دون  ال��ر���ص��اق��ة  ع��ل��ى 
املغذيات  خل�صارة  تتعر�ض 

الالزمة ل�صحتك؟
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�ش�ؤون حملية

كنموذج م�صابه للحياة على �صطح كوكب املريخ

باحثون يف مركز خليفة للهند�سة الوراثية والتقانات احليوية بجامعة الإمارات يجرون درا�سة حتليلية للمحتوى امليكروبي لل�سبخة 

�صمن برنامج  حمطات تاريخية 

نادي تراث الإمارات ينظم ندوة عن اأو�سمة وجوائز ال�سيخ زايد

من خالل عملها يف املراكز الطبية التابعة ل�صركة �صحة

ابنة الإمارات الدكتورة لولوة اآل علي ت�سهم يف خدمة جمتمع دولة الإمارات 

•• العني - الفجر

الوراثية  للهند�ضة  بحثي من مركز خليفة  فريق  قام 
والتقانات احليوية بقيادة الدكتور خالد اأمريي- مدير 
باإجراء حتليل للمحتوى  املركز يف جامعة االإم���ارات،  
املتحدة  العربية  االإم���ارات  بدولة  لل�ضبخة  امليكروبي 

كنموذج م�ضابه للحياة على �ضطح كوكب املريخ.
واأو����ض���ح ال��دك��ت��ور خ��ال��د اأم����ريي- م��دي��ر امل��رك��ز اأن " 
مركز خليفة يهتم باكت�ضاف جينات واأنظمة بيولوجية 
باإمكانها التكيف مع البيئة ال�ضحراوية ال�ضتخدامها 
يف تطوير حما�ضيل زراعية قادرة على التكيف يف املناخ 
احلار، وكذلك درا�ضة الكائنات التي تعي�ص يف ال�ضبخة 
ملا لها من اأهمية يف اكت�ضاف جينات واأنظمة بيولوجية 

قادرة على التاأقلم يف البيئات ال�ضعبة" 
التحاليل عن وج��ود كميات وفرية  واأ�ضاف"  اأظهرت 
بقدرتها  ع��رف��ت  وال��ت��ي  للملوحة  املحببة  للبكترييا 
العالية وتاأقلمها على النمو يف املناطق �ضديدة امللوحة، 
علماً باأن ال�ضالالت البكتريية التابعة للف�ضيلة املحبة 
التاأقلم  على  العالية  ال��ق��درة  لها  اأن  يعتقد  للملوحة 

والتكيف على �ضطح كوكب املريخ "
 ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ن��ب��ع��ت م���ن فكرة  
اأظهرت  كما  االأحمر،  الكوكب  على  �ضائلة  مياه  وج��ود 

التابعة  البكتريية  االأن��واع  العديد من  الدرا�ضة وجود 
لنف�ص هذه الف�ضيلة،  لها القدرة العالية على النمويف 
املناطق ذات الرودة العالية، باال�ضافة اإىل مقاومتها 
نتائج  اأظهرت  ، كما  العالية  البنف�ضجية  لالأ�ضعة فوق 
التحليل اأن هذه املجموعة من البكرتيا ميكنها املثيل 

وح�ضولها  االأوك�ضجني  توفر  ع��دم  حالة  يف  الغذائي 
عليه من ال�ضوء.

لل�ضبخة  التحاليل  نتائج  اأظ��ه��رت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
ب��دول��ة االإم����ارات ع��ن وج��ود م��ا ي��ق��ارب 15 جمموعة 
امل��ح��ب��ة للملوحة،  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  م��ن اجل��ي��ن��ات يف ع��ائ��ل��ة 

و�ضوف يتم اال�ضتفادة من هذه النتائج با�ضتخدام هذه  
م�ضابه  ظ���روف  حت��ت  البكترييا   ه��ذه  م��ن  املجموعة 
اال�ضتفادة  ميكن  اأن���ه  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة   ، امل��ري��خ  لكوكب 
من هذه املعلومات يف جمال الهند�ضة الوراثية للنبات 

وتطويرها م�ضتقباًل.

•• اأبوظبي-الفجر

لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�ضات  زاي��د  مركز  نظم 
"عن بعد"  ن��دوة  اأم�ص االثنني  اأول  ت��راث االإم���ارات 
فيها  ا�ضت�ضاف  وجوائز"،  اأو���ض��م��ة  "زايد..  بعنوان 
الباحث يف تاريخ االإمارات احلديث جمعة الدرمكي، 
زايد  ال�ضيخ  له  للمغفور  ال�ضابق  ال�ضحفي  واملرافق 
الندوة  واأدار  مت���ام،  ح��م��دي  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ال���ف���احت ال��ب��اح��ث يف م���رك���ز زاي���د 

للدرا�ضات والبحوث. 
املن�ضوري  فاطمة  اأ���ض��ارت  االفتتاحية  كلمتها  ويف 
م��دي��رة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ض��ات وال��ب��ح��وث، اإىل اأن 
ت��ن��ظ��ي��م ال����ن����دوة ي���اأت���ي ���ض��م��ن ب���رن���ام���ج "حمطات 
املركز  اأطلقه  زايد" ال��ذي  ال�ضيخ  حياة  يف  تاريخية 
ال�����ض��وء على  لت�ضليط  امل��ا���ض��ي  ف��راي��ر  �ضهر  ب��داي��ة 
ي�ضمها معر�ص  التي  واجلوائز  واالأو�ضمة  املقتنيات 

ال�ضيخ زايد التابع لنادي تراث االإمارات.
اأما الباحث جمعة الدرمكي فاأكد يف م�ضتهل حديثه 
اأن املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب 
ث��راه« كان دائما حمط اهتمام وتكرمي من كل  اهلل 
والر�ضمية،  ال�ضعبية  امل�ضتويات  ك��ل  وع��ل��ى  ال��ع��امل 
وذل���ك ت��ق��دي��راً الإجن���ازات���ه يف ال��ع��دي��د م��ن املجاالت 

ومواقفه االإن�ضانية، وال�ضيا�ضة احلكيمة التي يتعامل 
بها، و�ضيمه اخلرية وعطاءاته الوفرية. 

وحتدث الدرمكي عن كتابه »زايد.. اأو�ضمة وجوائز«، 
ال�ضادر عن االأر�ضيف الوطني، وقدم نبذة خمت�ضرة 
عن حمتويات الكتاب، كما ا�ضتعر�ص الدرمكي عددا 
القائد  ال��ت��ي ح�ضل عليها  االأو���ض��م��ة واجل��وائ��ز  م��ن 
واملدنية  العلمية  والهيئات  العامل  قادة  املوؤ�ض�ص من 
والدولية، مثل: قالدة النيل، و�ضاح ودرع ماأرب، و�ضام 

اللبناين، قالدة احل�ضني  القد�ص، و�ضام اال�ضتحقاق 
بن علي، و�ضام الرافدين من الدرجة االأوىل، الو�ضام 

امللكي الريطاين، وغريها.
اهتمام  عن  متام  حمدي  االأ�ضتاذ  حتدث  جانبه  من 
نهيان، طيب  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور 
اهلل ث��راه، باجلانب البيئي، حيث �ضغل هذا اجلانب 
حيزاً كبرياً من فكر القائد املوؤ�ض�ص، وقد لعبت جهود 
الراحل الكبري وروؤيته الثاقبة يف املجال البيئي دوراً 

بارزاً يف جعل الدولة منوذجاً عاملياً فريداً يف حماية 
البيئة وا�ضتدامة املوارد الطبيعية. 

واأ�ضار متام اإىل اأن العديد من اجلهات الدولية املعنية 
األقاباً  ال�ضيخ زايد،  املغفور له،  بالبيئة  بادرت مبنح 
توؤكد اأهمية الدور الذي لعبه من اأجل احلفاظ على 
البيئة، ومنها لقب »بطل االأر�ص«، كما ح�ضل املغفور 
ل��ه ال�ضيخ زاي���د ع��ل��ى ���ض��ه��ادة ال��ب��ان��دا ال��ذه��ب��ي��ة من 
العطاءات  نتيجة  »ب��ان��دا«  للبيئة  العاملي  ال�ضندوق 
غري املحدودة له رحمه اهلل، والتوجهات امل�ضتمرة يف 
جمال البيئة وكل ما يتعلق بها من جميع اجلوانب، 
اإىل قائمة طويلة من االأو�ضمة واجلوائز  باالإ�ضافة 
الكبري،  للراحل  العاملي  التقدير  عك�ضت حجم  التي 

وجهوده يف هذا املجال.
يو�ضح  ف��ي��دي��و  ع��ر���ص  الن�������دوة  خ��������الل  وت������م 
املقتنيات  م��ث��ل  زاي�����د  ال�����ض��ي��خ  م��ع��ر���ص  حم���ت���وي���ات 
واالأو�ضمة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة،  وال�����ض��ور  ال�ضخ�ضية 

و�ضهادات التقدير.
املدير  الرميثي  عبداهلل  علي  �ضعادة  ال��ن��دوة  ح�ضر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ل���درا����ض���ات واالإع��������الم يف ن�����ادي ت���راث 
االإمارات، وبدر االأمريي املدير االإداري يف مركز زايد 
للدرا�ضات والبحوث، وعدد من الباحثني واملهتمني 

واالإعالميني.

•• اأبوظبي-الفجر

علي  اآل  اأحمد  لولوة  الدكتورة  االإم��ارات  ابنة  اأ�ضهمت 
اإ���ض��ه��ام��اً ب���ارزا يف خ��دم��ة جمتمع دول���ة االإم�����ارات من 
للعيادات  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل���راك���ز  يف  عملها  خ���الل 
اأبوظبي  �ضركة  من�ضاآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة  العالجية 
للخدمات ال�ضحية "�ضحة"، وقدمت الرعاية الطبية 

الأفراد املجتمع، و�ضهرت على راحتهم و�ضالمتهم.
وتفانت الدكتورة لولوة اآل علي يف عملها خالل جائجة 
كوفيد19-، وبذلت جهوداً كبرية يف اأثناء اإدارتها ملركز 
امل�ضح الوطني لكوفيد19- يف ال�ضاخمة، حيث عملت 
لنداء  تلبية  العمل  فريق  جانب  اإىل  طويلة  ل�ضاعات 

الوطن و املجتمع.
اآل ع��ل��ي كل  "�ضحة" ل��ل��دك��ت��ورة ل��ول��وة  ه��ي��اأت ���ض��رك��ة 
ال�ضبل للتعلم امل�ضتمر واكت�ضاب اخلرات واملهارات يف 
جمال عملها، حيث التحقت يف العمل ب�ضركة "�ضحة" 

ب��ك��ال��وري��و���ص ط���ب وجراحة  ب���درج���ة  ب��ع��د ت��خ��رج��ه��ا 
 ،2005 ع��ام  املتحدة  العربية  االإم����ارات  جامعة  م��ن 
�ضحة  ل�ضركة  التابع  االأ�ضرة  طب  برنامج  والتحقت 
و  م��ه��ارات��ه��ا  �ضقل  م��ن  مكنها  حيث  ال��ع��ني  مدينة  يف 
كاأخ�ضائي  للعمل  الالزمان  املعرفة  و  بالعلم  اإثراءها 
اأ�ضرة يف اإحدى من�ضاأتها يف اأبوظبي.  ح�ضلت الدكتورة 
لولوة على البورد العربي يف طب االأ�ضرة من املجل�ص 
العربي لطب االأ�ضرة عام 2010،  وتدرجت يف عملها 
ثم م�ضوؤول  اأ�ضرة  ب�ضركة "�ضحة" من من�ضب طبيب 
ث��م م��دي��ر طبي  ال�����ض��اخم��ة ال�ضحي  اأط��ب��اء يف م��رك��ز 
2014 ومتكنت من �ضغل املن�ضب  للمركز نف�ضه عام 
نف�ضه  يف عدة مراكز اأخرى منها مركز املقطع ال�ضحي 
وحاليا ت�ضغل املدير الطبي ملركزي الفالح و ال�ضمحة 
بكوفيد19-  اخلا�ص  الوطني  امل�ضح  ملركز  باالإ�ضافة 

مبنطقة ال�ضاخمة. 
يف  املاج�ضتري  درج����ة   ع��ل��ى  ح�ضلت   2018 ع���ام  ويف 

ت��خ�����ض�����ص اجل�����ودة ومت��ي��ز االأع���م���ال ب��ت��ق��دي��ر امتياز 
م��ع م��رت��ب��ة ال�����ض��رف م��ن كلية اأب��وظ��ب��ي ل�����الإدارة مما 
االإدارية  و  القيادية  مهاراتها  تنمية  اإيجابا يف  انعك�ص 
وتطوير منهجيتها يف العمل. اإ�ضافة ملهامها احلالية، 
يف  االإن�ضانية  ال�ضوؤون  جمل�ص  رئي�ضة  من�ضب  تتوىل 
موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  اخلارجية  العالجية  اخلدمات 
وت�ضغل  االإن�ضانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
ع�ضوية جلنة حت�ضني املمار�ضة يف اخلدمات العالجية 
اخلارجية . توؤمن الدكتورة لولوة باأن التفاين و العمل 
ك��ل اجلهود  لت�ضافر  ب��االإ���ض��اف��ة  وامل��ت��وا���ض��ل  ال����دوؤوب 
والعمل بروح الفريق الواحد هو اأ�ضا�ص النجاح وتطور 
االأمم وامل��ج��ت��م��ع��ات، وت��وؤم��ن اإمي��ان��ا ت��ام��ا ب��اأن��ن��ا �ضعب 
وتفخر  االأول،  املركز  اإال  يرت�ضي  وال  التحدي  يع�ضق 
كونها اأحد اأفراد �ضركة �ضحة التي تعمل وفق منهجية 
اال�ضتثمار يف الكوادر الب�ضرية عمال بروؤية املغفور له 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان طيب اهلل ثراه.

�سرطة اأبوظبي »نتعنا لكم« لكبار 
املواطنني واأ�سحاب الهمم والأطفال

 اأكدت �ضرطة اأبوظبي اهتمامها يف خدمة كبار املواطنني واأ�ضحاب الهمم 
واالأطفال من خالل تقدمي خدماتها يف مقر منازلهم .

واأو�ضحت اأن مبادرة " نتعنا لكم " والتي اأطلقت العام املا�ضي �ضملت فئات 
جديدة وهم كبار املواطنني واالأطفال " ق�ضايا التنمر " �ضمن امل�ضتفيدين 
من خدمتها الريادية يف فتح البالغات اجلنائية اإىل جانب اأ�ضحاب الهمم 
اخلدمة  تتيح  و  املا�ضي  العام  يف  اإطالقها  عند  اخلدمة  بهم  ب��داأت  الذين 
التقدم ببالغات الوفيات و امل�ضابني وذلك �ضمن جهودها لتطوير  حالياً 

خدماتها املقدمة للجمهور وتعزيز جودة احلياة للمجتمع االإماراتي.  
 وكانت �ضرطة اأبوظبي قد اأطلقت هذه اخلدمة �ضمن باقة من اخلدمات 
املميزة الإ�ضعاد هذه الفئة بت�ضهيل ح�ضولها على اخلدمات ال�ضرطية �ضمن 
اأف�ضل  وتقدمي   املجتمع  فئات  بكافة  االهتمام   الر�ضيدة يف  القيادة  روؤي��ة 
اخلدمات وت�ضهيلها لهم  ، مما ي�ضهل عليهم احل�ضول على اخلدمة بي�ضر 
االأمثل  االل��ت��زام  ت�ضمن  اخلدمة  اأن  مو�ضحة  واجلهد  التكلفة  وتخفيف 

باالإجراءات االحرتازية والوقائية وال�ضحية. 
 واأكد  اللواء حممد �ضهيل الرا�ضدي مدير قطاع االأمن اجلنائي اأن  اإطالق 
املراجعني  اأع���داد  خف�ص  يف  ي�ضهم  اأبوظبي   اإم���ارة  م�ضتوى  على  اخلدمة 
عن  اجلمهور  ر�ضا  وزي��ادة  امل�ضتهدفة  الفئة  على  اجلهد  وتقليل  للمراكز، 
اخلدمات ال�ضرطية نتيجة اال�ضتجابة ال�ضريعة لفتح البالغ مبوقع احلدث 
التطلعات  وم��واك��ب��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  حت�ضني  منهجية  تطبيق   �ضمن  وذل���ك 
وبطريقة  وال��ذك��ي��ة  احل��دي��ث��ة  بالو�ضائل  اجل��م��ه��ور  خ��دم��ة  يف  امل�ضتقبلية 

مبتكرة  وتقدمي اخلدمات االإدارية وامليدانية بجودة عالية.
الطوارئ  رقم هاتف  التوا�ضل على  ت�ضتطيع  امل�ضتفيدة  الفئات  اأن   وذك��ر   
البالغات  بفتح  والو�ضول لهم  باالإجراءات  للبدء   999 العمليات   ب��اإدارة 

وتقدمي اخلدمة يف اأ�ضرع وقت .

حقق اإجنازات خالل عام 2020
مركز اأبوظبي لإدارة النفايات يكّثف جهوده واأن�سطته 
ملكافحة البعو�ش والذباب يف كافة اأرجاء اإمارة اأبوظبي
تعامل مع 3622 طلبًا ملكافحة البعو�ض خالل العام 2020

•• اأبوظبي- الفجر

كثفت فرق التفتي�ص والر�ضد التابعة الإدارة م�ضاريع مكافحة اآفات ال�ضحة 
اأب��وظ��ب��ي الإدارة ال��ن��ف��اي��ات )ت���دوي���ر(، ج��ه��وده��ا وو�ضعت  ال��ع��ام��ة يف م��رك��ز 
اأن�ضطتها املتقدمة على �ضعيد مكافحة البعو�ص والذباب يف خمتلف اأرجاء 
اأبوظبي، بالتزامن مع انطالق مو�ضم تكاثر البعو�ص االأول، الذي  اإمارة 
اآلية خا�ضة  ميتد ما بني �ضهري مار�ص ومايو من كل عام. وو�ضع املركز 
من اأجل تنفيذ خطة مكافحة البعو�ص يف اإمارة اأبوظبي، تقوم على )نظام 
االإدارة املتكاملة لالآفات IPM( وهو نظام متكامل الإدارة مكافحة االآفات 
واتخاذ القرارات واالإجراءات التي ت�ضاهم يف خف�ص ن�ضب االآفات وال�ضيطرة 
على ن�ضاطها  �ضمن احلدود امل�ضموح بها باتباع عدة ا�ضرتاتيجيات لتوفري 
حلول م�ضتدامة   ويقوم هذا النظام على 4 مراحل، االأوىل هي التفتي�ص 
وامل�ضح احل�ضري، والثانية ت�ضنيف وحتليل البيانات، والثالثة املكافحة، اأما 
الرابعة فهي توثيق البيانات والنتائج من خالل قاعدة بيانات اإلكرتونية. 
ويلجاأ املركز اإىل تقنيات �ضاملة ومتكاملة خالل مكافحة البعو�ص، حيث 
تتم مكافحة البعو�ص والذباب باتباع اأ�ضلوب املكافحة املتكاملة من خالل 

مكافحة االأطوار الريقية واحل�ضرة الطائرة.
وت�ضتخدم فرق املكافحة م�ضائد البعو�ص الرقمية املتطورة التي مت ربطها 
بنظام اإلكرتوين لت�ضجيل ور�ضد ن�ضاط البعو�ص ب�ضورة مبا�ضرة كل 15 
دقيقة واإر�ضال كافة اأعداد البعو�ص التي يتم ر�ضدها من خالل امل�ضيدة 

اإىل قاعدة البيانات االإلكرتونية.
على  متميزة  اإجن����ازات  حتقيق  ع��ن  واملكافحة  الر�ضد  عمليات  واأ���ض��ف��رت 
املا�ضي  العام  خ��الل  مت  حيث  للم�ضيدة،  احل�ضري  الر�ضد  نتائج  �ضعيد 

بعو�ضة.  2،073،453 ر�ضد   2020
و�ضهد العام 2020 عدداً من االإجراءات مثل اإزالة م�ضببات البعو�ص يف 
تكاثر  وم�ضببات  التحديات  كافة  ور�ضد  اأبوظبي،  اإم��ارة  مناطق  خمتلف 
البعو�ص باملزارع، وعمليات م�ضح ور�ضد ح�ضري للبعو�ص يف جميع امل�ضاريع 
التطويرية وال�ضكنية، التن�ضيق امل�ضرتك مع مطار اأبو ظبي الدويل لر�ضد 
واملرئية  املكتوبة  التوعية  برامج  جانب  اإىل  لالأمرا�ص،  الناقل  البعو�ص 
وامل�ضموعة املوجهة عر مواقع التوا�ضل.  وتقوم تلك الفرق باأداء مهامها، 
�ضمن م�ضاريع مكافحة اآفات ال�ضحة العامة، يف قطاعات جغرافية ممتدة 
اأبوظبي، منها جزيرة اأبوظبي )�ضرقاً وغرباً( والر  على م�ضاحة جزيرة 
الرئي�ضي ملدينة اأبوظبي وجزيرة يا�ص، ومدينة العني )املنطقتني ال�ضمالية 
كافة  الر�ضد  وتت�ضمن عمليات  الظفرة.  اإىل جانب منطقة  واجلنوبية(، 
املواقع التي من املحتمل اأن تتوالد فيها االأنواع الثالثة، وعليه يتم و�ضع 
لتغطية  �ضهرية  حمالت  و  دوري��ة  خدمات  ت�ضمل  منظمة  �ضهرية  خطط 
جميع املواقع يف اإمارة اأبوظبي، هذا باالإ�ضافة اإىل جتهيز خطط للطوارئ 
اإجمايل عدد  للعمل. ويبلغ  وتكثيفاً  التي ت�ضتلزم تدخاًل �ضريعاً  للحاالت 
 382 1259 موظفاً، منهم  العامة  ال�ضحة  اآف��ات  العاملني يف مكافحة 
البعو�ص، ويتم  خمت�ضاً من فنيني و مراقبني لعمليات ر�ضد و مكافحة 
اال�ضتعانة بفرق مكافحة ا�ضافية لدعم عمليات ر�ضد ومكافحة البعو�ص 

يف احلاالت التي ت�ضتلزم تدخاًل �ضريعاً و تكثيفاً للعمل.
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يعد فيتامني )د( مهما يف تكوين عظام قوية وفوائد �صحية اأخرى. ورغم اإمكانية 
الكثريين  اأن  اإال  ال�صم�ض،  الأ�صعة  التعر�ض  خالل  من  اإنتاجه  الب�صري  اجل�صم 

يعانون من نق�ض "فيتامني اأ�صعة ال�صم�ض".
يكفي  ما  على  يح�صلون  ال  الذين  الأولئك  وبالن�صبة 
من �صوء ال�صم�ض، ميكنهم توفري جرعاتهم اليومية 
اأطعمة معينة يف  اإ�صافة  من فيتامني )د( من خالل 

نظامهم الغذائي.

التي  )د(  ف��ي��ت��ام��ني  ك��م��ي��ة  ه���ي  م���ا 
اأحتاجها؟

وفقا للمعاهد الوطنية لل�ضحة، فاإن الكمية 
لكل  )د(  فيتامني  من  بها  املو�ضى  اليومية 

فئة عمرية هي:
 400 ���ض��ه��را:   12 ���ض��ن  - االأط���ف���ال ح��ت��ى 

وحدة دولية
- االأف��راد من �ضن 1 اإىل 70 عاما: 600 

وحدة دولية
- البالغون 71 �ضنة وما فوق: 800 وحدة 

دولية
- الن�ضاء احلوامل واملر�ضعات: 600 وحدة 

دولية

الداكنة  ال��ب�����ض��رة  وذوو  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  وي��ع��د 
الأ�ضباب  ب�ضرتهم  يغطون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك 
خلطر  عر�ضة  اأك���رث  ه��م  دينية،  اأو  �ضحية 

نق�ص فيتامني )د(.
وللح�ضول على الكمية الكايف من فيتامني 
اأ�ضعة ال�ضم�ص املو�ضى بها، اإليك �ضتة اأطعمة 

�ضحية حتتوي على فيتامني )د(:

ال�صلمون:  .1
اإليه،  ال���و����ض���ول  ي�����ض��ه��ل  ال�����ض��ل��م��ون  ���ض��م��ك 
ح�ضة  وحت��ت��وي  )د(.  بفيتامني  غني  وه��و 
ال�ضلمون 3 اأوقيات على 375 وحدة دولية 

)IU( من فيتامني )د(.

اإذا كان ذلك ممكنا، فاخرت �ضمك ال�ضلمون 
الري للح�ضول على تغذية اإ�ضافية.

اأن   2007 ع���ام  اأج���ري���ت  درا����ض���ة  ووج�����دت 
ال�ضلمون  ���ض��م��ك  م���ن  اأوق���ي���ة   3.5 ح�����ض��ة 
الري حتتوي يف املتو�ضط على 988 وحدة 
نف�ص  اأن  ح��ني  )د(، يف  فيتامني  م��ن  دول��ي��ة 
الكمية من �ضمك ال�ضلمون امل�ضتزرع حتتوي 

يف املتو�ضط على 240 وحدة دولية.
 B ويعد ال�ضلمون م�ضدرا كبريا لفيتامينات
يعتقد  والتي  الدهنية،   3 اأوميغا  واأحما�ص 
القلب  اأم��را���ص  من  الوقاية  يف  مفيدة  اأنها 
وال�����ض��رط��ان ومر�ص  ال��دم��وي��ة  واالأوع����ي����ة 

األزهامير وااللتهابات ب�ضكل عام.

الرتوتة: اأو  املرقط  ال�صلمون   .2
يعد �ضمك ال�ضلمون املرقط خيارا رائعا اآخر 
زيادة  اإىل  ي�ضعون  الذين  لالأ�ضماك الأولئك 
من  ح�ضة  وحت��ت��وي  )د(.  فيتامني  ت��ن��اول 
ال��رتوت��ة على 540 وح��دة دول��ي��ة م��ن هذا 

الفيتامني ال�ضروري.
ويعتر �ضمك ال�ضلمون املرقط اأي�ضا م�ضدرا 
مثل  االأخ��رى  واملعادن  للفيتامينات  ممتازا 
النيا�ضني الذي ي�ضاعد اجل�ضم على حتويل 
الذي   B 12 اإىل طاقة، وفيتامني  الطعام 
ال����دم احلمراء،  ت��ك��وي��ن خ��الي��ا  ي�����ض��اع��د يف 

الدهنية،   3 اأوم��ي��غ��ا  واأح��م��ا���ص 
تقلل  اأن  والتي ميكن 

م������������ن خ����ط����ر 
بة  �ضا الإ ا

باالأمرا�ص وال�ضكتة الدماغية.

كبد  ب��زي��ت  الغذائية  امل��ك��م��الت   .3
احلوت:

زي���ت ك��ب��د احل���وت ه��و مكمل غ��ذائ��ي ميكن 
����ض���راوؤه م��ن معظم حم���الت ال��ب��ق��ال��ة. وهو 
خيار رائع الأولئك الذين ال يحبون ال�ضمك، 
ل��ك��ن��ه��م م���ا زال�����وا ي���ري���دون ط��ري��ق��ة �ضهلة 

الإ�ضافة فيتامني د اإىل نظامهم الغذائي.
وتعطي كب�ضولتان، ما يعادل 5 ملليلرت من 
400 وح��دة دولية  زي��ت كبد احل��وت، نحو 
وهذا  يوميا.  ال�ضم�ص  اأ�ضعة  فيتامني  م��ن 
يعادل حوايل %66 من متو�ضط احتياجات 

ال�ضخ�ص اليومية من فيتامني )د(.

الفطر: اأكل   .4
م�ضدرا  ال��ف��ط��ر  ي��ع��د  للنباتيني،  بالن�ضبة 
كوب  ويحتوي  )د(.  لفيتامني  جيدا  بديال 
دولية  وح��دة   786 اخل��ام على  الفطر  من 
من فيتامني )د(.ومع ذلك، يختلف حمتوى 
الفطر.  اأن�������واع  ب���اخ���ت���الف  )د(  ف��ي��ت��ام��ني 
ووجدت ورقة مراجعة اأجريت عام 2018 
يف Nutrients اأن الفطر الري الطازج 
اأكرث من الفطر  يحتوي على فيتامني )د( 

يف املتجر.

البي�ض: �صفار   .5
الذين  ل��ل��ن��ب��ات��ي��ني  اآخ����ر  خ��ي��ار 
يتطلعون اإىل زيادة تناولهم 
لفيتامني )د( هو البي�ص، 
وخا�ضة �ضفار البي�ص. 
واحدة  بي�ضة  وحت��ت��وي 
ك������ب������رية م��������ع �����ض����ف����ار 
 44 نحو  على  البي�ص 
وحدة دولية من فيتامني 
)د(، وهو ما ميثل %6 من 

القيمة اليومية املو�ضى بها.

الكثري يعاين من نق�صانه يف اأج�صامهم

فيتامني )د( .. اأطعمة �سحية يجب اإ�سافتها اإىل نظامنا الغذائي

جوزة الطيب من العالجات ال�صعبية
الطيب  "جوزة  اإّن  الفتى  االخت�ضا�ضية مرينا  تقول  بداية، 
يف  اال�ضتخدام، خ�ضو�ضاً  �ضائعة  التوابل  بكونها من  ت�ضتهر 
والع�ضائر.  االأط��ب��اق،  اأن��واع  وبع�ص  ال�ضل�ضات،  املخبوزات، 
وجود  ب�ضبب  احل��ل��و؛  ال��ط��ع��م  ذات  ال��ق��وي��ة  بنكهتها  تتمّيز 
مرّكب )مريي�ضتي�ضني( Myristicin الذي يعتر املكّون 
الرئي�ضي للزيت ومل�ضحوق البذور، كما يوجد يف زيوت بع�ص 

االأع�ضاب االأخرى؛ كال�ضبت والبقدون�ص.
تعتر جوزة الطيب واحدة من اختيارات عديدة م�ضتخدمة 
الراغبات  الن�ضاء  ُتقبل عليها  والتي  ال�ضعبية،  العالجات  يف 

باحلمل؛ لزيادة فر�ص حدوثه ب�ضكل طبيعي.
فوائد  ال��ط��ي��ب  جل����وزة 

�ضحية 

واال�ضرتخاء،  بالهدوء  ال�ضعور  متنحهن  اأنها  منها  للن�ضاء، 
التوتر  من  تخّفف  كما  باالكتئاب،  االإ�ضابة  من  وحتميهن 
ال�ضهرية،  الدورة  التي ت�ضبق  لديهن، خ�ضو�ضاً يف الفرتات 
ومتنع ال�ضعور بالغثيان اإذا مّت تناولها مع الع�ضل، وتخّل�ص 

الفم من الرائحة الكريهة. 
وال �ضك اأّن جوزة الطيب ت�ضاعد على خ�ضارة الوزن الزائد، 
ونعومته  وحيويته  ومن طوله  ال�ضعر  تزيد من جمال  كما 
الراأ�ص  ف��روه  يف  الدموية  ال���دورة  تن�ّضط  ت�ضاقطه.  ومتنع 
وتخّفف االأعرا�ص امل�ضاحبة ملتالزمة الطمث، وت�ضّهل عملية 
الوالدة الطبيعية؛ وذلك 
البطن  بتدليك 
جوزة  ب��زي��ت 

اأنها  ك��م��ا  اأ����ض���اب���ي���ع،  ب�3-2  ال������والدة  م���وع���د  ق��ب��ل  ال��ط��ي��ب 
حتافظ على �ضحة اجللد والب�ضرة، وتوؤّخر ظهور عالمات 
ال�ضوداء  ال����روؤو�����ص  م���ن  ال��ب�����ض��رة  وت��خ��ّل�����ص  ال�����ض��ي��خ��وخ��ة، 

والكلف".

وال�صعور  االأع�����ص��اب  ال���ص��رتخ��اء  ال��ط��ي��ب  ج����وزة 
بالراحة

"جوزة  اأن  اإىل  الفتى  مرينا  التغذية  اخت�ضا�ضية  وت�ضري 
املنغنيز،  املغني�ضيوم،  من  جيدة  ن�ضب  على  حتتوي  الطيب 
 B6و B1 النحا�ص، والفيتامينات االأ�ضا�ضية؛ مثل فيتامني
التي ت�ضاعد على عالج كثري من امل�ضاكل ال�ضحية وحت�ضني 

�ضحة اجل�ضم ب�ضكل ملحوظ.
كمكّون  ال��ط��ي��ب  ج����وزة  ت�ضتخدم 
من  ال����ع����دي����د  يف  اأ�����ض����ا�����ض����ي 
االأدوي������������ة وال����ع����الج����ات 
الطبية؛ لتح�ضني النوم 
وتقوية  وال�������ض���ح���ة 
اجل������ه������از امل����ن����اع����ي، 
اأنها  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
تهدئة  على  ت�ضاعد 
الع�ضبي،  اجل����ه����از 
حت���������ض����ني ال������������دورة 
ئها  ا حتو ال ، ية مو لد ا
االأ�ضا�ضية  ال����زي����وت  ع��ل��ى 
مثل )املريي�ضت�ضني(. كما ت�ضاعد 
والتوّرم  امل��ف��ا���ض��ل  اآالم  ح����ّدة  تخفيف  ع��ل��ى 
االأع�ضاب  ترخية  يف  وت�ضاهم  واالل��ت��ه��اب��ات، 
على  ي�ضاعد  الذي  االأمر  بالراحة؛  وال�ضعور 
ال�����ض��ريوت��ون��ني، الذي  اإف����راز ه��رم��ون  حتفيز 
مليء  ك��وب  وتناول  �ضريعاً.  النوم  على  ي�ضّجع 
باحلليب مع ر�ّضة من جوزة الطيب ي�ضاعد على 

حت�ضني جودة النوم.
احل�ضاء  اأطباق  اإىل  الطيب  ج��وزة  من  قليل  اإ�ضافة  اأّن  كما 
تعمل  اإذ  اله�ضم؛  عملية  حت�ضني  على  ي�ضاعد  وامل�ضروبات 

الزيوت االأ�ضا�ضية بداخلها على طرد الغازات، ما يخّفف االأمل 
االإم�ضاك.  حاالت  يف  وي�ضاعد  البطن،  انتفاخات  عن  الناجت 
اإنزميات  اإف���راز  حتفيز  على  كذلك  الطيب  ج��وزة  وت�ضاعد 

اجلهاز اله�ضمي، التي حت�ّضن عملية التمثيل الغذائي.
البوتا�ضيوم،  الكال�ضيوم،  مثل  باملعادن  غنية  الطيب  ج��وزة 
املنغنيز واحلديد؛ فت�ضاعد على تنظيم �ضغط الدم وتن�ضيط 
الدورة الدموية داخل اجل�ضم، كما ت�ضاعد تلك املعادن كذلك 

على تقليل ال�ضعور باالإجهاد وا�ضرتخاء االأوعية الدموية".

جوزة الطيب رائعة لب�صرة الن�صاء
جوزة  "تعتر  قائلة:  الفتى  م��رين��ا  االخت�ضا�ضية  وتتابع 
على  حت��ت��وي  اإذ  بالب�ضرة؛  للعناية  مثالياً  م��ك��ّون��اً  الطيب 
وم�ضاّدة  واجل���راث���ي���م،  ل��ل��م��ي��ك��روب��ات  م�������ض���اّدة  خ�����ض��ائ�����ص 
الب�ضرة  �ضحة  حت�ضني  على  ي�ضاعد  ما  كذلك،  لاللتهابات 

وا�ضتعادة ن�ضارتها وت�ضغري امل�ضام وتنقية الروؤو�ص ال�ضوداء 
فيها، والتخّل�ص من حب ال�ضباب واحمرار اجللد والق�ضاء 
ال�ضتخدامها  طريقة  واأف�ضل  املزعجة.  ال��راأ���ص  ق�ضرة  على 
هي مبزج م�ضحوق جوزة الطيب مع الع�ضل وتنظيف الب�ضرة 

بلطف.
للبكترييا  امل�������ض���اّدة  ال��ط��ي��ب  ج�����وزة  خ�����ض��ائ�����ص  وب��ف�����ض��ل 
كما  ال��ف��م،  رائ��ح��ة  مكافحة  على  ت�ضاعد  فهي  والفطريات، 
حت��ت��وي ع��ل��ى زي���ت االأوج��ي��ن��ول ال��ع��ط��ري، م��ا ي�ضاعد على 

تخفيف وجع االأ�ضنان اأي�ضاً والوقاية من ت�ضّو�ضها.
واأخرياً، تتعّدد فوائد جوزة الطيب للن�ضاء؛ ب�ضبب احتوائها 
على كثري من العنا�ضر الغذائية االأ�ضا�ضية من الفيتامينات 
املناعة،  لتح�ضني �ضحة اجل�ضم وتقوية  ال�ضرورية  واملعادن 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن خماطر  ل��ل��ح��ام��ل  ب��ت��ن��اول��ه��ا  ول��ك��ن ال ين�ضح 

االإجها�ص".

مكون اأ�صا�صي يف العديد من االأدوية والعالجات الطبية

جوزة الطيب .. تقوي جهاز املناعة، وحت�سن الدورة الدموية
تعترب جوزة الطيب من الثمار ال�صهرية التي ت�صتخدم على نطاق وا�صع، وتنمو اأ�صجارها يف املناطق اال�صتوائية، اأما ثمارها فهي غري �صاحلة لالأكل، بينما من املمكن 

تناول نواتها، باالإ�صافة اإىل اأن لها العديد من الفوائد الطبية مع رائحتها العطرة.
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العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/175

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/03/15 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده مطعم الركن �صكو ماكو )فرع( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                               الو�صف   �صعر التقييم  

                                            معدات مطعم       25،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2767

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/03/15 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده �صندباد مارين )�ض.ذ.م.م( و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                  الو�صف  

 720،000                                        معدات واجهزه للقوارب  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/6618

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
�صينعقد  باأنه  دبي  يف  االإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  تكليف  على  وبناء  للمزادات  االمارات  تعلن 
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
بيت  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/03/15 االثنني  يوم  م�صاءا   6:00
ال�صجاد العجمي ملالكها �صعيد حممد ال�صريف �صركة ال�صخ�ض الواحد �ض.ذ.م.مو او�صاف املحجوزات                  

على النحو التايل :
                                                              الو�صف                 �صعر التقييم  

                                                مفرو�صات و اك�ص�صوارات                  53،230 
التف�صل  املعلومات  من  وللمزيد  �صمان  ب�صيك  او  نقدي  بتاأمني  يتقدم  ان  باملزايدة  يرغب  من  فعلى 
التقدم  اعرتا�ض  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae بزيارة املوقع االلكرتوين

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/4146
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع

املنذر اإليه : وليد حممد م�ضطفى حممد .
نتيجة  دره��م   )  25،382.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
ال�ضيارة رقم ) 16967 / خ�ضو�ضي / الفئة G/ دبي  ( من نوع ) هوندا �ضيفيك 
_ �ضالون( موديل )2016  ( _ لون ) بنف�ضجي( _ واملمولة ل�ضاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/4132
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع

املنذر اإليه : تيمور يلدو�ضيف.
نتيجة  دره��م   )  41،133.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
  HONDA ( من نوع )  دبي /W ال�ضيارة رقم ) 87920 / خ�ضو�ضي / الفئة
واملمولة  اأ���ض��ود( _   ( ل��ون   _ )  2017( موديل  �ضالون(   _ACCORD

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4122
املنذر :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : ارومه لتاأجري ال�ضيارات .
نتيجة  درهم   ) وق��درة )19،837.24  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات 
التنفيذية  ل�ضرف املبلغ لل�ضيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة  
  رقم )87530 /خ�ضو�ضي/ الفئة 16 /  اأبوظبي( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي الن�ضر  
_ �ضالون ( موديل )2016(  _ اللون  )اأ�ضود ( _ واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4126
املنذر :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : �ضوبر لتاأجري ال�ضيارات.
نتيجة  درهم   ) وق��درة )33،419.48  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات 
التنفيذية  ل�ضرف املبلغ لل�ضيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
رقم )19187 /خ�ضو�ضي/ الفئة 1 /  ال�ضارقة( من نوع ) هايونداي النرتا  _ 
�ضالون ( موديل )2014( _ اللون  )بني( _ واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/4124
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع

املنذر اإليه : بودو�ضريي كاتاالن او�ضيف �ضوجان بودو�ضريي كاتاالن لونابان .   
نتيجة  دره��م   )  55،680.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
 HONDA ( من نوع )  دبي /K ال�ضيارة رقم ) 13287 / خ�ضو�ضي / الفئة
واملمولة   _  ) بني   ( ل��ون   _  )  2016( موديل  �ضالون(   _ACCORD

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم  2021/4121
املنذر :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : �ضوبر لتاأجري ال�ضيارات.
نتيجة  درهم   ) وق��درة )33،419.48  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات 
التنفيذية  ل�ضرف املبلغ لل�ضيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
رقم )12253 /خ�ضو�ضي/ الفئة 1 /  ال�ضارقة( من نوع ) هايونداي النرتا  _ 
�ضالون ( موديل )2014 ( _ اللون  )بني( _ واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

رقم  2021/4125
املنذر :  م�ضرف اأبوظبي اال�ضالمي �ص.م.ع .

املنذر اإليها : ماري كاميلي ادونا .
نتيجة  درهم   ) وق��درة )78،803.12  �ضداد مبلغ  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإجراءات 
التنفيذية  ل�ضرف املبلغ لل�ضيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة    
رقم )75359 /خ�ضو�ضي/ الفئة N /  دبي( من نوع ) لكز�ص جي ا�ص 250  _ 
�ضالون ( موديل )2012 ( _ اللون  )اأبي�ص لوؤلوؤي( _ واملمولة ل�ضاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10 
 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2021/4123
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع

املنذر اإليه : عبدالب�ضري عبدالرحمن بابو .    
نتيجة  دره��م   )  34،141.00( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�ضداد االأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خالل 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإال �ضي�ضطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على 
 TOYOTA( ن��وع  من   ) دب��ي   /W/ خ�ضو�ضي   /  69357  ( رق��م  ال�ضيارة 
COROLLA   _ �ضالون  ( موديل )2016( _ لون ) ابي�ص ( _ واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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الأربعاء  10  مار�س 2021 العدد 13185

دولة الإمارات العربية املتحدة
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املال والأعمال

»براكة« رافعة للنمو القت�سادي وتوطني 
تكنولوجيا الطاقة النووية ال�سلمية

وحمركاً  رافعة  ال�ضلمية  النووية  للطاقة  براكة  م�ضروع  ي�ضكل 
للنمو يف دولة االإم��ارات من خالل توفري %25 من احتياجات 
الدولة من الكهرباء اخلالية من االنبعاثات الكربونية، وهذا يوفر 
املزيد من اإمدادات الطاقة لدعم منو االقت�ضاد الوطني وتنويعه، 
اإىل  اإ�ضافة  اجلديدة،  العمل  فر�ص  من  اآالف  اإيجاد  يف  وي�ضاهم 
نقل املعرفة وتوطني التقنيات احلديثة التي تعزز تقدم االإمارات 
يف جهودها لتكون منتجاً وم�ضاركاً يف االإبداع واالبتكار يف جماالت 

العلوم املتطورة التي يتوقف على اإتقانها رفاه اأجيال امل�ضتقبل.
لقد كانت حلظة تاريخية للدولة عندما مت االإعالن عن ت�ضغيل 
باالعالن  االجن��از  يتوا�ضل  واليوم  االأرب���ع،  براكة  حمطات  اأوىل 
عن ح�ضول الوحدة الثانية على رخ�ضة الت�ضغيل ليتوج امل�ضروع 
اأكرث من عقد من الروؤية الطموحة واالإدارة املحكمة والتخطيط 

اال�ضرتاتيجي.
�ضحيح اأن الهدف املبا�ضر لهذا امل�ضروع هو تاأمني طاقة �ضديقة 
للبيئة تلبيًة للطلب املتزايد على الكهرباء، ولتوفري فر�ص عمل 
جديدة للمواطنني، لكن الهدف اال�ضرتاتيجي الذي توؤكد عليه 
دولة االإم��ارات دائما يف م�ضروعاتها الكبرية واال�ضتثنائية هو اأن 
امل��دى تعزز دورها  بعيدة  روؤي��ة  �ضباقة ومتفردة من خالل  تكون 
االإن�ضانية. ميثل  واملوؤثر يف م�ضرية احل�ضارة  والفاعل  االإيجابي 
قطاع الطاقة النووية، الذي يقت�ضر اأع�ضاوؤه على عدد قليل من 
ورغ��م ظهور   .. الطموحات  ه��ذه  من  واح���داً  وال�ضركات،  ال��دول 
“ما  امل�ضروع بحجة  �ضككت يف هذا  التي  الن�ضاز  االأ���ض��وات  بع�ص 
اإال  النووية؟”،  الكهربائية  للطاقة  بالنفط  غنية  دول��ة  حاجة 
اأن االإم��ارات م�ضت يف تنفيذ اأول م�ضروع عربي للطاقة النووية 
النظيفة وامل�ضتدامة، وهاهي جتني نتائجه �ضريعاً بعد اأن دخلت 
يف  الكهرباء  واإن��ت��اج  الت�ضغيل  مرحلة  ب��راك��ة  يف  االأوىل  املحطة 
قرارات  ان   . للركب  الثانية  املحطة  �ضتن�ضم  وتاليا   .. االإم���ارات 
روؤى التتوقف  درا�ضات معمقة وعلى  دائما مبنية على  االإم��ارات 
عند جمرد النظر للحظة “االآنية” اأو حتى اإىل امل�ضتقبل املنظور 

اإمنا اإىل روؤية بعيدة االأمد.
وبف�ضل هذه الروؤية، باتت االإم��ارات منوذجاً يحتذي به، خا�ضًة 
ا�ضتطاعت  النووية، حيث  الطاقة  لقطاع  املن�ضمة حديثاً  للدول 

بناء وت�ضغيل م�ضروعها النووي يف زمن قيا�ضي.
ول�ضمان توفري اأعلى معايري االأمن واالأمان واال�ضتدامة طويلة 
تاأ�ضي�ص  مت  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة  ال�ضلمية  اال�ضتخدامات  يف  امل��دى 
الهيئة  وه��ي   ،2009 ع��ام  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة 
امل�����ض��وؤول��ة ع��ن و���ض��ع ال��ل��وائ��ح واالأن��ظ��م��ة وف���ق امل��ع��اي��ري العاملية 

واال�ضراف على تنفيذها.
وم��ن��ذ ب��دء االع���الن ع��ن م�����ض��روع ب��راك��ة، اأث��ب��ت��ت دول���ة االإم����ارات 
من  ه��ي  وال��ت��ي  ال�ضفافية  م�����ض��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا 
ذلك،  �ضبيل  ويف   .. ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال��دول��ة  �ضيا�ضة  اأ�ضا�ضيات 
وقعت اأكرث من 13 اتفاقية دولية متعلقة بالطاقة النووية مثل 
اتفاقيات ال�ضمانات وبرتوكولها للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
االأخرى.  االتفاقيات  م��ن  وغ��ريه��ا  النووية  ال�ضالمة  واتفاقية 
وا�ضتقبلت دولة االإمارات على مدار العقد املا�ضي 11 بعثة دولية 
خمتلف  وتقييم  ملراجعة  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  م��ن 
والتنظيمي،  القانوين  واالإط��ار  النووية  التحتية  البنية  جوانب 
الدولة  ا�ضتعداد  وم�ضتوى  واالأم���ان،  النووية  ال�ضالمة  ومعايري 
حلاالت الطوارئ وحظر االنت�ضار النووي .. واأ�ضادت هذه البعثات 
النووي.  برناجمها  و�ضلمية  �ضالمة  ل�ضمان  االإم����ارات  بجهود 
الكهرباء لتلبية  ال�ضلمي يهدف الإنتاج  النووي  االإم��ارات  برنامج 
الطلب  اأن  التقارير  ُتظهر  حيث  الطاقة،  على  املتزايد  الطلب 
على الكهرباء يف االإمارات ت�ضاعف، ومن بني االأهداف اال�ضا�ضية 
فر�ص  من  العديد  وتوفري  االقت�ضادية  التنمية  دعم  للم�ضروع، 
العمل ملواطني الدولة .. و�ضتتفادى املحطات االأربع عند ت�ضغيلها 
الكربونية  ال��غ��ازات  م��ن  ط��ن  مليون   21 اإىل  ي�ضل  م��ا  ان��ب��ع��اث 

ال�ضارة بالبيئة كل عام.
فمنذ و�ضع الت�ضورات االأولية الإطالق الرنامج النووي ال�ضلمي 
اأعوام، كانت املوجهات االأ�ضا�ضية التي  االإماراتي قبل نحو ع�ضرة 
لتعزيز  م�ضتقبلّية  روؤي��ة  حتقيق  هي  الر�ضيدة  القيادة  و�ضعتها 
تقييم  “�ضيا�ضة  واإط����الق  ال��دول��ة،  يف  واالزده�����ار  النمو  م�ضرية 
واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  وتاأ�ضي�ص  �ضلمية”  ن��ووي��ة  ط��اق��ة  وتطوير 
النووية  للرقابة  االحتادية  الهيئة  مثل  القطاع  �ضمن  الوطنية 
لتكون اجلهة الرقابية امل�ضوؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووّية 
العام  النووية يف  االإم���ارات للطاقة  االإم���ارات، وموؤ�ض�ضة  دول��ة  يف 
نف�ضه، لتعمل على تطوير اأول حمطات الطاقة النووية ال�ضلمية 

يف الدولة وامل�ضاهمة يف تنويع م�ضادر الطاقة.
كما اهتمت الدولة بالتعاون مع اخلراء الدوليني يف دعم تطور 
املمار�ضات  اأف�ضل  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  ال�ضلمي  ال��ن��ووي  ال��رن��ام��ج 
املبتكرة واملعارف واخلرات العميقة مبا ي�ضمن ا�ضتدامة امل�ضروع 

والتزامه باأعلى املعايري العاملية يف ال�ضالمة واجلودة واالأمان.
القدرات  بناء  الرنامج وهو  الطموح من هذا  الهدف  ولتحقيق 
الب�ضرية يف املجال النووي .. عملت الدولة عر جهات االخت�ضا�ص 
على تاأهيل اجليل القادم من قادة الطاقة النووية يف الدولة من 
خالل الرامج املتخ�ض�ضة واملنح الدرا�ضية، وذلك يف اإطار اأهداف 
روؤية االإمارات 2021 و”مئوية االإمارات 2071 “ ال�ضاعية اإىل 
وعملية  علمية  فر�ص  توفري  خ��الل  من  م�ضتدام  م�ضتقبل  بناء 
للكوادر الوطنية املوؤهلة والطموحة، ودعمهم من اأجل امل�ضاهمة 
يف تلبية االحتياجات املتزايدة عر توفري طاقة اآمنة وم�ضتدامة 

و�ضديقة للبيئة بكفاءة عالية.
م�ضروع  جم��رد  لي�ضت  “براكة”  اأن  توؤكد  املتكاملة  النظرة  ه��ذه 
مبعناها  للتنمية  قاطرة  بل  فح�ضب،  النظيفة  الكهرباء  لتوليد 

ال�ضامل لتعزيز م�ضرية النمو واالزدهار يف الدولة.

كتبه : حممد جالل الري�ضي 
مدير عام وكالة اأنباء االإمارات

»�سعود بن �سقر مل�ساريع ال�سباب« توقع مذكرتي تفاهم مع غرفة ويلز الربيطانية و �سركة �ساير ولري
•• راأ�س اخليمة - وام:

م�ضاريع  لتنمية  �ضقر  ب��ن  ���ض��ع��ود  موؤ�ض�ضة  وق��ع��ت 
مع  االأوىل  تفاهم  مذكرتي  اخليمة،  براأ�ص  ال�ضباب 
غ��رف��ة جت���ارة م��ق��اط��ع��ة وي��ل��ز ال��ري��ط��ان��ي��ة لتعزيز 
والقطاعات  املجاالت  خمتلف  يف  الثنائية  العالقات 
وتوفري  واال�ضت�ضارية،  واالإ�ضتثمارية  االإقت�ضادية 
اأع�ضاء  ب���ني  ال���ت���ع���اون  مل���زي���د م���ن  امل��ن��ا���ض��ب  امل���ن���اخ 
ويلز”  “�ضاير  م��ع  وال��ث��ان��ي��ة  وال��غ��رف��ة،  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
االأمن  جم��ال  يف  العاملة  الكرى  ال�ضركات  اإح��دى 
ال�ضيراين والت�ضدي للهجمات االإلكرتونية الع�ضو 

بغرفة مقاطعة ويلز.
اإ�ضماعيل  ي��و���ض��ف  ���ض��ع��ادة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي  وق���ع 
رئي�ص اللجنة العليا ملوؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية 
الدويل  املدير  برايز  وال�ضيدة چو  ال�ضباب،  م�ضاريع 

املوؤ�ض�ص  ديفيز  چون  وال�ضيد  ويلز،  مقاطعة  لغرفة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة “�ضاير ويلز«.

وتهدف مذكرتا التفاهم بني االأطراف الثالثة اإىل 
اإيجاد فر�ص وا�ضعة للتعاون املتبادل مبا متتلكه غرفة 
ويلز، و�ضركة “�ضاير ويلز” من مقومات وخرات 
�ضد  على  االبتكارات اجلديدة  تكنولوجيا  كبرية يف 
هذه  من  واال�ضتفادة  االلكرتونية،  الهجمات  وتتبع 
اخلدمات وما لديهم من تقنيات وابتكارات ت�ضهم يف 
احلماية من خماطر الهجمات االإلكرتونية، واتباع 

و�ضائل حمائية ودعائية اأكرث كفاءة.
العليا  اللجنة  رئي�ص  اإ�ضماعيل  يو�ضف  �ضعادة  واأك��د 
ملوؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية م�ضاريع ال�ضباب، اأن 
االأع�ضاء  ال�ضركات  ت�ضتهدف  لن  التفاهم  مذكرتي 
مبوؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر فح�ضب، بل �ضت�ضمل كافة 
املوؤ�ض�ضات الراغبة يف اال�ضتفادة من خدمات “�ضاير 

ويلز”، �ضواء يف جمال االأن�ضطة التدريبية والتطوير، 
لتطبيق  االأع���م���ال  وت��ط��وي��ر  البحثية  االأن�����ض��ط��ة  اأو 
املوؤمترات  اأو  امللتقيات  يف  ممثلة  املمار�ضات  اأف�ضل 
الوقت  تكون يف  اأن  على  العمل  ور���ص  و  اللقاءات  اأو 
املفرو�ضة  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ظ��روف  اف��رتا���ض��ي��ة  احل���ايل 
م�ضتقباًل  ترتجم  ثم  كورونا،  جائحة  ب�ضبب  حالياً 
التي  املعار�ص  بجميع  وامل�ضاركة  متبادلة،  ل��زي��ارات 
موؤ�ض�ضة  و  اخليمة  راأ����ص  غرفة  م�ضتقباًل  تنظمها 
�ضعود . وقال اإ�ضماعيل : يف اإطار قراءتنا ال�ضت�ضراف 
ملواكبة  ا�ضرتاتيجية  لو�ضع  حالياً  ن�ضعى  امل�ضتقبل، 
توظيف  وذلك عر  القطاعات،  بكل  املتغريات  كافة 
على  ت�ضاعد  التي  امل�ضتقبل،  ا�ضت�ضراف  اأدوات  كافة 
والتداعيات  والتحديات  والتوجهات  الفر�ص  توقع 
امل�ضتقبلية، وبالتايل حتد من م�ضاعفات “احلروب 

ال�ضيرانية«.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد االإعالن عن اإ�ضدار رخ�ضة الت�ضغيل للوحدة الثانية 
م�ضي  على  ال�ضلمية  النووية  للطاقة  براكة  م�ضروع  من 
ال�ضخمة  التنموية  م�ضاريعها  اإجن���از  يف  االإم����ارات  دول��ة 
على الرغم من الظروف اال�ضتثنائية التي فر�ضها تف�ضي 

فريو�ص كوفيد-19 والتحديات امل�ضاحبة له.
وينقل “براكة” م�ضار التنمية يف االإمارات ملراحل متقدمة 
ت�ضع الدولة �ضمن “نادي الكبار” وفقاً اللتزامها ببناء 
اقت�ضاد وطني متنوع وموائم للمتطلبات واملعايري العاملية 
ملواجهة حتديات التغيري املناخي واملحافظة على ا�ضتدامة 
املوارد الطبيعية، وخف�ص االنبعاثات الكربونية. وي�ضاف 
امل�ضروع ل�ضل�ضة من امل�ضاريع النوعية التي تنفذها االإمارات 
م�ضتقبل  خاللها  م��ن  تبني  وال��ت��ي  االأخ���رية  ال�ضنوات  يف 
م�ضار التنمية يف الدولة يف مرحلة ما بعد اخلم�ضني عاماً 
من تاأ�ضي�ضها، حيث حتتفل مع نهاية العام احلايل مبرور 
االإط����ار جناحات  ه��ذا  وت���رز يف  قيامها،  على  ع��ام��اً   50
املتجددة، وم�ضاريع  والطاقة  الف�ضاء،  االإم��ارات يف قطاع 

كقطار االحتاد، واملدن امل�ضتدامة والذكية.
ويعزز “براكة” منظومة القوة الناعمة يف االإمارات التي 
الكهرباء  اإن��ت��اج  يف  عامليا   31 وال���  عربيا  االأوىل  اأ�ضبحت 
با�ضتخدام التكنولوجيا النووية، كما اأ�ضبحت اأول دولة يف 
4 وح��دات نووية �ضلمية دفعة واح��دة ووفق  العامل تبني 

اأرقى واأف�ضل معايري االأمن وال�ضالمة العاملية.
واأث��ب��ت��ت االإم����ارات م��ن خ��الل م�����ض��روع “براكة” جمددا 
انتهى  حيث  م��ن  ينطلق  ال��ذي  التنموي  اأ�ضلوبها  ف���رادة 
يف  ال��ك��رى  االإ�ضرتاتيجية  االأه����داف  لتحقيق  االخ���رون 
الوطنية  والطاقات  الكوادر  على  باالعتماد  قيا�ضي  وقت 
التي مت تدريبها وتاأهيلها لقيادة وت�ضغيل اأكر امل�ضروعات 

التكنولوجية واملعرفية على م�ضتوى املنطقة والعامل.
وينطوي امل�ضروع على جملة من االأهداف االإ�ضرتاتيجية 
ت�ضغيل  فعند  والبيئي  االقت�ضادي  اجل��ان��ب  م��ن  ال�ضيما 
 5.6 �ضتنتج  ك��ام��ل،  ب�ضكل  للمحطة  االأرب��ع��ة  ال��وح��دات 
21 مليون طن من  جيجاوات من الكهرباء و�ضتحد من 

 3.2 اإزال��ة  يعادل  ما  وه��و  �ضنوياً،  الكربونية  االنبعاثات 
مليون �ضيارة من طرق الدولة كل عام، وهذه االح�ضاءات 
واالأرق��ام تعك�ص حجم االجن��از، وتوؤكد مدى حر�ص دولة 
االم��ارات على اال�ضهام اجلاد يف خف�ص م�ضتويات ظاهرة 

االحتبا�ص احلراري التي تثري قلقاً عاملياً بالغاً.
على  مبا�ضرة  غري  ع��دة  ايجابية  عوائد  امل�ضروع  ويحقق 
االقت�ضاد الوطني ويف مقدمتها مراكمة اخلرات الفنية 
والعلمية والتكنولوجية والبحثية لدى ال�ضركات الوطنية 
التي �ضاركت يف مراحل بناء امل�ضروع وت�ضغيله، كما يدعم 
اإقليمي  كمركز  عاملياً  التناف�ضي  االم��ارات  موقع  امل�ضروع 
مل�ضاريع الطاقة اجلديدة واملتجددة، �ضواء مبا تراكم من 
اأو بحكم مكانتها كنقطة جذب رئي�ضية  خرات ومعارف، 

للخرات واخلراء العاملني يف هذا املجال احليوي.
منوذجاً  “براكة”  م�ضروع  خ��الل  من  االإم���ارات  وقدمت 
لقطاع  املن�ضمة  اجل��دي��دة  ل��ل��دول  بالن�ضبة  ب��ه  ي��ح��ت��ذي 
من  لالن�ضمام  تخطط  ال��ت��ي  ت��ل��ك  اأو  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة 
حيث  ال�ضفافية  م�ضتويات  اأعلى  بتطبيق  االلتزام  ناحية 
وق��ع��ت االإم�����ارات اأك���رث م��ن 13 ات��ف��اق��ي��ة دول��ي��ة متعلقة 
وبرتوكولها  ال�ضمانات  اتفاقيات  مثل  النووية  بالطاقة 
ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة وات��ف��اق��ي��ة ال�ضالمة 

النووية وغريها من االتفاقيات االأخرى.
بعثة   11 املا�ضي  العقد  م��دار  على  االإم����ارات  وا�ضتقبلت 
دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملراجعة وتقييم 
خمتلف جوانب البنية التحتية النووية واالإطار القانوين 
والتنظيمي، ومعايري ال�ضالمة النووية واالأمان، وم�ضتوى 
ا�ضتعداد الدولة حلاالت الطوارئ وحظر االنت�ضار النووي، 
وقد اأ�ضادت هذه البعثات جميعها بجهود االإمارات ل�ضمان 

�ضلمية برناجمها النووي.
وي���اأت���ي اإجن����از حم��ط��ة “براكة” ال���ذي اأدخ����ل االإم�����ارات 
والعرب ع�ضر التكنولوجيا النووية ال�ضلمية كثمرة جلهود 
امتدت لنحو 13 عاما حيث كانت البداية يف عام 2008 
الذي �ضهد �ضدور “�ضيا�ضة دولة االإمارات العربية املتحدة 
النووية  للطاقة  برنامج  تطوير  واإمكانية  لتقييم  املتبعة 
والتي تقوم على �ضت ركائز اأ�ضا�ضية،  ال�ضلمية يف الدولة”، 

اأولها ال�ضفافية الت�ضغيلية التامة، وثانيها االلتزام باأعلى 
هي  الثالثة  وال��رك��ي��زة  ال��ن��ووي،  االن��ت�����ض��ار  حظر  معايري 
هي  وال��راب��ع��ة  واالأم����ن،  ال�ضالمة  معايري  اأع��ل��ى  تر�ضيخ 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  م��ع  املبا�ضر  التن�ضيق 
بناء �ضراكات متينة  وااللتزام مبعايريها، واخلام�ضة هي 
واآخ��ر هذه  اخل��رة.  ذات  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضوؤولة  ال��دول  مع 
الركائز هو �ضمان ا�ضتدامة الطاقة النووية ال�ضلمية على 

املدى البعيد.
اأُن�ضئت “موؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة  ويف دي�ضمر 2009، 
ال�ضمو  �ضاحب  ع��ن  ���ض��ادر  م��ر���ض��وم  مب��وج��ب  النووية”، 
“حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
للبيئة  و�ضديقة  اآم��ن��ة  ن��ووي��ة  طاقة  توفري  بهدف  اهلل” 

وموثوقة وفعالة لدولة االإمارات.
النووية”  للطاقة  االإم�����ارات  “موؤ�ض�ضة  اإن�����ض��اء  وت��زام��ن 
التي  النووية”  للرقابة  االحت��ادي��ة  “الهيئة  اإن�����ض��اء  م��ع 
الرقابية  2009، لتكون اجلهة  ب��داأت عملها يف �ضبتمر 

امل�ضوؤولة عن تنظيم القطاع النووي يف الدولة.
ال��واق��ع��ة يف منطقة  ب��راك��ة  اخ��ت��ي��ار  2010، مت  ع��ام  ويف 
الظفرة لتكون موقعاً للم�ضروع وذلك بعد درا�ضات مطولة 
ومعهد  النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  فيها  �ضاركت 
النووية  الرقابة  ومفو�ضية  الكهربائية  الطاقة  اأب��ح��اث 
يف  وروع��ي  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  االأمريكية 
االختيار عوامل �ضتى من بينها ن�ضاط الزالزل يف املنطقة، 
من  والقرب  ال�ضكانية،  الكثافة  ذات  املناطق  عن  وبعدها 
ذات  التحتية  البنية  وم��ن  الكهرباء،  و�ضبكة  املياه  م��وارد 

ال�ضلة بال�ضناعة والنقل.
2012، وافقت الهيئة االحتادية على رخ�ضة  ويف يوليو 
على  ليبداأ  ب��راك��ة،  يف  والثانية  االأوىل  الوحدتني  اإن�ضاء 
الوحدة االأوىل كفاحتة  ال�ضالمة يف  الفور �ضب خر�ضانة 
تقدمت   ،2013 فراير  ويف  فيها،  االإن�ضائية  لالأعمال 
موؤ�ض�ضة االإمارات للطاقة النووية بطلب للهيئة االحتادية 
الوحدتني  بناء  رخ�ضة  على  للح�ضول  النووية  للرقابة 

الثالثة والرابعة من حمطة براكة للطاقة النووية.
وم�ضت االإم��ارات على مدار ال�ضنتني الالحقتني بعزم يف 

االأرب��ع يف براكة، وكان فراير  الدقيق للوحدات  التنفيذ 
اأ�ضاد  امل�����ض��روع، حيث  ف��ارق��ا يف  ت��اري��خ��ا   2015 م��ن ع��ام 
االإطار  بتقدم  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  خ���راء 
ذاته،  العام  االإم��ارات��ي، ويف مار�ص من  النووي  التنظيمي 
تقدمت موؤ�ض�ضة االإم��ارات للطاقة النووية بطلب للهيئة 
االحت���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة الإ����ض���دار رخ�����ض��ة ت�ضغيل 

الوحدتني االأوىل والثانية.
يناير  يف  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  واأ����ض���درت 
النووي  ال��وق��ود  بنقل  اأولهما  ي�ضمح  ترخي�ضني   2017
النووية،  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  اإىل  امل�ّضع  غ��ري  اجل��دي��د 
وي�ضمح الثاين بتخزين هذا الوقود يف الوحدة االأوىل من 
الدولية  الوكالة  بعثة  اأ�ضادت   2018 املحطة، ويف يونيو 
للطاقة الذرية بالبنية التحتية النووية يف االإمارات بعد 
ا�ضتعرا�ص بنيتها التحتية النووية املتكاملة من 9 خراء 

دوليني وموظفون تابعون.
فراير  يف  النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  واأ���ض��درت 
2020، رخ�ضة ت�ضغيل الوحدة االأوىل من حمطة براكة 
اأغ�ضط�ص   1 ر�ضميا يف  ت�ضغيلها  التي مت  النووية  للطاقة 
من العام ذاته، و�ضوال اإىل اليوم 9 مار�ص 2021 حيث 
الثانية  الوحدة  ت�ضغيل  رخ�ضة  اإ�ضدار  الهيئة عن  اأعلنت 

للمحطة.
العمل  اأجل  االإماراتية من  الب�ضرية  امل��وارد  تاأهيل  و�ضكل 
يف امل�ضروع، وال�ضيما يف الوظائف التي حتتاج اإىل معرفة 
علمية رفيعة، اأولوية لدى �ضانع القرار يف دولة االإمارات، 
منذ  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�ض�ضة  اأطلقت  ل��ذل��ك 
ي�ضتهدف  ال���ذي  الطاقة”،  “رواد  ب��رن��ام��ج   2009 ع��ام 
طلبة  م��ن  املتفوقني  االإم��ارات��ي��ني  امل��واط��ن��ني  ا�ضتقطاب 
ال��ق�����ض��م ال��ع��ل��م��ي يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وخ��ري��ج��ي كليات 
وتوفري  ال�ضلة،  ذات  االأخ����رى  والتخ�ض�ضات  الهند�ضة 
فر�ص الدرا�ضة والتدريب التي تتيح لهم العمل يف قطاع 

الطاقة النووية بالدولة.
وتبلغ ن�ضبة املواطنني االإماراتيني بني العاملني يف �ضركة 
“براكة”  حمطة  ت�ضغيل  عن  امل�ضوؤولة  للطاقة  “نواة” 
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�صمن فعاليات ملتقى االأعمال بني ال�صارقة و�صنغافورة 

ال�سارقة و�سنغافورة تخططان لتو�سيع ال�ستثمار امل�سرتك يف قطاعات الأعمال ما بعد »كوفيد 19«
•• ال�شارقة - الفجر:

نظم مكتب ال�ضارقة لال�ضتثمار االأجنبي 
التابع  ال�����ض��ارق��ة(  يف  )ا�ضتثمر  امل��ب��ا���ض��ر 
والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة 
االإثنني  االأول  اأم�������ص  ي����وم  )�����ض����روق(، 
االأعمال  ملتقى  ب��ع��د(  )ع���ن  م��ار���ص   8
بحث  بهدف  و�ضنغافورة،  ال�ضارقة  ب��ني 
بني  االقت�ضادية  العالقات  تعزيز  �ضبل 
ال�����ض��ارق��ة و���ض��ن��غ��اف��ورة، وب�����ض��ك��ل خا�ص 
والنا�ضئة  اجل���دي���دة  ال��ق��ط��اع��ات  �ضمن 
التي رك��زت عليها االإم���ارة يف ظ��ل تغري 
ال���ن���اجت ع���ن جائحة  ال�������ض���وق  ت���وج���ه���ات 
الذي  امللتقى  وت��ن��اول  ك��ورون��ا.  ف��ريو���ص 
ع��ق��د ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����ص االأع���م���ال 
االقت�ضادية  ال���ب���ي���ئ���ة  ال�������ض���ن���غ���اف���وري 
التي  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة  وامل���زاي���ا  التناف�ضية 
�ضهولة  ذل��ك  االإم����ارة مب��ا يف  بها  تتمتع 
ممار�ضة االأعمال واخلدمات والت�ضهيالت 
يف  و�ضارك  للم�ضتثمرين.  تقدمها  التي 
امللتقى كل من �ضعادة م��روان بن جا�ضم 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  ال��رئ��ي�����ص  ال�����ض��رك��ال، 
ال�ضارقة لال�ضتثمار والتطوير )�ضروق(، 
املدفع،  ال���دك���ت���ور خ��ال��د ع��م��ر  و����ض���ع���ادة 
ال�ضارقة  ملدينة  احل���رة  املنطقة  رئي�ص 
)����ض���م�������ص(، وحم���م���د جمعة  ل����الإع����الم 
ال�ضارقة  ملكتب  التنفيذي  املدير  امل�ضرخ، 
لال�ضتثمار االأجنبي املبا�ضر )ا�ضتثمر يف 
ال�ضارقة(، وباتريك بون، مدير ال�ضحن، 
ال�����ض��رق االأو����ض���ط واأف��ري��ق��ي��ا، اخلطوط 
امللتقى  واأدار  ال�����ض��ن��غ��اف��وري��ة،  اجل���وي���ة 
هاربيندر �ضينغ، رئي�ص جمل�ص االأعمال 

ال�ضنغافوري.
امللتقى  ب����داي����ة  يف  ال�������ض���رك���ال  ورح������ب 
باملتحدثني واحل�ضور، موؤكداً على عمق 

ال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة االم����ارات العربية 
اأنها  اإىل  م�����ض��رياً  و���ض��ن��غ��اف��ورة  امل��ت��ح��دة 
الدولة  واأن   ،1985 ال��ع��ام  منذ  ب���داأت 
يف  �ضنغافورية  جالية  اأك���ر  ت�ضت�ضيف 
امل��ن��ط��ق��ة، وق����ال: “تعد دول���ة االإم����ارات 
ال�������ض���اد����ص ع�ضر  ال���ت���ج���اري  ال�������ض���ري���ك 
واأكر  العامل  م�ضتوى  على  ل�ضنغافورة 
االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  لها  جت��اري  �ضريك 
ف��ق��د ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
عام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   18.1 ال��ب��ل��دي��ن 
التجاري  التعاون  ي�ضمل  كما   ،2020
واال���ض��ت��ث��م��اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن جماالت 
التحتّية والعقارات  البنّية  متنوعة مثل 
املياه  وال��ن��ق��ل وم��ع��اجل��ة  واالت�������ض���االت 
النظيفة  وال����ط����اق����ة  ال���ذك���ي���ة  وامل��������دن 
وتكنولوجيا  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

املعلومات والتعليم وال�ضحة«.
تقدمها  ال��ت��ي  التناف�ضية  امل��زاي��ا  وح���ول 
ال�ضنغافوريني،  للم�ضتثمرين  االإم����ارة 
اإم�������ارة  “تتميز  ال���������ض����رك����ال:  اأ������ض�����اف 
م�ضتقرة  اق��ت�����ض��ادي��ة  ب��ب��ي��ئ��ة  ال�����ض��ارق��ة 
انخفا�ص  وداعمة لالأعمال مبا يف ذلك 
املزايا  الت�ضغيلية وغريها من  التكاليف 
ن���دع���و جمتمع  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة، ون���ح���ن 
امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن ل���ال����ض���ت���ف���ادة م����ن ه���ذه 
املحفزات لتاأ�ضي�ص اأعمال ناجحة لهم يف 
خمتلف جماالت ال�ضحة والتكنولوجيا 
والطاقة  االأ���ض��ي��اء  واإن���رتن���ت  ال��زراع��ي��ة 
املتجددة وحلول املدن الذكية وقطاعات 

البناء امل�ضتدام«.
القطاعني  ب���ني  ال�����ض��راك��ة  دور  وح����ول 
“لعبت  ال�ضركال:  قال  واخلا�ص،  العام 
ال���������ض����راك����ات ب�����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
دف���ع عجلة  يف  دوراً حم��وري��اً  واخل��ا���ص 
ففي  ال�ضارقة،  يف  االقت�ضادية  التنمية 

ال�ضارقة  ���ض��رك��ة  اأب���رم���ت   ،2015 ع���ام 
تقدمي  يف  املتخ�ض�ضة  )ب��ي��ئ��ة(،  للبيئة 
احللول البيئية واإدارة النفايات، �ضراكة 
الإن�ضاء  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
وكانت  ال�����ض��م�����ض��ي��ة،  ل��ل��ط��اق��ة  حم���ط���ة 
االإمارة  ل�ضيا�ضة  انعكا�ضاً  اخلطوة  تلك 
الثقافة،  ه����ذه  ت��ر���ض��ي��خ  اإىل  ال���رام���ي���ة 
القطاع  مب�ضاركة  نرحب  بدورنا  ونحن 
خالل  من  االإم���ارة  م�ضاريع  يف  اخلا�ص 
 30 اإب��رام اتفاقيات ت��رتاوح مدتها بني 
الفر�ص  ع��ن  حديثه  ويف  ع��اًم��ا«.  و50 
لالإعالم  ال�����ض��ارق��ة  م��دي��ن��ة  يف  امل��ت��اح��ة 
)����ض���م�������ص(، ق����ال ال���دك���ت���ور خ���ال���د عمر 
املدفع: “تقدم مدينة ال�ضارقة لالإعالم 
اخلدمات  م��ن  وا���ض��ع��ة  ح��زم��ة  )�ضم�ص( 
لل�ضركات  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ح��ي��ث  م��ن  ال��ف��ع��ال��ة 
ال�������ض���غ���رية وامل���ت���و����ض���ط���ة وال�������ض���رك���ات 
احل��رة، مبا  االأع��م��ال  واأ�ضحاب  القائمة 
وم�ضاعدتهم  ق��درات��ه��م  ب��ن��اء  يف  ي�ضهم 

ع��ل��ى ب���دء رح��ل��ة ن��اج��ح��ة يف ع���امل ريادة 
اإطار  يف  اخلدمات  هذه  وتاأتي  االأعمال، 
على  القائمة  االأ�ضا�ضية  بقيمنا  التزامنا 
ال�ضفافية وامل�ضاءلة ومبا يعك�ص حر�ضنا 
ع���ل���ى ت����ق����دمي اأك�������ر ق������در مم���ك���ن من 
�ضتبداأ  التي  لل�ضركات  والتوجيه  الدعم 
مبمار�ضة اأعمالها من مدينة )�ضم�ص(«.

ال�ضارقة  م��دي��ن��ة  يف  “نحن،  واأ����ض���اف: 
لتقدمي  ن�����ض��ع��ى  )����ض���م�������ص(،  ل����الإع����الم 
ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن بهدف  م����زاي����ا ج����اذب����ة 
ال�ضارقة،  باقت�ضاد  باالرتقاء  امل�ضاهمة 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  دورن������ا  ول���ع���ب 
حيث  املنطقة،  يف  ال�ضاملة  االقت�ضادية 
���ض��راك��ة م���ع البنوك  ت��رب��ط��ن��ا ع���الق���ات 
و�ضركائنا  م�ضتثمرينا  ح�ضول  ل�ضمان 
ع���ل���ى جت����رب����ة ف�����ري�����دة ان����ط����الق����اً من 
تبلغ  مناطق  ول��دي��ن��ا  )�ضم�ص(،  مدينة 
اأك��رث من مليوين مرت مربع  م�ضاحتها 
على  انفتاحنا  م��ع  لال�ضتثمار،  متاحة 

اإمكانية تعزيز ال�ضراكات بني القطاعني 
احلكومي واخلا�ص«.

ال�ضارقة،  يف  اال�ضتثمار  عن  حديثه  ويف 
ق������ال حم���م���د ج���م���ع���ة امل���������ض����رخ، امل���دي���ر 
لال�ضتثمار  ال�����ض��ارق��ة  ملكتب  التنفيذي 
ال�ضارقة(،  )ا�ضتثمر يف  املبا�ضر  االأجنبي 
لال�ضتثمار  ال�������ض���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع 
ال�ضارقة  “توفر  )���ض��روق(:  والتطوير 
لل�ضركات  ث��م��ي��ن��ة  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���ض��اً 
مثالية  اأع���م���ال  وب��ي��ئ��ة  ال�����ض��ن��غ��اف��وري��ة، 
ال�ضارقة  واأن  خ��ا���ض��ة  ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن، 
�ضنغافورية  ���ض��رك��ات   118 ت�ضتقطب 
ت��ع��م��ل داخ����ل االإم������ارة وامل��ن��اط��ق احلرة 
قدراتنا  اأث���ب���ت���ن���ا  ح���ي���ث  ل���ه���ا،  ال���ت���اب���ع���ة 
ومرونتنا خالل االأزمة يف العام املا�ضي، 
وتعزيز  ال��ن��م��و  م��وا���ض��ل��ة  ط���ري���ق  ع���ن 
املبا�ضر  االأج��ن��ب��ي  اال���ض��ت��ث��م��ار  حم��ف��ظ��ة 
24 م�ضروعاً جديداً  اإ�ضافة  من خالل 

بقيمة 220 مليون دوالر«.
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املال والأعمال

االإمارات اأول دولة عربية ُت�صغل حمطة للطاقة النووية 

الحتادية للرقابة النووية ت�سدر رخ�سة ت�سغيل الوحدة الثانية ملحطة براكة 
•• اأبوظبي -وام:

للرقابة  االحت���ادي���ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
النووية - اجلهة الرقابية امل�ضوؤولة 
عن تنظيم القطاع النووي يف دولة 
اأم�ص   - املتحدة  العربية  االإم����ارات 
الوحدة  ت�ضغيل  رخ�ضة  اإ�ضدار  عن 
للطاقة  ب����راك����ة  مل��ح��ط��ة  ال���ث���ان���ي���ة 
النووية ال�ضلمية ل�ضالح �ضركة نواة 
االإم���ارات  ملوؤ�ض�ضة  التابعة  للطاقة 
تتوىل  وال����ت����ي  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
املحطة  ت�ضغيل  م�ضوؤولية  ب��دوره��ا 
باإمارة  الظفرة  منطقة  يف  الواقعة 

اأبوظبي.
ومبوجب الرخ�ضة، اأ�ضبحت �ضركة 
بت�ضغيل  م��ف��و���ض��ة  ل��ل��ط��اق��ة  ن������واة 
براكة  حمطة  م��ن  الثانية  ال��وح��دة 
االأعوام  النووية على مدى  للطاقة 

ال�ضتني املقبلة.
الت�ضغيل  رخ�����ض��ة  اإ�����ض����دار  وي���اأت���ي 
بذلتها  ال���ت���ي  ل���ل���ج���ه���ود  ت���ت���وي���ج���اً 
النووية،  للرقابة  االحتادية  الهيئة 
على  احل�����ض��ول  ط��ل��ب  تلقيها  م��ن��ذ 
ال��رخ�����ض��ة م���ن م��وؤ���ض�����ض��ة االإم�����ارات 
للطاقة النووية باالإنابة عن �ضركة 
االأوىل  ل��ل��وح��دت��ني  ل��ل��ط��اق��ة  ن�����واة 
اأجرت  حيث   ،2015 ع��ام  والثانية 
م��راج��ع��ة منهجية  ع��م��ل��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
للوثائق  ���ض��ام��اًل  تقييماً  ت�ضمنت 
املرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابري 
اإجراء  اإىل  اإ�ضافة  �ضارمة،  رقابية 
للمحطة  دق��ي��ق��ة  تفتي�ص  ع��م��ل��ي��ات 

خالل مرحلة االإن�ضاء والتطوير.
املكثفة  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  و���ض��م��ل��ت 
املا�ضية  اخل��م�����ص  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 
النووية،  املحطة  لت�ضميم  مراجعة 
ودميوغرافيا  ج��غ��راف��ي��ا  وحت��ل��ي��ال 
عملية  ت�����ض��ّم��ن��ت  ك��م��ا   .. مل��وق��ع��ه��ا 
املفاعل  ت�ضميم  م��راج��ع��ة  التقييم 
وال�ضالمة،  التريد  ونظم  النووي، 
وال���ت���داب���ري االأم���ن���ي���ة، واإج��������راءات 
اال�ضتعداد للطوارئ، واإدارة النفايات 
امل�ضّعة، وجوانب فنية اأخرى .. كما 
راجعت الهيئة مدى ا�ضتعداد �ضركة 
امل�ضوؤولة  ال�ضركة  ب�ضفتها  “نواة” 
عن الت�ضغيل من الناحية املوؤ�ض�ضية 
والقوى العاملة والتاأكد من توافر 
كافة االإجراءات والتدابري الالزمة 
واالأمان  ال�ضالمة  معايري  ل�ضمان 

يف حمطة الطاقة النووية.
الرتخي�ص  طلب  الهيئة  وراج��ع��ت 
�ضفحة  األ���������ف   14 م�����ن  امل�����ك�����ون 
للوحدتني االأوىل والثانية، واإجراء 
تفتي�ص  ع��م��ل��ي��ة   220 م���ن  اأك�����رث 
ي��ق��ارن باألفي  ���ض��ارم��ة، وط��ل��ب م��ا 
الثانية  ل��ل��وح��دة  اإ���ض��اف��ي��ة  معلومة 
�ضملت  خم��ت��ل��ف��ة  م���وا����ض���ي���ع  ح�����ول 
ال�ضالمة  وعوامل  املفاعل،  ت�ضميم 
االمتثال  ل�ضمان  وغريها  واالأم���ان 
ال��رق��اب��ي��ة.  وبهذه  امل��ع��اي��ري  جلميع 
حمد  ال�ضفري  �ضعادة  ق��ال  املنا�ضبة، 
لدولة  ال����دائ����م  امل����ن����دوب  ال��ك��ع��ب��ي، 

االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
خالل  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة 
التي عقدتها  االفرتا�ضية  الفعالية 
اليوم  اإع���الن  ميثل   : ال��ي��وم  الهيئة 
حم����ط����ًة ب���������ارزًة يف م�������ض���رية دول����ة 
القيادة  ل��روؤي��ة  وحتقيقا  االإم�����ارات 
ال���ر����ض���ي���دة ح���ي���ث ي���ع���ت���ر اإجن��������ازاً 
املبذولة  اجلهود  ُيتّوج  ا�ضرتاتيجياً 
على مدى 13 عاماً ملراحل تطوير 
النووية،  للطاقة  االإم���ارات  برنامج 
دوراً  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ي���ه  ل��ع��ب��ت  وال�������ذي 
حمورياً يف حتويل الروؤية اإىل واقع 

ملمو�ص.
برنامج  يتوافق   : �ضعادته  واأ���ض��اف 
ولوائحه  النووية  للطاقة  االإم��ارات 
ال�ضالمة  م��ع��اي��ري  م���ع  ال���رق���اب���ي���ة 
الدولية  ال���وك���ال���ة  و���ض��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اأف�ضل  مع  الذرية ومتا�ضياً  للطاقة 
حر�ضت  اإذ  ال���دول���ي���ة،  امل���م���ار����ض���ات 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ���ض��م��ان االل���ت���زام بها 
بناء  عملية  اأث��ن��اء  وج��ه  اأك��م��ل  على 
 .. ال��ن��ووي��ة  ب��راك��ة للطاقة  حم��ط��ة 
وياأتي قرار اإ�ضدار الرتخي�ص اليوم 
والعمل  ال��ت��ع��اون  مل�����ض��رية  ت��ت��وي��ج��اً 
املكثف بني خمتلف االأطراف املعنية 
والعاملي،  الوطني  ال�ضعيدين  على 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م���ث���ل 
وغريها  ك��وري��ا  وجمهوريا  ال��ذري��ة، 

من الهيئات الرقابية الدولية.
وق�����ال ���ض��ع��ادت��ه يف ك��ل��م��ت��ه : ب����داأت 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 

قواعد  باإر�ضاء   2008 عام  املتحدة 
ال����رن����ام����ج ال�����ن�����ووي االإم������ارات������ي 
���ض��ي��ا���ض��ة دولة  ال�����ض��ل��م��ي، واع���ت���م���اد 
امل��ت��ح��دة املتبعة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 
برنامج  تطوير  واإم��ك��ان��ي��ة  لتقييم 
للطاقة النووية ال�ضلمية يف الدولة، 
واملعروفة با�ضم “ال�ضيا�ضة النووية.

قراراً  احلكومة  ات��خ��ذت   : واأ���ض��اف 
ب���ب���ن���اء وت�����ض��غ��ي��ل حمطة  ح���ك���ي���م���اً 
تنويع  ب���ه���دف  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ا�ضرتاتيجية  ودعم  الطاقة  م�ضادر 
 25% وت��وف��ري   ،2050 ال��ط��اق��ة 
الطاقة  من  الدولة  احتياجات  من 
ت�����ض��غ��ي��ل جميع  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ن��د 
 .. ب�����راك�����ة  ال������وح������دات يف حم���ط���ة 
الهيئة  تاأ�ض�ضت   ،2009 ع���ام  ويف 
لتنظيم  النووية  للرقابة  االحتادية 
ال��ن��ووي��ة، وتطبيق  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
املجتمع  حت���م���ي  ال����ت����ي  ال����ل����وائ����ح 
املخاطر  م���ن  ال���دول���ة  يف  وال��ب��ي��ئ��ة 
املحتملة  واالإ����ض���ع���اع���ي���ة  ال���ن���ووي���ة 
تاأ�ضي�ص  نف�ضه  ال��ع��ام  �ضهد  ك��م��ا   ..
النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�ض�ضة 
ب���ه���دف ت��ط��وي��ر وت�����ض��غ��ي��ل حمطة 
عام  منذ   : وق��ال  النووية.   الطاقة 
االحتادية  الهيئة  واف��ق��ت   ،2010
للرقابة النووية على طلب موؤ�ض�ضة 
االإمارات للطاقة النووية لبناء اأربع 
وح����دات يف م�����ض��روع حم��ط��ة براكة 
الظفرة  مبنطقة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
بناء  ا���ض��ت��ك��م��ال  ومت   .. اأب��وظ��ب��ي  يف 
 ،2019 مار�ص  يف  االأوىل  ال��وح��دة 
الثانية  ال��وح��دة  بناء  ا�ضتكمال  ومت 

ال�ضالمة  واتفاقية  الذرية،  للطاقة 
ال���ن���ووي���ة وغ����ريه����ا. وت���ك���ف���ل مثل 
الرنامج  ت�ضميم  االلتزامات  هذه 
�ضفاف  وبنهج  ال�ضلمية،  لالأغرا�ص 
الوطنية  ال���ق���وان���ني  م���ع  ي��ن�����ض��ج��م 

والدولية .
واأ�ضاد �ضعادته يف ختام كلمته بجهود 
للرقابة  االحتادية  الهيئة  موظفي 
ال����ن����ووي����ة، وخ����رائ����ه����ا واجل����ه����ات 
امل��ع��ن��ي��ة ل����دوره����م ال���ه���ام يف اإع�����داد 
ال�ضارم  والتفتي�ص  الرقابة  برنامج 
والتفتي�ص  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
باإ�ضدار  اليوم  قرارنا  اإىل  للو�ضول 
براكة  مل��ح��ط��ة  ال��ت�����ض��غ��ي��ل  رخ�������ض���ة 

للطاقة النووية.
ت�ضغيل  ع��ل��ى  اع���ت���م���اداً  ان����ه  واأك������د 
�ضتبقى  النووية،  للطاقة  حمطاتها 
ملتزمة  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
النووية  ال�����ض��الم��ة  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى 
النووية،  االنت�ضار  وحظر  واالأم���ان، 
التعاون  ع��الق��ات  على  و�ضتحافظ 
الوكالة  م����ع  وامل�������ض���ت���م���رة  ال���ق���وي���ة 
و�ضركائها  الذرية،  للطاقة  الدولية 
والدويل  الوطني  ال�ضعيدين  على 
ل�ضمان  امل�ضوؤولة  منهجيتنا  �ضمن 
الرنامج  و���ض��ل��م��ي��ة  واأم�������ان  اأم�����ن 

النووي.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ا����ض���ت���ع���ر����ض���ت ����ض���ارة 
ال�������ض���ع���دي م���دي���ر االأم�������ن ال���ن���ووي 
وال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال م���دي���ر االأم������ان 
للرقابة  االحتادية  بالهيئة  النووي 
الت�ضغيل  رخ�ضة  تفا�ضيل  النووية 
براكة  مل��ح��ط��ة  ال���ث���ان���ي���ة  ل���ل���وح���دة 

اإن���ه يف  وق��ال��ت   .. ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
رئي�ص جمل�ص  نائب  اإع��الن  اأع��ق��اب 
للرقابة  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
النووية عن موافقة جمل�ص االإدارة 
اإ�ضدار رخ�ضة الت�ضغيل، نود التاأكيد 
عمليات  ك���اف���ة  اأج������رت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
جهوزية  ل�ضمان  ال��الزم��ة  التحقق 
للعمل.  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  حم��ط��ة 
ومبوجب الرخ�ضة، اأ�ضبحت �ضركة 
بت�ضغيل  مفّو�ضة  للطاقة  “نواة” 
براكة  حمطة  م��ن  الثانية  ال��وح��دة 

للطاقة النووية ملدة 60 عاماً.
الت�ضغيل  اإ���ض��دار رخ�ضة  اأن  واأك��دت 
التي  للجهود  تتويجاً  يعتر  اليوم 
للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  بذلتها 
النووية منذ ا�ضتالمها طلب اإ�ضدار 
عام  “نواة”  ���ض��رك��ة  م��ن  ال��رخ�����ض��ة 
2015 .. وقد اأجرت الهيئة عملية 
تقييماً  ت�ضمنت  منهجية  مراجعة 
الت�ضغيل،  رخ�����ض��ة  ل��وث��ائ��ق  ���ض��ام��اًل 
وتفتي�ضية  رقابية  بعمليات  والقيام 
التقييم  و�ضمل   . و���ض��ارم��ة  دقيقة 
النووية،  املحطة  لت�ضميم  مراجعة 
وحت���ل���ي���ل ج�����غ�����رايف ودمي������وغ������رايف 
عملية  ت�������ض���ّم���ن���ت  ك���م���ا  مل���وق���ع���ه���ا. 
املفاعل  ت�ضميم  م��راج��ع��ة  التقييم 
ال��ت��ري��د، وتدابري  ال��ن��ووي، ون��ظ��م 
اال�ضتعداد  واإج��������راءات  ال�����ض��الم��ة، 
امل�ضّعة،  النفايات  واإدارة  للطوارئ، 
وقّيمت   .. اأخ�����رى  ف��ن��ي��ة  وج���وان���ب 
’نواة‘  �ضركة  ا�ضتعداد  مدى  الهيئة 
ب�����ض��ف��ت��ه��ا ال�����ض��رك��ة امل�������ض���وؤول���ة عن 
التنظيمية  الناحية  م��ن  الت�ضغيل 

. يف يوليو 2020 
واأ�ضاف : بالنيابة عن �ضركة “نواة” 
االإمارات  موؤ�ض�ضة  تقدمت  للطاقة، 
 2015 ال��ن��ووي��ة يف ع���ام  ل��ل��ط��اق��ة 
الوحدتني  ت�ضغيل  رخ�����ض��ة  بطلب 
براكة  حمطة  من  والثانية  االأوىل 
الهيئة  واأ���ض��درت  النووية،  للطاقة 
االحتادية للرقابة النووية الرخ�ضة 
الت�ضغيلية للوحدة االأوىل يف فراير 
ووا�ضلت  ع���ام���اً   60 مل���دة   2020
اأث���ن���اء مرحلة  ال��رق��اب��ي��ة  م��ه��ام��ه��ا 
اأج��ري��ت ل�ضمان  ال��ت��ي  االخ��ت��ب��ارات 
يف   100 بن�ضبة  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د 
وا�ضلت  ال���وق���ت  ن��ف�����ص  ويف  امل���ائ���ة 
�ضاماًل لطلب  اإجراء تقييماً  الهيئة 
الثانية  ل��ل��وح��دة  الت�ضغيل  رخ�����ض��ة 

حتى مطلع عام 2021.
وقال : ي�ضّرنا اليوم االإعالن ر�ضمياً 
اأعمالنا ملراجعة طلب  عن ا�ضتكمال 
الثانية  ال���وح���دة  ت�����ض��غ��ي��ل  رخ�����ض��ة 
نواة  �ضركة  تلبية   التحقق من  بعد 
الهيئة  متطلبات  جلميع  للطاقة 
الرقابية فيما يخ�ص الرخ�ضة وفقاً 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ل��ق��وان��ني 
االحتادية  الهيئة  ول��وائ��ح  امل��ت��ح��دة 
ين�ضجم  ومب����ا  ال���ن���ووي���ة،  ل��ل��رق��اب��ة 
الدولية.+  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  م��ع 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����ص  اع��ت��م��د  وق���د 
االحتادية للرقابة النووية موافقته 
الوحدة  اإ�ضدار رخ�ضة ت�ضغيل  على 
الثانية من حمطة الطاقة النووية 

اإىل �ضركة “نواة” للطاقة.
واأ�ضاف اأن اإ�ضدار هذه الرخ�ضة هي 
الهيئة  ب��ه  ق��ام��ت  مكثف  عمل  ن��ت��اج 
م��راج��ع��ة طلب  م��راح��ل  يف خمتلف 
2015 ل�ضمان  الرخ�ضة منذ عام 
النووية  امل���ح���ط���ة  و����ض���الم���ة  اأم������ن 
والعاملني  املجتمع  حماية  واأي�����ض��اً 

والبيئة.
تاريخية  حلظة  اأن��ه��ا  �ضعادته  واأك���د 
العربية  االإم���������ارات  ل���دول���ة  ه���ام���ة 
عربية  دول�����ة  اأول  ك��ون��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
للطاقة  ت��دي��ر حم��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بذلت  التي  اجلهود  وتتّوج  النووية، 
هذا  مثل  لتطوير  ع��ام��اً   13 طيلة 
الرنامج الواعد ويعود حتقيق هذا 

االإجناز املتميز اإىل الروؤية احلكيمة 
برنامج  ل��ب��ن��اء  وق��ي��ادت��ه��ا  ل��ل��دول��ة 
يكفل  مب��ا  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة  �ضلمي 
من  امل�ضتقبلية  احتياجاتها  تلبية 

الطاقة.
و����ض���دد ع��ل��ى اأن ب��رن��ام��ج االإم�����ارات 
ل���ل���ط���اق���ة ال����ن����ووي����ة، مب����ا يف ذل���ك 
واالطر  النووية  واللوائح  القوانني 
معايري  م����ع  ي���ت���واف���ق  ال���رق���اب���ي���ة، 
و�ضعتها  ال��ت��ي  واالأم������ان  ال�����ض��الم��ة 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
حيث  ال��دول��ي��ة،  املمار�ضات  واأف�����ض��ل 
بها  االل���ت���زام  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���ض��ت 
خ���الل ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء حم��ط��ة براكة 
القرار  وي��اأت��ي   .. ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
التعاون  م��ن  الأع���وام  تتويجاً  ال��ي��وم 
والعمل املكثف مع االأط��راف املعنية 
والدويل،  الوطني  ال�ضعيدين  على 
للطاقة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  م���ث���ل 
وغريها  كوريا  وجمهورية  ال��ذري��ة، 
الدولية  ال���رق���اب���ي���ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن 
االأخ��رى.  وقال : و�ضماناً لاللتزام 
ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����ض��الم��ة واالأم����ان 
النووية  الطاقة  جم��ال  يف  الدولية 
ا�ضتقبلت  النووية،  االنت�ضار  وحظر 
دولة االإمارات العربية خالل العقد 
�ضاملة من  بعثة تقييم   11 املا�ضي 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
مل��راج��ع��ة وت��ق��ي��ي��م خم��ت��ل��ف جوانب 
واالإط����ار  ال��ن��ووي��ة  التحتية  البنية 
ومعايري  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي،  ال���ق���ان���وين 
ال���������ض����الم����ة ال�����ن�����ووي�����ة واالأم������������ان، 
حلاالت  ال��دول��ة  ا�ضتعداد  وم�ضتوى 
النووي.  االنت�ضار  وحظر  الطوارئ 
ومي���ك���ن ل��ل��ج��م��ه��ور االط������الع على 
تلك  اأ�ضدرتها  التي  التقارير  ه��ذه 

البعثات الدولية.
ال�ضفافية  ت��ع��ت��ر  ك��م��ا   : واأ�����ض����اف 
النووية  ال�ضيا�ضة  م��ب��ادئ  اأب���رز  م��ن 
االإمارات  حكومة  بها  التزمت  التي 
التقّيد  ع����ر  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  ب��امل��ع��اه��دات 
مثل “اتفاقية ال�ضمانات ال�ضاملة” 
التفاقية  االإ����ض���ايف  وال���روت���وك���ول 
وقعتها  ال��ت��ي  ال�ضاملة  ال�����ض��م��ان��ات 
ال�����دول�����ة م�����ع ال����وك����ال����ة ال���دول���ي���ة 

والقوى العاملة مع كافة االإجراءات 
ل�ضمان معايري  الالزمة  والتدابري 
ال�ضالمة واالأمان يف حمطة الطاقة 
النووية.  واأ�ضافت : تطّلبت عملية 
الطلب  م��راج��ع��ة  امل��ط��ّول��ة  التقييم 
الذي يحتوي على 14 األف �ضفحة 
للوحدتني االأوىل والثانية، واإجراء 
مع  ���ض��ارم��ة  تفتي�ص  عملية   220
طلب 59 معلومة اإ�ضافية للوحدة 
م��وا���ض��ي��ع خمتلفة  ح����ول  ال��ث��ان��ي��ة 
ومرتبطة بت�ضميم املفاعل، وعوامل 
ال�ضالمة واالأمان ل�ضمان االمتثال 
وبناء   .. الرقابية  املتطلبات  جلميع 
عليه، اأ�ضبحت الهيئة على ثقة تامة 
با�ضتعداد امل�ضغل �ضركة نواة للطاقة 
لت�ضغيل الوحدة الثانية من حمطة 

براكة للطاقة النووية.
اإ�����ض����دار  وب���ع���د  اإن������ه  اإىل  واأ������ض�����ارت 
بالوحدة  اخلا�ضة  الت�ضغيل  رخ�ضة 
للطاقة  ن��واة  �ضركة  �ضتبداأ  الثانية، 
للت�ضغيل  اال������ض�����ت�����ع�����دادات  ف������رتة 
���ض��ت��ج��ري فيها  ال���ت���ج���اري، وال���ت���ي 
النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة 
ال�ضاعة  م��دار  على  تفتي�ص  عمليات 
باالعتماد على مفت�ضيها املقيمني يف 
النووية،  للطاقة  “براكة”  حمطة 
ومفت�ضني اآخرين ل�ضمان ا�ضتكمال 
عمليات حتميل الوقود واالختبارات 
يذكر  الرقابية.   للمتطلبات  وفقاً 
للرقابة  االحت�����ادي�����ة  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن 
النووية اأ�ضدرت يف فراير 2020 
االأوىل  ل��ل��وح��دة  الت�ضغيل  رخ�����ض��ة 
النووية  ل��ل��ط��اق��ة  ب����راك����ة  مل��ح��ط��ة 
اأثناء  ال��رق��اب��ي��ة  مهامها  ووا���ض��ل��ت 
مرحلة اال�ضتعدادات للت�ضغيل حيث 
طاقتها  اإىل  االأوىل  الوحدة  و�ضلت 
ومن   100% بن�ضبة  اال�ضتيعابية 
التجاري  الت�ضغيل  يبداأ  اأن  املتوقع 
االأول من  الربع  يف  االأوىل  للوحدة 

عام 2021.
كما تعتر ال�ضفافية من اأبرز مبادئ 
بها  التزمت  التي  النووية  ال�ضيا�ضة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  حكومة 
عر التقّيد باملعاهدات واالتفاقيات 
ال�ضمانات  “اتفاقية  مثل  الدولية 
االإ�ضايف  وال��روت��وك��ول  ال�ضاملة” 
التي  ال�ضاملة  ال�ضمانات  التفاقية 
وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية 
ال�ضالمة  واتفاقية  الذرية،  للطاقة 
وت��ك��ف��ل مثل   .. ال���ن���ووي���ة وغ���ريه���ا 
الرنامج  ت�ضميم  االلتزامات  هذه 
�ضفاف  وبنهج  ال�ضلمية،  لالأغرا�ص 
الوطنية  ال���ق���وان���ني  م���ع  ي��ن�����ض��ج��م 

والدولية.
جتدر االإ�ضارة اإىل اأن دولة االإمارات 
تبنى اأرب��ع وح��دات يف حمطة براكة 
وو�ضلت  ال�ضلمية  النووية  للطاقة 
 95% اإىل  امل�����ض��روع  اجن����از  ن�ضبة 
التايل، املحطة االأوىل:  النحو  على 
تعمل، املحطة الثانية: مت ا�ضتكمال 
الثالثة  امل��ح��ط��ة  ال���ب���ن���اء،  ع��م��ل��ي��ات 

%94، املحطة الرابعة 88%.

للطلب  �صامل  تقييم  بعد  ت��اأت��ي  الت�صغيل  رخ�صة 
للطاقة  االإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ب���ه  ت��ق��دم��ت  ال����ذي 
النووية باالإنابة عن �صركة نواة للطاقة عام 2015

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - مرحبا لبيع الهواتف املتحركة ذ م م وميثلها 
مديرها حممد �سال الدين  رفيع الزمان 

اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000165/ 
اإىل املحكوم عليه : مرحبا لبيع الهواتف املتحركة ذ م م وميثلها مديرها حممد �ضاال الدين  رفيع الزمان  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ام تي بي لتجارة االلكرتونيات �ص ذ م م حاليا )�ضركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات ذ م م �ضابقا(  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك 
، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 9874.0 

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعالنكم بهذا االإخطار.

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/00977
ا�ص  ات�ص  اف  �ضركة   )2005012970( رقم  وكالة  مبوجب  وميثلها   - م  م  ذ   - العامة  للتجارة  الزعابي  �ضعيد  �ضركة   / املنذرة 
لال�ضت�ضارات القانونية ذ م م وميثلهم مبوجب وكالة رقم )2005012972( ال�ضيد حممود حممد ر�ضا اهلل ا�ضماعيل اجلن�ضية م�ضر 
ويحمل بطاقة هوية رقم )784199457024810( - العنوان / اأبوظبي - الكورني�ص - �ضارع الرافعي - برج البحر ثالث بناية من 

بناية غرفة جتارة و�ضناعة ابوظبي - الطابق الثاين - مكتب )201( - هاتف : 2147092/052 - 3071177/02 
ال�ضارقة -   : العنوان   -  391 القانوين - �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة - واملرخ�ص بالرقم  اليها : تريازو املحدودة - �ضكلها  املنذرة 

�ضناعية رقم )4( خلف �ضارع امللك في�ضل - ار�ص معمورة - مكتب ملك عبدالرحمن حممد بو خاطر - هاتف : 050/6466337 
املو�ضوع / تكليف بالوفاء 

تداين املنذرة املنذر اليها مببلغ 71.400 درهم ، قيمة �ضيكني م�ضحوبني من ح�ضابها لدى بنك االإمارات دبي الوطني ل�ضالح املنذرة 
وبيانهما هلي ال�ضياق التايل :  1- ال�ضيك االأول رقم )7637( بقيمة 35.700 درهم موؤرخ 2020/3/10 

2020/5/31 موؤرخ  درهم   35.700 بقيمة   )7788( رقم  الثاين  ال�ضيك   -2
وبتقدمي املنذرة ال�ضيكني اىل البنك امل�ضحوب عليه لل�ضرف يف تاريخ اال�ضتحقاق ارتدا دون �ضرف لعدم كفاية الر�ضيد 

قدرها  البالغ  بذمتك  املرت�ضدة  املديونية  �ضداد  ب�ضرعة  تنذرك  املنذرة  فاإن   ، لذلك  االإرجاع(   �ضندي  مع  ال�ضيكني  من  حتته  )مرفق 
71.400 درهم يف موعد اق�ضاها خم�ضة اأيام تبداأ من تاريخ اإ�ضتالمك لهذا االإنذار ، ويف حال طواف املهلة وعدم ال�ضداد خاللها ، فاإن 
املنذرة �ضت�ضطر اىل رفع عري�ضة امر اأداء الإلزامك بان  توؤدي لها مبلغ 71.400 درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ قيد 

العري�ضة وحتى متام ال�ضداد ، ف�ضال عند الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 16/2020/4606 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )99.155.68( ت�ضعة وت�ضعون الف ومائة وخم�ضة وخم�ضون 

درهم وثمانية و�ضتون فل�ضا ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ضتحقاق لل�ضداد التام ، والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف.  
طالب االإعالن : كلين�ص للخدمات الفنية - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

املطلوب اإعالنه  : 1- �ضفلد هولدينجز ليمتد - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه
مو�ضوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2021/1/10 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/كلين�ص 
للخدمات الفنية - �ص ذ م م بو حيث انه وبعد االطالع على اوراق الدعوى وم�ضتنداتها و�ضندا لن�ص املادة 22 من الالئحة 
التنظيمية لقانون االإجراءات املدنية وعمال بن�ص املادة 50 من قانون االثبات واملادة 269  من قانون االإجراءات اجلزائية وملا 
كانت املحكمة طالعت �ضحيفة الدعوى وم�ضتنداتها وباالأخ�ص ك�ضف احل�ضاب وطلبات ال�ضراء املوقعة من قبل املدعي عليها 
تبني للمحكمة اأن املدعي عليها طلبت من املدعية تنفيذ اعمال �ضيانة ومتديدات داخلية وترتب عن ذلك مبلغ اجمايل وقدره 
)99155.68( درهم ومل ت�ضدد املدعي عليها املبلغ املرت�ضد يف ذمتها وعليه قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري الزام املدعي عليها 
والزمتها  التام  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م   99155.68 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي   بان 
الر�ضوم وامل�ضاريف.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن 

�ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  43/2017/250 بيع عقار مرهون 
مو�ضوع الدعوى : ا�ضدار االمر بتوقيع احلجز التنفيذي على املكاتب املرهونة للبنك املنفذ 
والتايل تفا�ضيلها - مبنى رقم 1 مزايا بزن�ص افينيو بي بي 2 - قطعة ار�ص رقم 845 الثنية 

اخلام�ضة يف دبي مكتب رقم 1808-1807-1806-1805-1804-1803-1802-1801 
طالب االإعالن : بنك اخلليج فرن�ضا اأ�ص اأيه -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعالنه : 1- زاهارا اإنريجي م.د.م.�ص - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
 جمهول حمل االإقامة 

ب��ت��اري��خ:2019/12/30 خماطبتكم ال�ضتالم  االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : االإع��الن  مو�ضوع 
 -  845 االر���ص  رقم  اخلام�ضة  الثنية  مبنطقة  مكاتب(  عن  )عبارة  العقار  يف  الكائنة  املنقوالت 
اأرق��ام ال��وح��دات1807و1808و18 مب�ضاحات خمتلفة- ا�ضم املبنى مزايا بزن�ص افينيو بي بي 2 - 

06و1805و1804و1803و1802 ، خالل خم�ضة ع�ضر يوما واال �ضيتم ت�ضليمها للمزايد بعد �ضداد 
قيمتها.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 739/2021/16 جتاري جزئي 

مو�ضوع الدعوى :قيد الدعوى واعالن املدعي عليها للرد ، احلكم بف�ضخ االتفاق والزام املدعي عليها ان 
ت�ضدد للمدعية مبلغ )25.000( درهم ا�ضافة الفائدة القانونية 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد 

التام الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب
طالب االإعالن / 1-اأ�ضار خلدمات التنظيف �ص.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:ح�ضن عبداهلل حممد اآل علي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  الف�ضاء للمقاوالت وال�ضيانة العامة ذ.م.م - فرع دبي -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

عليه  -  جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها قيد الدعوى واع��الن املدعي عليها للرد ، احلكم  مو�ضوع االإع��الن :  قد 
بف�ضخ االتفاق والزام املدعي عليها ان ت�ضدد للمدعية مبلغ )25.000( درهم ا�ضافة الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب. وحددت لها جل�ضة 
يوم االحد  املوافق  2021/3/14  ال�ضاعة 10.30 �ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�ضة  او م�ضتندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك 

اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 10/ 3/ 2021  Issue No : 13185
Sharjah Federal Court Of first instance

Notification by publication in Arabic & English
To defendant/ Souvarna Brashant Souradakar
We hereby you that the plaintiff/ 1-Al Nakheel Metalic Const.ind LLC 2-Omar Sultan Obaid 
Bintraish Almheiri, 3- James Thomas So Velimangalam Chacko Thomas 4- Mohanan Ponoly 
Vasudevan
Lawsuit No. 861/2021, civil and trade one day department the third.
The plaintiff has filed a case claiming to : 
Issuing a judgment to exit the defendant from the partnership of Al Nakheel Metalic Const.Ind 
LLC and to grant the plaintiff the right to sell, assign and transfer the defendant's share (16% 
shares 1.600 dirhams) in Al Nakheel Metalic Const ind LLC to themselves, so that they would 
be able to fulfil the procedures of cancelation the trade license of the company.
The defendant to be charged with charges, expenses and attorney fees.
Accordingly, you - as defendant - are requested to attend before case management office office 
No. (10) at Sharjah Federal Court in person or represented by a proxy. And to submit a plea on 
the lawsuit accompanied by all related documents On Sunday 21/03/2021, at 8:30am, to hear 
the case mentioned above And in case of non-attendance, legal proceedings will be brought 
against you in absentia
Sharjah Federal Court Of first Instance
Case management office

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 10/ 3/ 2021  Issue No : 13185
Execution Court

Notifation of publication
In lawsuit no: 250/2017/43 sale of mortgage property

Case subject: Order of execution mortgage of the offices to the bank as 
follow building na 1 (mazaya business avenue) plot no 845 thaniya fifth 
dubai offices no 1801 1802-1803-1804-1805- 1806-1807-1808
Notifier: Alkhaiji bank France S.A. Dubai (Claimant)
Notified : 1- zahar energy DMCC Address : Residence is unknown 
(Respondent)
Dubai Court of First Instance decided on 12-30-2019 to contact you 
to receive the movables located in the property building no 1 (mazaya 
business avenue) plot no 845 thaniya fifth dubai offices no 1801- 1802-
1803 -1804- 1805- 1806 -1807- 1808

Case Management Office

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 3/ 2021  Issue No : 13185
In Case No. SHCAPCICOMS2019/0002461 / Commercial

By putting up a notice on the court's bulletin board
Respondent  4- Rajesh vasudev narsingh das Lilaraman (Indian) (Unified number 
5804185) - His address: sarjah, Industrial Zone No. (6) Maliha Street, land with 
a fence, It is owned by Gulf Technical Press commercial. P.O. Box: (Sharjah 
40455) Mobile: (0507974892) Phone: (065332957) Fax: (065338839)
For your information the appellant is currently Abu Dhabi Commercial Bank 
- formerly Al Hilal Bank PJSC has appealed the judgment issued on.../.../20.. 
In the trial Case No. SHCAPCICOMS2019/0002461 Civil Court of Appeal / 
Commercial
You must be present or whoever represents you should be present in front of 
the Sharjah Court a the Judicial House. on ....... corresponding to 3/21/2021 at 
09:30 AM and Submit what evidence you have, and the court will review the 
case in your absence if you are not present or if anyone who legally represents 
you is present.
Judicial Services Office
Nahed Sidi Abdel Moneim

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

األربعاء   10  مارس   2021  م   -   العـدد   13185  
Wednesday    10  March   2021   -  Issue No   13185
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املال والأعمال

بهدف تقدمي حلول يف جمال االقت�صاد الدائري

من�سة »�سباب من اأجل ال�ستدامة« التابعة ل�سركة »م�سدر« تطلق م�سابقة ايكوثون لالبتكار

بالتزامن مع اليوم العاملي للمراأة

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« ي�ستعر�ش ق�س�ش جناح ملهمة يف عامل ريادة الأعمال

•• اأبوظبي- الفجر: 

اأج����ل  م����ن  “�ضباب  م��ن�����ض��ة  اأط���ل���ق���ت 
اأبوظبي  ل�ضركة  التابعة  اال�ضتدامة”، 
اإطار  يف  “م�ضدر”،  امل�ضتقبل  لطاقة 
برناجمها “قادة م�ضتقبل اال�ضتدامة”، 
ايكوثون  الن�ضخة اخلام�ضة من حتدي 
ل��الب��ت��ك��ار ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ح��ل��ول تدعم 
االقت�ضاد الدائري وت�ضاهم يف مواجهة 
�ضمو  رع��اي��ة  ال��ن��ف��اي��ات. وحت��ت  م�ضكلة 
ال�����ض��ي��خ خ��ال��د ب��ن حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
اأجل  من  “�ضباب  من�ضة  تعمل  نهيان، 
التي  ال��ت��وع��وي��ة  امل���ب���ادرة  اال�ضتدامة” 
اال�ضتثمار  ع��ل��ى  “م�ضدر”،  اأطلقتها 
وتزويدهم  ال��دع��م  وت��وف��ري  ال�ضباب  يف 
باملهارات التي متكنهم من بناء م�ضرية 
لي�ضبحوا  اال�ضتدامة  قطاع  يف  مهنية 
ق�����ادة امل�����ض��ت��ق��ب��ل يف ه����ذا امل����ج����ال. ومت 
الدائري  االق��ت�����ض��اد  م��و���ض��وع  اخ��ت��ي��ار 
للم�ضابقة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ح���ور  ل��ي��ك��ون 
لتقدمي  الفر�ضة  امل�ضاركني  ملنح  وذل��ك 
التحديات  م��ع��اجل��ة  يف  ت�����ض��اه��م  ح��ل��ول 
التلوث  يعتر  حيث  ال��راه��ن��ة،  العاملية 
الذي حتدثه املواد البال�ضتيكية اإحدى 
االأ�ضد  ال��ع��امل��ي��ة  اال���ض��ت��دام��ة  م�����ض��ك��الت 
اإدارة  م�ضكالت  تفاقم  وب��ع��د  اإحل���اح���اً. 
باتت  ال��ع��امل،  م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ف��اي��ات 
واإعادة  لتطوير  متزايدة  حاجة  هناك 
مبادئ  من  انطالقاً  منتجات  ت�ضميم 
و����ض���وف ت�ضم  ال�����دائ�����ري.  االق���ت�������ض���اد 
امل�ضابقة 60 م�ضاركاً من برنامج “قادة 

على  يتوزعون  اال�ضتدامة”،  م�ضتقبل 
فريق  كل  يختار  اأن  على  ف��رق،  ثمانية 
“كيفية  يف  املتمثلني  ال��ت��ح��دي��ني  اأح���د 
الإعادة  وقابلة  ج��دي��دة  م��واد  ا�ضتخدام 
واالإنتاج  التغليف  جم���ال  يف  ال��ت��دوي��ر 
والت�ضميم” و”�ضبل العمل مع املجتمع 
تبني  لتحفيز  وال�ضركات  واحل��ك��وم��ات 
�ضلوك م�ضوؤول وبناء م�ضتقبل خاٍل من 
املنتجات البال�ضتيكية املعّدة لال�ضتخدام 
امل�ضاركون  يعمل  و���ض��وف  واح���دة«.  مل��رة 
من  متخ�ض�ضني  م��ن  واإر���ض��اد  بتوجيه 
�ضندوق  يف  املتمثلة  الداعمة  الهيئات 
خليفة لتطوير امل�ضاريع، وهيئة البيئة-
املجتمعية  امل�ضاهمات  وهيئة  اأبوظبي، 
كل  و�ضيقوم  ن�ضتله.  و���ض��رك��ة  “معاً”، 
على  النهائية  م�ضاريعه  بعر�ص  فريق 
الفريق  اختيار  اأج��ل  من  حتكيم  جلنة 
ال��ف��ائ��ز. واأك����دت ال��دك��ت��ورة مل��ي��اء نواف 
الهوية  الإدارة  التنفيذي  امل��دي��ر  ف���واز، 
يف  اال�ضرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  املوؤ�ض�ضية 
اأن الهدف من وراء اإطالق  “م�ضدر”، 
اال�ضتدامة”  اأج��ل  م��ن  “�ضباب  من�ضة 
مل�����ض��اب��ق��ة اي���ك���وث���ون ه���و اال���ض��ت��ث��م��ار يف 
ال�����ض��ب��اب وت��وف��ري ال��دع��م امل��ب��ا���ض��ر لهم 
على م�ضتوى التعليم وتنمية الكفاءات، 
حيث تركز امل�ضابقة على تطوير مهارات 
امل�������ض���ارك���ني وم���ع���ارف���ه���م يف جم����االت 
االجتماعية،  االأعمال  وري��ادة  االبتكار، 
النقدي،  والتفكري  امل�����ض��رتك،  والعمل 
اأعمال  قادة  ليكونوا  اإعدادهم  اأجل  من 
وامل�ضاهمة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  يف  وم��ب��ت��ك��ري��ن 

بدور فاعل يف تنفيذ اأجندة اال�ضتدامة 
العاملية. و�ضوف تقام امل�ضابقة على مدى 
الفرق  و�ضتحظى  تقريباً،  �ضهور  ثالثة 
بخم�ضني  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  امل�ضاركة 
تتمحور  والتدريب  التوجيه  من  �ضاعة 
ومفاهيم  الت�ضميمي،  التفكري  ح��ول 
وت�ضكيل  االأف����ك����ار،  واإن����ت����اج  االب���ت���ك���ار، 
امل�ضاريع.  وت��ق��دمي  االأول���ي���ة،  ال��ن��م��اذج 
الفريق  اأم��ام  املجال  اإف�ضاح  يتم  و�ضوف 
ال��ف��ائ��ز ل��ل��ت��وا���ض��ل م���ع ج��ه��ات مهتمة 
والعمل  املقرتحة  الفريق  فكرة  بدعم 

“�ضباب  من�ضة  وتنظم  تطويرها.  على 
العام  على مدار  اال�ضتدامة”  اأجل  من 
برناجمي “قادة م�ضتقبل اال�ضتدامة”، 
اإعداد  بهدف  اال�ضتدامة”،  و”�ضفراء 

اجليل القادم من قادة اال�ضتدامة.
م�ضتقبل  “قادة  ب����رن����ام����ج  وي�����رك�����ز 
الفر�ضة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  اال�ضتدامة” 
لطلبة اجلامعات واملهنيني ال�ضباب ممن 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و35 عاماً 
للتوا�ضل مع نخبة من القادة العامليني 
التكنولوجيا  ورواد  ال�ضيا�ضات  و�ضّناع 

ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��م واك��ت�����ض��اب اخلرة 
واملعرفة حول مقومات القيادة واأف�ضل 

املمار�ضات يف جمال اال�ضتدامة.
ال��ت��ي مت  اي��ك��وث��ون،  م�ضابقة  وت�����ض��اه��م 
 ،2019 االأوىل يف عام  دورتها  اإط��الق 
من  “�ضباب  م��ن�����ض��ة  اأع�������ض���اء  م��ن��ح  يف 
لتبني  قيمة  فر�ص  اال�ضتدامة”  اأج��ل 
وت�������ض���ري���ع ع��م��ل��ي��ة ت���ط���وي���ر اأف���ك���اره���م 
املقرتحة عر توفري التوجيه واالإر�ضاد 
واإم����ك����ان����ي����ة ال���ت���وا����ض���ل م����ع اخل�����راء 

واجلهات املهتمة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ملوؤ�ض�ضة  ال��ت��اب��ع  ال�����ض��ارق��ة،  اأع��م��ال  ���ض��ي��دات  ن��ظ��م جمل�ص 
خا�ضة  دورة  مار�ص   8 االإثنني  يوم  باملراأة  لالرتقاء  مناء 
بالتعاون مع نادي �ضيدات  “حوار املجل�ص”  من مبادرته 
االأعمال  �ضيدات  اأب���رز  م��ن  اثنتني  ومب�ضاركة  ال�����ض��ارق��ة، 
ريادة  جم��ال  يف  الناجحة  جتربتيهما  مل�ضاركة  االإم���ارة  يف 

االأعمال واإدارة امل�ضاريع. 
ج���اء ذل���ك ت��زام��ن��اً م��ع االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمراأة 
اأقيمت  ال��ت��ي  اجل��ل�����ض��ة  يف  ���ض��ارك��ت  ح��ي��ث   ،2021 ل��ع��ام 
�ضعادة  من  كل  ال�ضارقة،  �ضيدات  ن��ادي  يف  العربية  باللغة 
���ض��ذى ع���الي ال��ن��ق��ب��ي، م��وؤ���ض�����ص م��رك��ز ���ض��ذى للتجميل، 
 The Ark ،»وفاطمة �ضويطر، موؤ�ض�ص “ذي اآرك كويف

 .Coffee
للمراأة  العاملي  ال��ي��وم  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  �ضعار  م��ع  ومتا�ضياً 
تناولت كل من ال�ضيفتني جتربتها  “اختاري التحدي”، 
ال��ن��اج��ح��ة يف جم���ال ري�����ادة االأع���م���ال وال��ت��ح��دي��ات التي 
رحلتيهما  خ���الل  تعلمتاها  ال��ت��ي  وال���درو����ص  واج��ه��ت��اه��ا 
ال���ري���ادي���ة واجل����وان����ب امل��ل��ه��م��ة ف��ي��ه��ا، ك��م��ا حت��دث��ت��ا عن 
�ضركتهما  مرونة  لتعزيز  اتبعتاها  التي  اال�ضرتاتيجيات 
ا�ضتدامة  �ضمنت  التي  املحفزة  العوامل  على  واحل��ف��اظ 

اأعمالهما يف ظل ظروف االأزمة ال�ضحية احلالية. 
جمال  يف  النقبي:” انطلقت  ع��الي  �ضذى  �ضعادة  وقالت 
ري������ادة االأع����م����ال م��ن��ذ اأك�����رث م���ن 10 ����ض���ن���وات، وق����ادين 
الذي  لتاأ�ضي�ص م�ضروعي اخلا�ص  االأزي��اء  لقطاع  ال�ضغف 

ا�ضتطعت من خالله اأن اأطّور مواهبي يف جماالت الر�ضم 
والت�ضميم، وتنّقلت يف امل�ضاركة بني العديد من املعار�ص 
املحلية واالإقليمية، ثم حتّولت اىل جمال االإع��الم الذي 
كان الرابط بني اللغة العربية التي در�ضتها واملجال الذي 
اأبدع فيه وهو قطاع االأزياء واآليات الت�ضويق وغريها، ثم 
ا�ضتفدت من  توّجهت الفتتاح �ضركة جتميل خا�ضة، وقد 
هذه التجربة كثرياً وجعلتني اأبدع يف العديد من املجاالت 

االأخرى«. 
ال��ع��دي��د من  امل�����ض��رية  ه���ذه  “واجهتني خ���الل  وت��اب��ع��ت: 
اأن  تعلمت  حيث  املالية،  االإدارة  م�ضاألة  منها  ال�ضعوبات 
كما  االأهمية،  يف  غاية  اأم��ر  البداية  منذ  املحا�ضب  وج��ود 
اأن اإدارة الوقت بالن�ضبة يل كانت امراً �ضرورياً، يف الوقت 
ذاته عندما ت�ضل اإىل مرحلة متقدمة من العمل يف جمال 
الن�ضب  عمليات  من  للكثري  تتعر�ص  اأن  ميكن  امل�ضاريع 
وهذا ما يدفع االإن�ضان للتعّلم من جتاربه، يف الوقت ذاته 
عليك اأن ت�ضعى الأن تثبت وجودك بني �ضل�ضلة كبرية من 

املناف�ضني وهنا اأ�ضا�ص النجاح واال�ضتمرارية«. 
ال�ضارقة  اأع���م���ال  ���ض��ي��دات  ودع���م جمل�ص  وع���ن جت��رب��ت��ه��ا 
من  الكثري  املجل�ص  يل  ق���ّدم  النقبي:”  ق��ال��ت  مل�ضاريعها 
كما  بنف�ضي،  ثقتي  وع���ّزز  خ�ضبة  بيئة  يل  ووّف���ر  ال��دع��م 
اخ��ت�����ض��ر اأم���ام���ي م�����ض��اف��ة ك��ب��رية م���ن ال���وق���ت، ح��ي��ث اأن 
الكثري  األهمني  االأخ��ري��ات  االأع��م��ال  �ضيدات  مع  احتكاكي 
ا�ضراكي يف  اإىل  اإ�ضافة  املختلفة،  التجارب  وتعلمت منهّن 
العديد من املعار�ص عندما كنت يف جمال االأزي��اء، وهذا 
اأمر يجعلني اعتّز دوماً بهذه التجربة التي قادتني ملا اأنا 

عليه اليوم يف جماالت االأعمال«.
حتمل  ال��ب��داي��ات  �ضويطر”:  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
معها �ضيئاً من ال�ضعوبة، فاأنا بعد اأن تدّرجت يف املراحل 
التعليمية والوظائف، تعّرفت على كلّية طهي واندجمت 
اأرك��ز يف هذا  ب��داأت  وهنا  الكثري منها،  وتعلمت  بيئتها  يف 
بحثاً  و�ضافرت  فيه،  االأفكار  تطوير  على  وعملت  املجال، 
يف  تخ�ض�ضي  و�ضاندين  املجال،  ه��ذا  يف  عاملية  كّليات  عن 
دور  ننكر  اأن  ميكن  ال  الأننا  كبري  ب�ضكل  الت�ضويق  جم��ال 

الرتويج يف خمتلف قطاعات االأعمال«. 
تاأ�ضي�ضي  يف  التحديات  من  العديد  واجهتني  وتابعت:” 
يكون  اأن  على  خالله  م��ن  حر�ضت  ال��ذي  املطعم  مل�ضروع 
على  للحفاظ  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ل��ت��دوي��ر  مبتكراً  من��وذج��اً 
ال��ب��ي��ئ��ة، اأب���رزه���ا ال��وق��ت ال���ذي ي��ع��ّد اأك���ر حت���ٍد يف جمال 
فكرة  على  للتغلب  الوحيدة  والطريقة  امل�ضاريع  تاأ�ضي�ص 
خ�����ض��ارة ال���وق���ت ه���ي ج���دول���ة االأم������ور وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، وبعد 
العمل  م��ن  ���ض��ن��وات  اخت�ضار  ميكن  اأن���ه  اأدرك����ت  التجربة 
اأنني  ملرحلة  و�ضلت  واليوم  االأول��وي��ات،  برتتيب  قمنا  اإذا 
اأ�ضعت الكثري من الوقت لكنني يف املقابل ا�ضتفدت اأ�ضياء 

كثرية«. 
واأ�ضافت �ضويطر:” كانت املغفور لها اأمرية بن كرم واحدة 
م��ن ال��داع��م��ات يل يف ه���ذا امل��ج��ال ول��ط��امل��ا ط��رح��ت علّي 
االأ�ضئلة حول اأهمية هذا امل�ضروع، وما هي روؤيتي جتاهه، 
واالأفكار امل�ضتقبلية وغريها، وقد مل�ضت من خاللها الكثري 
من املوؤازرة وكانت هذه بدايات التعاون مع جمل�ص �ضيدات 
والداعم،  يل  امل�ضاند  كان  ما  دائماً  ال��ذي  ال�ضارقة  اأعمال 

ال��ذي اعتّز به على  وق��د ح�ضلت من خ��الل ه��ذا التعاون 
اأنا اأتطلع للم�ضتقبل بثقة  اأريد واأ�ض�ضت مل�ضروعي وها  ما 
للعديد  بداية جديدة  امل�ضروع نقطة  اأن يكون هذا  واآم��ل 

من امل�ضاريع املبتكرة للحفاظ على البيئة«. 
وي�����ض��ارك جم��ل�����ص ���ض��ي��دات اأع���م���ال ال�����ض��ارق��ة يف ح��م��ل��ة “ 
اخ��ت��اري التحدي” م��ن خ��الل اإط���الق حت��ٍد خ��ا���ص عر 
جمتمع  دع��وة  اإىل  يهدف  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل 
رائ��دات االأعمال يف دول��ة االإم��ارات ال�ضتعرا�ص جتاربهّن 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى التحديات  امل��ل��ه��م��ة وق�����ض�����ص جن��اح��ه��ّن يف 
املهنية، وم�ضاركة معارفهّن مع اأقرانهّن وتقدمي االإر�ضاد 
وحتقيق  ناجحة  مهنية  م�ضرية  ب��دء  يف  مل�ضاعدتهّن  لهّن 

تطلعاتهّن. 
وبدورها قالت مرمي بن ال�ضيخ، مدير الع�ضوية واخلدمات 
“يعتر اليوم العاملي  ال�ضارقة:  اأعمال  يف جمل�ص �ضيدات 
للمراأة فر�ضة لل�ضيدات يف جميع اأنحاء العامل لالحتفاء 
باإجنازاتهّن والتاأكيد على اأهمية تبني مبداأ تكافوؤ الفر�ص 

ومتكينهّن من امل�ضاركة يف بناء جمتمعاتهّن«. 
ال��ت��ح��دي��ات هي  ب���اأن  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  “انطالقاً  واأ���ض��اف��ت: 
اأط��ل��ق��ن��ا حت��دي��اً خا�ضاً  ال��ت��غ��ي��ري احل��ق��ي��ق��ي،  ال��ت��ي ت�ضنع 
اإىل  يهدف  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  ع��ر  باملجل�ص 
على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  االأع��م��ال  ل�ضيدات  من�ضة  ت��ق��دمي 
مع  متا�ضياً  منها،  امل�ضتفادة  والدرو�ص  املتميزة  جتاربهّن 
ر�ضالة املجل�ص الرامية اإىل دعم جمتمع رائدات االأعمال 
ال��ط��م��وح��ات يف االإم�����ارة ويف دولة  امل�����ض��اري��ع  و���ض��اح��ب��ات 

االإمارات ككّل وتقدمي مناذج ملهمة لهّن«. 

متو�سط �سعر خام اأوبك يقفز اإىل 
63.93 دولر للربميل خالل مار�ش

•• اأبوظبي-وام:

قفز املتو�ضط ال�ضعري ال�ضهري ل�ضلة خام “اأوبك” اىل 63.93 دوالر للرميل 
يف  ال�ضعر  متو�ضط  مع  مقارنة   4.7% ن�ضبته  بنمو   2021 مار�ص   8 بتاريخ 
�ضهر فراير من العام ذاته وذلك وفقا الأحدث التوقعات ال�ضادرة عن منظمة 
الدول امل�ضدرة للنفط . ويوؤ�ضر االرتفاع املتوا�ضل ل�ضعر النفط يف ال�ضوق العاملي 
الفرتة  “ يف طريقه لبلوغ م�ضتويات قيا�ضية خالل  “ اأوب��ك  اأن �ضعر خام  اإىل 
القيا�ضية  النفطية  للخامات  املتوا�ضل  ال�ضعود  مع  بالتزامن  وذل��ك  القادمة 
اأغلق يف جل�ضة  االأخ��رى. وكان �ضعر عقود خام برنت االآجلة ت�ضليم �ضهر مايو 
الت�ضوية بتاريخ 8 مار�ص اجلاري عند م�ضتوى 69.59 دوالر للرميل بعدما 
جتاوز يف الفرتة ال�ضباحية حاجز 71 دوالرا، فيما و�ضل �ضعر خام غرب تك�ضا�ص 
االأمريكي ت�ضليم �ضهر اأبريل 66.32 دوالر يف جل�ضة الت�ضوية. و�ضاهمت العديد 
من العوامل يف ا�ضتمرار �ضعود النفط عاملية ومنها عوامل جيو�ضيا�ضية واأخرى 
ذات عالقة بنمو الطلب على النفط من بع�ص الدول ال�ضناعية الكرى نتيجة 
بل�ص”  “اأوبك  اتفاق  من  املقدم  الدعم  اإىل  باالإ�ضافة  العاملي  االقت�ضاد  حت�ضن 

الذي ق�ضى باالإبقاء على م�ضتويات االإنتاج دون تغيري.

�سركة اإماراتية توزع 30.1 مليار   41
درهم اأرباحا نقدية على امل�ساهمني 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية املقرر منحها للم�ضاهمني يف ال�ضركات االإماراتية 
عن اأرباح العام 2020 اإىل نحو 30.1 مليار درهم وذلك بح�ضب االح�ضائيات 
8 مار�ص اجلاري. وتظهر االح�ضائيات  ال�ضادرة عن االأ�ضواق املالية حتى تاريخ 
ارتفاع عدد جمال�ص  نتيجة  النقدية جاءت  التوزيعات  قيمة  الزيادة يف  اأن  ذاتها 
اإدارات ال�ضركات التي اأو�ضت بتوزيع اأرباح على م�ضاهميها اإىل 41 جمل�ص اإدارة 
مدرجة يف اأ�ضواق املال االإماراتية. ويعك�ص احلجم الكبري من التوزيعات النقدية 
التي اأعلنت عنها ال�ضركات االإماراتية حتى االآن ن�ضب العوائد العالية التي يح�ضل 
عليها امل�ضتثمرون يف االأ�ضواق املالية املحلية والتي تعد االأعلى مقارنة مع عوائد 
اال�ضتثمار يف ال�ضركات االأخرى املدرجة يف اأ�ضواق اخلليج وال�ضرق االأو�ضط ب�ضكل 
التي قررت  االإماراتية  البنوك  زي��ادة عدد  االح�ضائيات  ويت�ضح من خالل  ع��ام. 
منح عوائد مل�ضتثمريها اإىل 9 بنوك، مما رفع من اإجمايل قيمة توزيعات القطاع 
اإىل 15.878 مليار درهم حتى تاريخ 8 مار�ص اجلاري علما باأن 9 بنوك اأخرى 
مدرجة يف االأ�ضواق مل تف�ضح بعد عن تو�ضياتها ب�ضاأن التوزيعات على امل�ضاهمني. 
وكان بنك اأبوظبي االأول االأكرث توزيعا لالأرباح على امل�ضاهمني حيث بلغت قيمتها 
2020 تاله بنك االإم���ارات دبي الوطني  العام  اأرب��اح  8.074 مليار دره��م عن 
الثاين  2.527 مليار درهم . وجاء قطاع االت�ضاالت باملركز  اإىل  بقيمة و�ضلت 
الرقم  اأن هذا  على  دره��م،  مليار   7.63 بلغت  والتي  التوزيعات  قيمة  من حيث 
ا�ضتثنائية  اأرب��اح  توزيع  ات�ضاالت  �ضركة  اإدارة  بعدما اقرتح جمل�ص  للزيادة  قابل 

على امل�ضاهمني بعد اإلغاء برنامج �ضراء ال�ضركة الأ�ضهمها .

املوؤ�سرات القت�سادية حلقة نقا�سية يف غرفة عجمان
•• عجمان - الفجر 

تراأ�ص �ضعادة عبداهلل املويجعي رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
حلقة نقا�ضية بعنوان “املوؤ�ضرات االقت�ضادية” ودورها يف تنمية االإقت�ضاد وجذب 
والتعليمية  وال�ضياحية  والتجارية  ال�ضناعية  امل��ج��االت  كافة  يف  االإ���ض��ت��ث��م��ارات 
وال�ضحية وغريها. ح�ضر احللقة النقا�ضية عر خا�ضية االت�ضال املرئي �ضعادة 
موظفي  وكافة  التنفيذيني  وامل���دراء  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير  ال�ضويدي  �ضامل 
الغرفة. ويف بداية احللقة رحب �ضعادة عبداهلل املويجعي باحل�ضور، ووجه التهنئة 
دوره��ن يف م�ضرية  اإىل موظفات غرفة عجمان على  العاملي  امل��راأة  ي��وم  مبنا�ضبة 
اإجنازات الغرفة، واأ�ضاد بجهود القيادة الر�ضيدة يف متكني املراأة االإماراتية وتعزيز 
امل��راأة يف جمتمع  ال��ذي يعك�ص مكانة  االأم��ر  املجاالت  كافة  الفعالة يف  م�ضاركتها 
وتاأثريها  االإقت�ضادية  املوؤ�ضرات  اأب��رز  النقا�ضية  احللقة  وتناولت  هذا  االإم���ارات. 
املبا�ضر بحيث يعد الناجت املحلي ون�ضب النمو املتوقعة اأحد اأهم املوؤ�ضرات يف النمو 
االقت�ضادي وجذب االإ�ضتثمارات املبا�ضرة، وحول منو الناجت املحلي لالإمارات فاإن 
م�ضرف االمارات املركزي يتوقع منو بحوايل 3.6 باملئة لعام 2021. واأ�ضارت 
العاملي  االقت�ضاد  على  املوؤثرة  االقت�ضادية  املوؤ�ضرات  تعدد  اإىل  النقا�ضية  احللقة 
ومنها “ �ضعر �ضرف الدوالر وزيادة معدالت الوظائف وتراجع معدالت البطالة، 

والعمالت امل�ضفرة والذهب وغريها«.  

•• دبي-الفجر:

اختتم جمل�ص �ضيدات اأعمال دبي اأم�ص 
االفرتا�ضية  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  االأول 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع �ضركة  ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
وبدعم  لال�ضت�ضارات”  “كومبا�ص 
احلكومية،  اأب��وظ��ب��ي  اأك���ادمي���ي���ة  م���ن 
احللم..  ع��ل��ى  “جراأة  ع���ن���وان  حت���ت 
وذلك  االحتفاء بالن�ضاء ال�ضجاعات”، 
وتقديراً  العاملي،  امل���راأة  بيوم  احتفااًل 
واالجتماعية  االقت�ضادية  الإجنازاتها 

والثقافية وال�ضيا�ضية.
و�ضهدت القمة التي اأقيمت متا�ضيا مع 
ال�ضعار الذي اأطلقته االأمم املتحدة يف 
“اخرت   2021 للمراأة  العاملي  اليوم 
اجلميع  ت�ضجيع  ب��ه��دف  التحدي” 
على مواجهة التحديات وعدم امل�ضاواة 
م�ضاركة  اجل��ن�����ض��ني،  ب���ني  وال��ت��ح��ي��ز 

االأعمال  ورائ���دات  ال�ضيدات  من  ع��دد 
ا�ضتمعت  وخ��ارج��ه��ا، حيث  ال��دول��ة  يف 
افرتا�ضية من  اأول قمة  امل�ضاركات يف 
االإلهام  ق�ض�ص  اإىل  الدولة  يف  نوعها 
نخبة  ا�ضتعر�ضتها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي 
التغلب  الالتي جنحن يف  الن�ضاء  من 
على التحديات من كافة اأنحاء العامل 
واالإمارات وال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا، 
جمموعة  ق�ض�ص  ا�ضتعرا�ص  مت  كما 
م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن اأ���ض��ه��م��وا يف دعم 
ورع���اي���ة ق�����ض��ي��ة امل�������ض���اواة ب���ني امل����راأة 
والرجل، وتعزيز التنوع وال�ضمولية يف 

مكان العمل.
ال��ق��م��ة االف��رتا���ض��ي��ة من�ضة  ووف����رت 
املراأة  منو  دعم  اأهمية  لتعزيز  مثالية 
واملهني،  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيدين  على 
ومتكينها يف كافة جماالت احلياة، اإىل 
جانب حت�ضني فر�ص توا�ضل امل�ضاركات 

احتفال  هو  العاملي  امل���راأة  ي��وم  اأن  اإىل 
مبكانة املراأة يف كافة جماالت احلياة، 
املتميزة  وم�ضاهمتها  لدورها  وتقديٌر 
والوطن،  وامل��ج��ت��م��ع  االأ����ض���رة  ب��ن��اء  يف 
املراأة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  على  مثنيًة 
االإم�����ارات�����ي�����ة يف ����ض���ن���ع االإجن����������ازات 
وحتقيق روؤي���ة ق��ي��ادة دول���ة االإم����ارات 
واال�ضتدامة،  الريادة  مفاهيم  بتعزيز 
وموؤكدة التزام جمل�ص �ضيدات اأعمال 
دبي بدعم امل��راأة ومتكينها يف خمتلف 

املجاالت ال�ضخ�ضية واملهنية.
ال���ق���م���ة  اأن  اإىل  ح����ل����ب����ي  ول����ف����ت����ت 
االفرتا�ضية اأبرزت ق�ض�ص جناح املراأة 
ال�ضوء  و���ض��ل��ط��ت  االأع���م���ال،  ع���امل  يف 
مواجهة  يف  واإمكاناتها  مهاراتها  على 
ع��ل��ي��ه��ا، موؤكدة  وال��ت��غ��ل��ب  ال��ت��ح��دي��ات 
�ضعار  هو  التحدي  مواجهة  �ضعار  اأن 
اأر�����ص ال���واق���ع، ويعك�ص  م��ط��ب��ق ع��ل��ى 

واالأفكار  واملعلومات  اخلرات  وتبادل 
عدد  اإج��راء  اأي�ضا  وت�ضمنت  املبتكرة، 
واجلل�ضات  واحل����وارات  املقابالت  م��ن 
اللقاءات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة 
والتوا�ضل بني امل�ضاركات، حيث تعهدت 
جميع امل�ضاركات يف نهاية القمة بقبول 
 2021 التحدي ودعم املراأة يف العام 
ال��الزم، كما متيزت  التغيري  الإح��داث 
عاملي  اإن�����ض��اين  لهدف  بدعمها  القمة 
بالفتيات  “االهتمام  برنامج  متثل 
التابع ملوؤ�ض�ضة   »Caring4Girls
جنوب  م����ن   »IMBUMBA«
اأف��ري��ق��ي��ا، ح��ي��ث مت ال��ت��رع ب��� 50% 
من ريع بيع تذاكر القمة ل�ضالح دعم 
ال�ضحية  املنتجات  وت��وف��ري  الفتيات 

لهن.
تطوير  مدير  حلبي،  ن��ادي��ن  واأ���ض��ارت 
االأعمال يف جمل�ص �ضيدات اأعمال دبي 

تذليل  يف  ل��ل��م��راأة  املتنامية  ال��ق��درات 
والتطور  ال��ن��ج��اح  وحتقيق  ال�ضعاب، 
املهني اأ�ضوًة بالرجال يف كافة املنا�ضب 

املوؤ�ض�ضية والقيادية.
املوؤ�ض�ص  رزايقية،  ليلى  قالت  بدورها 
ل�ضركة  االإداري  وال�ضريك  امل�ضرتك 
من  ال����ث����ام����ن  “يف  “كومبا�ص”: 
اأن  اخ����رتت   ،2021 )م���ار����ص(  اآذار 
اأحت�����دى ن��ف�����ض��ي واأ����ض���ر ع��ل��ى حتقيق 
ال��ك��ب��ري الإجن�����اح ه����ذه القمة  ح��ل��م��ي 
االف��رتا���ض��ي��ة ي��دا بيد م��ع حمرتفني 
واأ�ضحاب خرة وا�ضعة يف هذا املجال، 
اأ���ض��ع هدفا يف حياتي ه��و دعم  الأن��ن��ي 
واإلهام اجليل احلايل وامل�ضتقبلي من 
القيادات الن�ضائية من خالل التدريب 
والتوجيه، الأننا جميًعا يجب اأن نوؤمن 
والعزمية  وب���االإ����ض���رار  ال��ه��دف  ب��ه��ذا 

ميكننا حتقيقه«.   

»�سيدات اأعمال دبي« يحتفي بيوم املراأة العاملي بق�س�ش جناح واإلهام عن دور املراأة يف مواجهة التحديات 

األربعاء   10  مارس   2021  م   -   العـدد   13185  
Wednesday    10  March   2021   -  Issue No   13185



28

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 72
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضادة /حممد اهلل بن اكر خان اجلن�ضية باك�ضتان يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 20%  وذلك اىل ال�ضيد/ حممد ر�ضول خان علي خان اجلن�ضية 
باك�ضتان ويرغب ال�ضيد/ بخت زاده بازير خان اجلن�ضية باك�ضتان يف البيع والتنازل عن كامل 
يف  افغان�ضتان  اجلن�ضية  خان  علي  خان  ر�ضول  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %80 البالغة  ح�ضته 
الرخ�ضة )ور�ضة حممد اكر ل�ضيانة املركبات( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

رقم )771315( ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية. تنازل ا�ضحاب الرخ�ضةالخر. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الت�ضديق  على االجراء  يتم  �ضوف  وانه  للعلم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 73
 ، باك�ضتان  اجلن�ضية   ، �ضاه  عزمي  نور  خان  نفيد  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�ضيد/ امني اهلل  البالغة 100% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يرغب يف 
خان باد�ضاه - اجلن�ضية باك�ضتان ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )�ضماء القاد�ضية ملقاوالت النجارة 
من  ال�ضادرة   )765303( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت  والتي  امل�ضلحة( 

دائرة التنمية االإقت�ضادية يف ال�ضارقة. تنازل �ضاحب الرخ�ضة الخر. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 18/2020/296 عقاري جزئي  
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل حمكوم عليه 1- علي ح�ضن حممد خالد  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ض�ضة العامة للعقارات اال�ضتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�ضي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2020/8/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اال�ضتثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�ض�ضة 
 %9 بواقع  والفائدة  درهما   و�ضتون  ومائتني ثالثة  الف  وت�ضعون  ت�ضعة  �ضتمائة  دره��م(   699.263(
امل�ضاريف  الزمته  كما   ، ال��ت��ام  ال�ضداد  وحتى   2020/5/25 يف  احلا�ضل  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �ضنويا 
وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
الدعوى 4918/2020/16 جتاري جزئي  

اإىل املدعي عليه / دريك اند �ضكل اجنينريجن - �ص ذ م م 
مبا اأن  املدعي / موؤ�ض�ضة ايكاه للتجارة العامة 

قد اأقام عليكم الدعوى 4918/2020/16 جتاري جزئي ، وقد مت 
ندب اخلرة بناء على احلكم التمهيدي ال�ضادر من عدالة املحكمة ، لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للخرة وذلك خالل 7 اأيام من تاريخ االإعالن 
الريد   -  0506459173  : الهاتف  والتوا�ضل عر  ملكتب اخلبري 

ceo@almarsat.com : االإلكرتوين

اإعالن بالن�سر 

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
بالدعوى رقم )2020/4630( عمايل جزئي دبي  

اخل�ضم املدخل / �ضركة كلت�ص خلدمات الت�ضميم احلا�ضب االيل - ذ م م 
نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا كخبري ح�ضابي بالق�ضية املذكورة اأعاله 

واملرفوعة من : املدعي / لياج باج 
�ضدكم واأخر / املدعي عليه / اجنيج ام ئى لتجارة نظم احلا�ضب االيل وبراجمة - �ص ذ م م

وعليه فاأنتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم االحد املوافق 14 مار�ص 2021 يف متام 
ال�ضاعة 2.00 ظهرا ،، مع االإ�ضارة اإىل انه اأي�ضا �ضيكون االجتماع عن بعد بوا�ضطة ات�ضال هاتفي با�ضتخدام تقنية مكاملات 

الفيديو عر تطبيق Zoom -  عر الرابط التايل : 
Join Zoom Meeting : 
https://us05web.zoom.us/j/89369859036?pwd=dlYxTmpsRnRIdnVVQnozQXhpYnE3UT09
Meeting ID 893 6985 9036
Passcode : bmtv3U
 علما باأن مقر مكتب اخلرة الكائن : بدبي - منطقة اخلليج التجاري - برج بري�ضم - �ضارع امل�ضتقبل - ال�ضعادة �ضابقا - الطابق 
الثامن - مكتب 805 وعلما باأنه يف حال تخلفكم عن  احل�ضور فاإن اخلرة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها 

قانونا. لال�ضتف�ضار االت�ضال : 0556070570  
اخلبرية احل�سابية 
مرمي املطرو�سي 

مذكرة اإعالن بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة 

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - بوابة دبي للمقاولت الفنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000311/ 

اإىل املحكوم عليه :  بوابة دبي للمقاوالت الفنية  - ال�ضارقة - الغوير  0501883800
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضاجال ميرتا اجيت ميرتا - اجلن�ضية : بنجالدي�ضي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 11891 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000105 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده : �ضهيل �ضعبان احلداد 

عنوانه : عجمان الرا�ضدية برج A الدور الثامن �ضقة 805 رقم مكاين 2546583265  
بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  ثاين  علي  هدى   : امل�ضتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCIPOR2021/0000105 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

حمكمة االإ�ضتئناف املدنية - جتاري )جزئي(. 
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2021/3/28 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000105 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده : رم�ضان خطاب بيومي 

عنوانه : عجمان الرا�ضدية برج A الدور الثامن �ضقة 805 رقم مكاين 2546583265  
بتاريخ  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  ثاين  علي  هدى   : امل�ضتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCIPOR2021/0000105 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

حمكمة االإ�ضتئناف املدنية - جتاري )جزئي(. 
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.00 ال�ضاعة   2021/3/28 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عمر را�سد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000582 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�ضطفى انوار حممد  
جمهول حمل االإقامة : عجمان �ضارع ال�ضيخ عمار بن حميد بناية بحر 1  

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/18 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �ضخ�ضيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او 
امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2021/3/9 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0001309 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه : غالم عبا�ص بري بخ�ص  
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�ضالح / عزان خالد احمد بن خادم التايل :  ن�ص احلكم 
درهم   )125000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�ضروفات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية.  

القا�سي/ ه�سام احمد عو�سني 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعالن بالن�سر

 يف الدعوى رقم 5540/2020/60 امر اداء 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ 6500 درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف ، وفائدة قانونية مبقدار 9% من تاريخ التكليف بالوفاء وحتى ال�ضداد.   
طالب االإعالن : علي م�ضبح حممد بن نومه الكتبي -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  �ضامل خمي�ص �ضعيد ح�ضن اليماحي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- اخلرة لتوريد العمالة - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول  حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/12/13 
بالزام املدعى عليها  بان توؤدي للمدعي 6500 درهم )�ضتة االف وخم�ضمائة درهما( باالإ�ضافة اىل 
 2020/8/11 يف  احلا�ضل  بالوفاء  التكليف  تاريخ  من  وذل��ك  �ضنويا   %9 بن�ضبة  القانونية  الفوائد 
وحتى ال�ضداد التام ، والزام املدعي عليها بامل�ضروفات والر�ضوم ومقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق 

يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1049/2021/60 امر اداء 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة با�ضدار االأمر بالزام املدعي ب�ضداد مبلغ 27500 درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية 

وحتى ال�ضداد التام.   
طالب االإعالن : اميك�ص )ال�ضرق االو�ضط( �ص.م.ب )م( االإمارات - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �ضعيد حممدي ح�ضني - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهول  حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/17 
الزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة ال�ضيك الواردة تفا�ضيلة بحافظة م�ضتندات املدعية 
 2021/2/10 يف  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   27.500 مببلغ 

وحتى متام ال�ضداد وبالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 849/2021/60 امر اداء 
مو�ضوع الدعوى : امر اداء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ / 62.000 الف درهم 

)اثنان و�ضتون الف درهم( والفوائد القانونية 9% من تاريخ اال�ضتحقاق كل �ضيك حتى ال�ضداد.   
طالب االإعالن : اميك�ص )ال�ضرق االو�ضط( �ص.م.ب )م( االإمارات - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- رامي حممود زكريا احل�ضني - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
جمهول  حمل االإقامة 

مو�ضوع االإعالن : طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/2/8 
امل�ضتندات  بحافظة  تفا�ضيلهما  املرفقة  ال�ضيكات  قيمة  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام 
�ضيك على  كل  ا�ضتحقاق  تاريخ   �ضنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  درهم  مببلغ 62.000 

حدى وحتى متام ال�ضداد وبالر�ضوم وامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 7014/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/1266 جتاري جزئي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )50339.50  درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب االإعالن : انتجريتد خلدمات رجال االعمال وميثلها مالكها بالفيال جيفارغي�ص ماثيو 
يوهانان - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : ح�ضة �ضيف �ضامل �ضيف اجلابري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
ك��وري��ان  -  ك��وري��ان  اإعالنهما : 1- بيت حلم لالأملنيوم وال��زج��اج - �ص ذ م م  2-ج��ون  املطلوب 

�ضفتهما بالق�ضية : منفذ �ضدهما  - جمهويل حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )50339.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 6579/2020/207  تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/1559 اأمر اأداء ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )90419.46  درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب االإعالن : �ضركة الفا لالدوات الكهربائية - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�ض�ضة اميتك للخدمات الفنية - ذ م م  - �ضفته  بالق�ضية : 
منفذ �ضده - جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )90419.46( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر 
 1273/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

عبدالعظيم  مفتاح  2-ع��زي��زه  احلني�ص  معتوق  من�ضور  فريحه  ���ض��ده/1-   املنفذ  اىل 
خليفه - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/خيول لتاأجري ال�ضيارات - �ص ذ م م  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)82695( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة الإبتدائية الإحتادية 

ق�سم احلجوزات والبيوع 
اإعالن بال�سداد حتت طائلة بيع العقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

يف الق�سية التنفيذية رقم 216 ل�سنة 2020 
اإىل املنفذ �ضدها / ال�ضيخة فاطمة را�ضد بن حميد القا�ضمي 

ل�ضالح طالب التنفيذ / �ضارة ملقاوالت البناء - ذ م م
حيث تقدم طالب التنفيذ بطلب بيع العقارين قطعة رقم 1446 ملك والقطعة رقم 1447 ملك مبنطقة 

مويلح جتارية باإمارة ال�ضارقة عن طريق املزاد العلني ... 
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�ضية التنفيذية 216 ل�ضنة 2020 اخطاركم بوجوب �ضداد الدين 
املرتتب يف ذمتكم يف الق�ضية التنفيذية اأعاله ب�ضندوق املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك 
بخطابنا هذا ، واإال فاإن املحكمة �ضتتخذ القرار املنا�ضب ب�ضاأن طرح العقارات املذكور اأعاله للبيع وفق االأ�ضول 
وذلك عمال لن�ص املادة )152( فقرة )2( من الالئحة التنفيذية )57( ل�ضنة 2018 للقانون االإحتادي 

رقم )11( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن قانون االإجراءات املدنية... 
يقت�ضي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اأعاله.

عن/ رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 288
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ احمد اليق اقبال �ضيد اقبال - اجلن�ضية : الهند يرغب 
بيج  ال�ضيد/ تريز اهلل  100%  وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يف 
ا�ضماعيل بيج - اجلن�ضية : الهند ، يف الرخ�ضة امل�ضماة )ال�ضهم املميز للمقاوالت الفنية( 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )731315( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

االإقت�ضادية بال�ضارقة.  تعديالت اخرى : اليوجد.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 289

 : - اجلن�ضية  الرحمن  �ضفيق  ربيع ح�ضن حاجي  1-ال�ضيد/ حممد    : بان كل من  للجميع  ليكن معلوما 
بنغالدي�ص ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة )30%( وذلك اىل ال�ضيد/ حممد معروف 
باك�ضتان   : - اجلن�ضية  امني خو�ضي حممد  2-ال�ضيد/ حممد  بنغالدي�ص.    : - اجلن�ضية  ح�ضن موزلي�ص 
ح�ضن  معروف  حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   )%70( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
موزلي�ص - اجلن�ضية : بنغالدي�ص.  يف الرخ�ضة امل�ضماة )�ضالون نور حتا للحالقة( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة 
اخرى  تعديالت  بال�ضارقة.  االإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )761610( رقم  رخ�ضة  مبوجب 
النفايات واخلردة  لتجارة  نور حتا للحالقة( اىل )حممد معروف  التجاري من )�ضالون  اال�ضم  تغيري   :
املعدنية(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على االجراء امل�ضار اليه بعد 
العدل  الكاتب  اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  ا�ضبوعني من 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 290

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ خلفان �ضعيد خلفان الكندي - االإمارات اجلن�ضية يرغب يف 
100% وذلك اىل ال�ضيد/ را�ضد �ضعيد علي حممد  البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 
باإمارة  تاأ�ض�ضت  العامة(  للنقليات  )الكندي  امل�ضماة  بالرخ�ضة  اجلن�ضية  االإمارات   ، احلفيتي 
ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )505421( ال�ضادرة من دائرة التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة.  
القمة  )ركن  اىل  العامة(  للنقليات  )الكندي  من  التجاري  اال�ضم  تغيري   : اخرى  تعديالت 

للنقليات العامة(
 2013 ل�ضنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�ضديق  على  للعلم وانه �ضوف يتم  ن�ضر هذا االعالن  اقت�ضى  . فقد  العدل  الكاتب  �ضان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�ضبوعني من  اليه بعد  امل�ضار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 291
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد / عرفان احلق حممد نور احلق - بنغالدي�ص اجلن�ضية 
حممد  ال�ضيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الفيني  امل�ضماة )ور�ضة خليل  بالرخ�ضة  بنغالدي�ضي  اجلن�ضية   - نور احلق بن عبدالغني 
الهند�ضية( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )212999( ال�ضادرة من دائرة 

التنمية االإقت�ضادية بال�ضارقة. تعديالت اخرى : اليوجد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

انذار عديل بالن�سر
الرقم )2021/2098(

املنذر : بنك م�ضر )فرع دبي(
بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن الكتبي 

�ضد املنذر اليهم : دي اإف اي )موؤ�ض�ضة منطقة حرة( 
اأنكو�ص جاي براكا�ص جيندال - هندي اجلن�ضية - بهذا ن�ضدر لكم هذا 
املبلغ املرت�ضد على ذمتك وقدره )2.341.000.00(  االإنذار ل�ضداد 
درهم خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإنذار امل�ضتحق واحل�ضور ، واإال 

�ضيتم اإتخاذ االإجراءات القانونية اأمام املحاكم يف الدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
انذار عديل بالن�سر

الرقم )2021/2095(
املنذر : بنك م�ضر )فرع دبي(

بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن الكتبي 
�ضد املنذر اليهم : دي اإف اي )موؤ�ض�ضة منطقة حرة( 

اأنكو�ص جاي براكا�ص جيندال - هندي اجلن�ضية - بهذا ن�ضدر لكم هذا 
املبلغ املرت�ضد على ذمتك وقدره )1.350.000.00(  االإنذار ل�ضداد 
درهم خالل 7 اأيام من تاريخ ن�ضر هذا االإنذار امل�ضتحق واحل�ضور ، واإال 

�ضيتم اإتخاذ االإجراءات القانونية اأمام املحاكم يف الدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

الرقم )2021/2097(
املنذر : بنك م�ضر  - بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن الكتبي 

�ضد املنذر اليهم :  - بريريت جويل �ضودهري جويل - هندي اجلن�ضية 
- �ضودهري جويل - هندي اجلن�ضية 

- ا�ضوك كومار جويل �ضنكارالل - هندي اجلن�ضية 
- منان قل ا�ضوك قل - هندي اجلن�ضية

ب��ه��ذا ن�����ض��در ل��ك��م ه���ذا االإن������ذار ل�����ض��داد امل��ب��ل��غ امل��رت���ض��د ع��ل��ى ذم��ت��ك وق���دره 
االإن���ذار  ه��ذا  ن�ضر  ت��اري��خ  م��ن  اأي���ام   7 خ��الل  دره���م   )12.373.776.69(
املحاكم اأم���ام  القانونية  االإج�����راءات  اإت��خ��اذ  �ضيتم  واإال   ، واحل�����ض��ور   امل�ضتحق 

يف الدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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الدعوى رقم 17 ل�سنة  2021 نزاع تعيني خربة عقاري 

املرفوعة من : ووتر فيو للعقارات - ذ م م   
�ضد : العقارية لال�ضتثمار - ذ م م  

معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  للح�ضور  مدعوة  عليه  املدعي 
االأحد  يوم   11.45 ال�ضاعة  عقده  املقرر  الهند�ضية  اخلرة  الجتماع 
املوافق 2021/3/14 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�ضيخ 
�ضعود القا�ضمي - �ضارع عمان - مكتب )505( م�ضطحبني معكم كافة 

امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.

اخلبري/د. م�سطفى بن علي ال�سرياين  

اإعــــــالن بالن�ســـر 
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يف الدعوى رقم 6347 ل�سنة 2020  جتاري جزئي -  ال�سارقة   

املقامة من / فري تك�ص للمالحة - �ص م م 
�ضد - 1/ �ضركة نيون االإمارات - ذ م م

2 - حممد حنيف حممد يو�ضف مري�ضت 
نعلن نحن اخلبري احل�ضابي / حممد نا�ضر التالي - اأنه مت تعيننا من حمكمة ال�ضارقة االإبتدائية االإحتادية 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�ضابية الواردة بحكم املحكمة ال�ضادر بجل�ضة 2021/2/10 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله - كما نعلن املدعي عليهما "�ضركة نيون االإمارات ذ م م" حممد حنيف حممد يو�ضف مري�ضت 
" حل�ضور اجتماع اخلرة املقرر له جل�ضة يوم االإثنني املوافق  2021/3/15 يف متام ال�ضاعة 1.00 م�ضاءا 
وذلك من خالل االت�ضال املرئي بجميع اأطراف النزاع عر تطبيق زووم )ZOOM( بالدخول على الرابط 

ادناه - ولال�ضتف�ضارات هاتف رقم 0434113632 
Join Zoom Meeting : 

https://us05web.zoom.us/j/86941251209?pwd=bXNpN2gyeVZjTnNWbnhHc1RuVkxqUT0
9&from=addon

Meeting ID 869 4125 1209
Passcode : 8nQP2j
خبري ح�سابي 
حممد نا�سر التالي    

اإعـــــالن 
اإجتماع اخلربة احل�سابية
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انذار عديل بالن�سر

رقم الإنذار )2021/2161(
املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها �ضعادة / خليفة جمعة النابودة

املنذر اليه : ريزالني كافي�ضرت انو�ضيفري�ص  
يتوجه املنذر بهذا االنذار اىل املنذر اليه الإنذاره باالآتي : 

اإجمايل قيمة  27300 درهم مف�ضلة كاالتي )22800 درهم(  ب�ضرورة �ضداد مبلغ وق��دره  
ال�ضيكات املرجتعة اأرقام )000044 - 000043 - 000039( باالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره 
عقد  من   23 رقم  البند  ح�ضب  �ضرف  دون  االيجار  بدل  �ضيكات  رجوع  غرامة  درهم   4500
االإيجار وذلك خالل �ضهر من ا�ضتالمكم هذا االإخطار واالإخالء وت�ضليم العني املوؤجرة خالية 
من ال�ضواغل وال�ضاغلني مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االيجار عن فرتة �ضغل املاأجور 
مع  ال�ضداد  يف  التاأخري  ج��راء  لها  تتعر�ص  التي  االأ���ض��رار  عن  بالتعوي�ص  واملطالبة  �ضداد  دون 

حتميلكم الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن انذار عديل بالن�سر
رقم حمرر )2021/2180(

املنذر : ح�ضني جعفر بانكي بور فرد - بوكالة املحامي / را�ضد بن عرب 
�ضد املنذر اليه االأول / ن�ضيم الفجر للو�ضاطة التجارية - �ص ذ م م

املنذر اليه الثاين / مهدى حممد نبي كرميى 
ب�ضرورة  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة  تنذر   2021/1/46661 حم��رر  رق��م  العديل  االإن���ذار  مبوجب 
مبلغ  باإجمايل   ، الوطني  الفجرية  بنك  على  امل�ضحوب   )000088( رقم  ال�ضيك  قيمة  �ضداد 
وذل��ك يف خالل  اليه  املنذر  واملوقع من  دره��م(  دره��م( )�ضبعة ماليني  وق��دره )7000000 
اآ�ضفة التخاذ  خم�ضة ايام عمل من تاريخ االعالن بالن�ضر ، وخالف ذلك فاإن املنذرة �ضت�ضطر 
جميع االإج��راءات القانونية املتاحة لها الإلزام املنذر اليها ب�ضداد املبلغ املطالب به مع الفوائد 
املنذرة  حقوق  كافة  حفظ  مع  املحاماة،  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم   %12 بواقع  القانونية 

املدينة بالتعوي�ص عما حلقها من اأ�ضرار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001328 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يو�ضف ه�ضام الوا�ضطي - جمهول حمل االإقامة : ال�ضارقة املجاز بناية الروعة �ضارع جمال عبدالنا�ضر 
بالقرب من الريد املركزي �ضقة رقم 908 �ص ب 22288 هاتف رقم 0586687008  0553120000 

بناء على طلب املدعي : م�ضرف ال�ضارقة اال�ضالمي - �ص م ع 
قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالبكم ب��� :  - احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 122.028.05 
درهم مائة واثنان وع�ضرون الف وثمانية وع�ضرون درهما وخم�ضة فل�ص  - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 1% من 
ا�ضتحقاقها  �ضدادها يف مواعيد  املدعي عليه عن  الطرف  تاأخر  والتي  ا�ضتحقاقها  بعد موعد  التي تدفع  االق�ضاط  قيمة 
اأكرث من �ضبعة ايام اعتبارا من تاريخ 2018/10/1 ب�ضكل �ضهري حتى ال�ضداد التام.  - احلكم بالزام املدعي عليه باداء 
التعوي�ص املنا�ضب للمدعي اجلابر لالأ�ضرار التي حلقت به عما فاته من ك�ضب وما حلقه من خ�ضارة والذي يقدره املدعي 

مببلغ 10.000.00 ع�ضرة االف درهم  - الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
 - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/3/15 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  الن�ضر وذلك  تاريخ  ايام من  امل�ضتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�ضرة  بها كافة 

اعاله - بو�ضفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ  2021/3/8  م
مكتب اخلدمات الق�سائية/حممد ح�سني اأمني املال       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة ديال لالزياء - ذ م م   
جتاري   AJCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000024/ 

اإىل املحكوم عليه : �ضركة دياال لالزياء - ذ م م 
اإمارة عجمان املنطقة ال�ضناعية االوىل - امل�ضتودعات )1-9-7-5-2( رقم مكاين 2892693861

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ القرق واملطرو�ضي حمامون وم�ضت�ضارون قانونيون   

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 15126.0  
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلري  اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي /علي املهلي 
حمكمة عجمان
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعالن بالن�سر

   322/2021/123 اإ�ستئناف عقاري  
مذكرة اإعالن بالن�ضر )اإ�ضتئناف(

تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 
اىل امل�ضتاأنف �ضده /1- جى كيه تيه هولدجنز ليمتد والتي كانت ت�ضمى �ضابقا 

جلوبال كنج تكنولوجيز ليمتد - جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ضتاأنف / حنان بنت قا�ضم بن عثمان الق�ضبي  

قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2019/408 عقاري جزئي.  
�ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2021/3/18 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�ضه  لها  وح��ددت 
بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 214/2021/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/2840 مدين جزئي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )89027 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب االإعالن : �ضراج الدين خليل ها�ضم - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : اإبراهيم مو�ضى علي مراد البلو�ضي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضقر حممد عبيد ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل االإقامة 
مو�ضوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )89027( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8654 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4449/2020 اأمر اأداء ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 235036.85 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب االإعالن : ال�ضرق لتعليب اال�ضماك )ذ م م( - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- كينغ �ضي فود )ذ م م(  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل االإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�ضوع االإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )235036.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 414/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مو�ضوع االإ�ضتئناف : اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3161/2020 مدين جزئي 
والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب.   

 طالب االإعالن : �ضركة مدينة االعمال الكويتية العقارية فرع دبي - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
كاتل�ضت  2-ب���رامي  كاري�ضريى  كونهريامان  ادي��ي��ودان  فيجايان   -1  : اإع��الن��ه��م  املطلوب 
للخدمات الفنية - �ص ذ م م  3-بينات خلدمات االم��ن وال�ضالمة - �ص ذ م م  - �ضفتهم 

بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهم - جمهويل حمل االإقامة 
بالدعوى رقم 3161/2020 مدين  ال�ضادر  القرار/احلكم  ا�ضتاأنف  : قد  االإع��الن  مو�ضوع 
جزئي.  وحددت لها جل�ضه يوم االثنني املوافق 2021/3/29 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بقاعة 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�ضي 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : فيت فريك لتجارة املالب�ض الريا�صية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 42 ملك ال�ضيخة مرمي بنت را�ضد بن �ضعيد ال مكتوم - الرقة - 
ا�ضتدامة B - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 829042 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  1400095 مب��وج��ب   : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ض��ج��ل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية 
واملوثق لدى   2021/3/3 بتاريخ  ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني ابي حما�صب قانوين  العنوان : مكتب رقم 306- 03 ملك 
عبداجلليل يو�ضف عبدالكرمي دروي�ص - ديرة - القرهود - هاتف : 04-4252890  
فاك�ص :       م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : اآي ديل لتجارة الهواتف املتحركة ولوازمها - �ض ذ م م   
برج   - ب��ردب��ي   - اه��ادي��ور خانكاه  1401 ملك منوجهر   -  31 رق��م  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
خليفة - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�ضة : 767837 رقم 
1250367 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية  القيد بال�ضجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  بدبي 
العدل  ل��دى كاتب  واملوثق   2021/2/25 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�ضفي املعني ابي حما�صب قانوين  العنوان : مكتب رقم 306- 03 ملك عبداجلليل 
       : فاك�ص    04-4252890  : - هاتف  القرهود   - دي��رة   - دروي�ص  يو�ضف عبدالكرمي 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً 

ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : ابي حما�صب قانوين
 - دروي�ص  عبدالكرمي  يو�ضف  عبداجلليل  ملك   03  -306 رقم  مكتب   : العنوان 
ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04  فاك�ص :       مبوجب هذا تعلن دائرة 
فيت  لت�ضفية  اأع��اله  املذكور  امل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي  االقت�ضادية  التنمية 
فريك لتجارة املالب�ض الريا�صية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2021/3/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/3 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : ابي حما�صب قانوين
 - دروي�ص  عبدالكرمي  يو�ضف  عبداجلليل  ملك   03  -306 رقم  مكتب   : العنوان 
:       مبوجب ه��ذا تعلن  4252890-04  فاك�ص   : ال��ق��ره��ود - هاتف   - دي��رة 
اأعاله لت�ضفية   املذكور  امل�ضفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�ضادية بدبي  دائرة 
قرار  وذل��ك مبوجب  م   م  ذ  �ض   - ولوازمها  املتحركة  الهواتف  لتجارة  اآي ديل 
حماكم دبي بتاريخ  2021/2/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/2/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ضم ال�ضركة : ايه بي ا�ض جلوبال للتجارة العامة - �ض ذ م م  
ذات   : القانوين  ال�ضكل   - التجاري  : مكتب 1216 ملك عبداهلل علي - اخلليج  العنوان 
 1142943  : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقم   715819 الرخ�ضة:  رقم  م�ضوؤولية حم��دودة. 
ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 وعلى من لديه 
واملحا�صبة  للتدقيق  اجلريودي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204 - م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ض��ع��ايل - دي���رة - ه���ور ال��ع��ن��ز -  هاتف  
الثبوتية  واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204- م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����ض��ع��ايل - دي���رة - ه���ور ال��ع��ن��ز - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721  : هاتف 
االقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية   ايه بي ا�ض 
جلوبال للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/1/31 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/31 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
اأعاله ، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية  على العنوان املذكور 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
انذار عديل بالن�سر

الرقم )2021/2096(
املنذر : بنك م�ضر  

بوكالة املحامي / خليفة بن هويدن الكتبي 
�ضد املنذر اليهم : ماهيندرا بابوالل بهن�ضايل - هندي اجلن�ضية  

وقدره  ذمتك  على  املرت�ضد  املبلغ  ل�ضداد  االإن���ذار  ه��ذا  لكم  ن�ضدر  بهذا 
االإنذار  ن�ضر هذا  تاريخ  اأي��ام من   7 )5.005.114.00( درهم خالل 
امل�ضتحق واحل�ضور ، واإال �ضيتم اإتخاذ االإجراءات القانونية اأمام املحاكم 

يف الدولة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
يف  الدعوى 5640/2020 جتاري جزئي  

�ضد / املدعي عليه : عمران علي �ضامل نا�ضر الراوي  
املقامة من / م�ضرف االإمارات اال�ضالمي م�ضاهمة عامة 

الدعوى  االبتدائية حتت  ال�ضارقة  دعوى مقامة �ضدكم مبحكمة  هناك  ان  مبا 
يف  م�ضرفيا  خبريا  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   5640/2020 رقم 
م   1992 ل�ضنة  االثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى 
بخ�ضو�ص اعمال اخلرة امام املحاكم، ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلرة عن بعد 
2021/3/16 يف  املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ZOOM تطبيق  عن طريق 
متام ال�ضاعة 1.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�ضار كافة امل�ضتندات املوؤيدة واملثبتة 

لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعــــالن بالن�ســـر
العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   

اعالن بالن�سر باللغة العربية والجنليزية
اىل املدعى عليه / �ضوفارنا برا�ضانت �ضورادكار 

ذ م م 2-عمر �ضلطان عبيد بن طار�ص املهريي -  املعدنية  النخيل ل�ضناعة اال�ضغال  نعلمكم بان املدعي / 1- 
3-جامي�ص توما�ص بن ويليمانغامل �ضاكو توما�ص 4-مهانن بولويل فا�ضوديفان

الدعوى رقم 2021/861 دائرة اليوم الواحد املدنية التجارية الثالثة
النخيل  �ضركة  �ضراكة  املدعي عليها من  باإخراج  اإ�ضدار حكم   : فيها  اعاله يطالب  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
ل�ضناعة اال�ضغال املعدنية ذ م م واإجازة املدعي لبيع واإ�ضقاط وتنازل ح�ضة املدعي عليه )16% ح�ض�ص - 1.600 
الغاء  اإجراءات  امتام  من  للتمكن  النف�ضهم  وذلك  م  م  ذ  املعدنية  اال�ضغال  ل�ضناعة  النخيل  �ضركة  يف  درهم( 

الرخ�ضة التجارية اخلا�ضة بال�ضركة.  الزام املدعي بالر�ضوم امل�ضاريف واتعاب املحاماة. 
االبتدائية  االحتادية  ال�ضارقة  مبحكمة   )10( رقم  مكتب  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�ضوركم  يقت�ضي  لذا 
�ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات ، وذلك يوم 
االأحد املوافق 2021/3/21 ال�ضاعة 8.30 �ضباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�ضار اليها اأعاله - بو�ضفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �ضيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002461 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
)�ضركة  م  م  ذ   - حرة  منطقة  بر�ص  برنتنج  كومري�ضال  تكنيكال  جلف   -  7   : �ضده  امل�ضتاأنف 
4031 �ضلطة دبي للمجمعات  اإماراتية ذات م�ضوؤولية حمدودة( )رقم رخ�ضة :  منطقة حرة 
االبداعية(  عنوانه : دبي ، منطقة دبي لالإعالم ، مبنى الرثيا )1( الطابق )14( مكتب رقم 

)1401( و )1409( 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : بنك اأبوظبي التجاري حاليا - م�ضرف الهالل �ص م ع �ضابقا 

 /0002461 قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى االإبتدائية رقم 
جتاري.   - املدنية  االإ�ضتئناف  حمكمة    SHCAPCICOMS2019

فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�ضارقة بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/3/21 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ناهد �سدقي عبداملنعم 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002461 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده :  6 - مطبعة العامل الرقمي ذ م م  )�ضركة اإماراتية حمدودة امل�ضوؤولية( )رقم 
الرخ�ضة : 518671 ال�ضارقة( -  عنوانه :  اإمارة ال�ضارقة - املنطقة  ال�ضناعية رقم )17( 

�ضارع مليحة �ضرة رقم 5.6 ملك ال�ضيخ حممد بن جا�ضم ال ثاين. 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : بنك اأبوظبي التجاري حاليا - م�ضرف الهالل �ص م ع �ضابقا 

 /0002461 قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى االإبتدائية رقم 
جتاري.   - املدنية  االإ�ضتئناف  حمكمة    SHCAPCICOMS2019

فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�ضارقة بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/3/21 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ناهد �سدقي عبداملنعم 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002461 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده :  8 - جلف تكنيكال هولدجنز ليمتد )�ضركة جتارية دولية م�ضجلة بجمهورية 
جزر �ضي�ضل( ، رقم رخ�ضة )06833(  عنوانه : دبي ، منطقة دبي لالإعالم ، مبنى الرثيا )1( 

الطابق )14( مكتب رقم )1401( و )1409( 
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : بنك اأبوظبي التجاري حاليا - م�ضرف الهالل �ص م ع �ضابقا 

 /0002461 قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى االإبتدائية رقم 
جتاري.   - املدنية  االإ�ضتئناف  حمكمة   SHCAPCICOMS2019

فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�ضارقة بدار الق�ضاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �ضباحا   9.30 ال�ضاعة   2021/3/21 املوافق 

ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ناهد �سدقي عبداملنعم 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
جتاري   SHCAPCICOMS2019 /0002461 يف  الدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ضتاأنف �ضده :  1 - مطبعة جلف الفنية التجارية ذ م م )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( )رقم 
رخ�ضة 12437 ال�ضارقة( ، عنوانه : ال�ضارقة ، املنطقة ال�ضناعية رقم )6( ، �ضارع مليحة ار�ص 
م�ضورة ملك مطبعة جلف الفنية التجارية �ضندوق بريد )40455 ال�ضارقة( الهاتف املتحرك  
 -  )065338839( الفاك�ص   ،  )065332957( الثابت  الهاتف   )0507974892(
ليكن معلوما لديك اأن امل�ضتاأنف : بنك اأبوظبي التجاري حاليا - م�ضرف الهالل �ص م ع �ضابقا  
 /0002461 قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بتاريخ .../.../..20 ، يف  الدعوى االإبتدائية رقم 
فيقت�ضي  جتاري.    - املدنية  االإ�ضتئناف  حمكمة   SHCAPCICOMS2019
املوافق   ....... يوم   ...... الق�ضاء  بدار  ال�ضارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�ضور  او  ح�ضورك 
2021/3/21 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او 

ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ضتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

ناهد �سدقي عبداملنعم 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13185 بتاريخ 2021/3/10   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية - النور لبيع الهواتف املتحركة 
)جزئي( جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000074/ 

اإىل املحكوم عليه :  النور لبيع الهواتف املتحركة  
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ظهورها االأول اأمام عد�صة الكامريا كان حم�ض �صدفة، عندما �صاركت بربنامج ملواهب االأطفال 
وقدمت عماًل فنيًا من اأعمالها اليدوية التي كانت تتقنها، ومنذ تلك اللحظة بداأت حتلم باأن 
ت�صبح مذيعة ومقدمة برامج، لتنطلق بعدها يف م�صوار مهني غني بالتجارب واخلربات، وت�صبح 

اليوم وجهًا اإعالميًا بارزًا يف هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون.
ال�صارقة  ال�صارقة ومذيعة برنامج تلفزيون  العزيز تيمور،  معدة يف برنامج �صباح  �صمر عبد 
“معًا اأ�صدقاء”، الذي كان نقطة انطالقتها لتطل على اجلمهور ب�صكل ر�صمي، بعد اأعوام طويلة 
عملت بها كعريف لعدد من املنا�صبات الر�صمية وع�صو يف جلان جوائز حملية وعاملية، باللغتني 

العربية واالإجنليزية وموؤثرة على من�صات التوا�صل االجتماعي بلغتني.

ثقافة وفن�ن
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•• راأ�س اخليمة :الفجر

براأ�ص  واملتاحف  االآث��ار  دائ��رة  نظمت 
افرتا�ضية  ح��واري��ة  جل�ضة  اخل��ي��م��ة  
حتت عنوان “ املراأة يف قطاع التاريخ 
واالآث������ار “ وذل����ك ت��زام��ن��ا م��ع اليوم 

ال���ع���امل���ي ل���ل���م���راأة مب�����ض��ارك��ة ك���ل من 
الدكتورة اإميان العا�ضي ا�ضتاذ م�ضارك 
الهند�ضة  ق�����ض��م  ال��ه��ن��د���ض��ة  ك��ل��ي��ة  يف 
براأ�ص  االأمريكية  املعمارية باجلامعة 
عبدالرازق  مروة  والدكتورة  اخليمة 
والتوثيق  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ق�����ض��م  م���دي���ر 

ومدير املجموعات االأثرية  يف املتحف 
هال  واملهند�ضة  ال��ق��اه��رة  يف  امل�ضري 
الرتميم  م���دي���ر  ���ض��ن��خ��ور  اب���راه���ي���م 
يف م�����ض��روع اجل��زي��رة احل��م��را براأ�ص 
الكندي  م���رمي  واالأ����ض���ت���اذة  اخل��ي��م��ة 
باحثة يف جمال التاريخ ، حيث ادارت 

اجلل�ضة اال�ضتاذة اأمل النعيمي مدير 
دائرة  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ي  االت�����ض��ال  مكتب 
االآث������ار وامل���ت���اح���ف وب��ح�����ض��ور 100 
العربية  ال��دول  خمتلف  من  م�ضارك 
. و�ضرح اأحمد عبيد الطنيجي مدير 
عام دائرة االآثار واملتاحف اإن الدائرة 
ن���ظ���م���ت ه������ذه اجل���ل�������ض���ة احل�����واري�����ة 
املراأة  اجن��ازات  على  ال�ضوء  لت�ضليط 
ال��ت��اري��خ واالآث����ار واملجاالت  يف ق��ط��اع 
القطاع  ب��ه��ذا  ال�����ض��ل��ه  ذات  االأخ�����رى 
ال���ذي لعبته  ال����دور  ب��اال���ض��اف��ة اىل   ،
امل��ج��ال خ���الل العقود  امل�����راأة يف ه���ذا 
بالتعمق  جديرة  جعلها  مما  املا�ضية 
املجال  ه���ذا  م��ك��ن��ون��ات  واخل���و����ص يف 
، كما  ال���رج���ل  م���ع  ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب 
من  ع��دد  النقا�ضية  اجلل�ضة  تناولت 
امل���راأة يف  ال��ت��ي ترتبط بعمل  امل��ح��اور 
والتحديات  كال�ضعوبات  املجال  ه��ذا 
ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه امل���راة يف ه��ذا االثار 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ودور  وال���ت���اري���خ 
االماراتية  امل������راأة  ودع�����م  مت��ك��ني  يف 
واملقيمة على هذه االأر�ص الطيبة يف 

خمتلف امليادين.  

جل�ضة  اأم�ص  االإماراتيني  النا�ضرين  جمعية  عقدت 
حوارية افرتا�ضية بعنوان »دور املراأة يف قطاع الن�ضر 
االإماراتي وتعزيز املحتوى« بالتزامن مع يوم املراأة 
اليازية خليفة  الدكتورة  ا�ضت�ضافت خاللها  العاملي 
موؤ�ض�ص دار الفلك للرتجمة والن�ضر وفرح املهريي 
بيت  من�ضورات  ل��دار  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ض�ص 
�ضريك  حممود  عفراء  االإماراتية  والكاتبة  الكتاب 
عن  للحديث  غ��اف،  ومن�ضورات  مكتبة  يف  وموؤ�ض�ص 
التي  واملكت�ضبات  واأث���ره،  الن�ضر  قطاع  امل��راأة يف  دور 

حققتها وا�ضهاماتها يف اإثراء القطاع واالرتقاء به.
املدير  الكو�ص  را�ضد  بح�ضور   - اجلل�ضة  وا�ضتهلت 
واأدارتها  االإماراتيني  النا�ضرين  جلمعية  التنفيذي 
ال���روائ���ي���ة ���ض��احل��ة ع��ب��ي��د ح�����ض��ن - ب��احل��دي��ث عن 
ال�ضيخة بدور  ت��ويل  اأح��دث��ه  ال��ذي  ال��داع��م  التاأثري 
الفخري  والرئي�ص  املوؤ�ض�ص  القا�ضمي  �ضلطان  بنت 
جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���ض��ري��ن االإم���ارات���ي���ني مل��ن�����ض��ب رئي�ص 
املحلي  الن�ضر  للنا�ضرين على واقع  الدويل  االحتاد 

والعربي وانعكا�ضاته على املراأة النا�ضرة.
واأكدت النا�ضرات اأن تويل ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان 
القا�ضمي لهذا املن�ضب هو التتويج االأكر لدور املراأة 
وح�ضورها يف قطاع الن�ضر كما اأنه يلعب دورا فاعال 
يف اإي�ضال �ضوت املراأة االإماراتية والعربية النا�ضرة 
ويخلق  بالقطاع  االرتقاء  يف  وي�ضهم  باأ�ضره  للعامل 
ف��ر���ض��ا ج���دي���دة وواع�����دة مت��ك��ن امل�����راأة م���ن تقدمي 
العديد من اجلهود واملنجزات التي توؤكد ح�ضورها 

واإمكانياتها الكبرية.وقالت النا�ضرة عفراء حممود 
احلب  منطلق  م��ن  ج��اء  الن�ضر  لقطاع  دخولها  اإن 
وال�����ض��غ��ف ل��ه��ذه امل��ه��ن��ة، م��وؤك��دة ال�ضعي م��ن خالل 
اإطالقها ملن�ضورات /غاف/ اإىل امل�ضاهمة يف تطوير 
االإب��داع��ي من  املحتوى  واإث���راء  املحلي  الن�ضر  واق��ع 
االإبداعي  االإم����ارات����ي  ب��امل��ح��ت��وى  االه��ت��م��ام  خ���الل 
اجليد.واأ�ضافت : » ن�ضعى لتقدمي حمتوى خمتلف 
للقارئ، فالنا�ضر يرغب باأن ي�ضتمع ل�ضوت القارئ 
ات�ضال  ب���دون  وت�ضتمر  ت��ق��وم  ن�ضر  دار  ي��وج��د  وال 
ونعم  وتطلعاته  رغباته  تلبي  ال��ق��ارئ  م��ع  م�ضتمر 
بال �ضك الكاتب عامل مهم لكن القارئ هو الواجهة 
وا�ضتمرارية دور الن�ضر مرهونة بوجود القراء وهذا 
اأكون نا�ضرة لهذا  اأن  من وجهة نظري كقارئة قبل 
اأحر�ص على اأن اأقدم اإ�ضداراتي برغبة قارئة وهذا 
النا�ضرة  قالت  جانبها  ».م��ن  االأهمية  يف  غاية  اأم��ر 
ك��ت��ب ذات جودة  ل��ت��ق��دمي  اأ���ض��ع��ى   »: امل���ه���ريي  ف���رح 
وم�ضامني متنوعة وثرية فقد نبعت فكرة تاأ�ضي�ص 
الور�ص  ال��دار من مالحظات عديدة مل�ضناها خالل 
والدورات التي قمنا بتنظيمها و�ضهدت اقباال كبريا 
م���ن امل��وه��وب��ني اأ���ض��ح��اب االأق�����الم ال���واع���دة وهذه 
املالحظات �ضارت اإ�ضدارات وقمنا بتبنيها ثم تطور 
الو�ضع لتاأ�ضي�ص الدار وبات التوجه االأ�ضا�ضي لنا هو 
ال�ضعي من اأجل تطوير ما نقدمه واأن ن�ضاهم ب�ضكل 
وامل�ضهد  االأدب��ي  االإنتاج  بجودة  االرتقاء  يف  حقيقي 

الثقايف ».

نا�ضرات  م���ن  م���وؤل���ف  ف���ري���ق  ت��اأ���ض��ي�����ص  اإىل  ودع�����ت 
وي�ضع  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  يعمل  اإم��ارات��ي��ات 
القطاع  تطوير  ت�ضمن  ومبتكرة  جديدة  ت�ضورات 
النا�ضرة  امل�ضتقبل.من جهتها قالت  واالرتقاء به يف 
اليازية خليفة : » اإن قطاع الن�ضر ب�ضكل عام بحاجة 
لعقول واأيدي مبدعة للعمل فيه وال ميكن اأن نغفل 
عن دور املراأة فيه ونحن كن�ضاء نعمل يف هذا املجال 
نالحظ الوجود القوي لل�ضيدات االإماراتيات وخري 
دليل على ذلك هو تويل ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان 
للنا�ضرين  ال��دويل  القا�ضمي ملن�ضب رئي�ص االحت��اد 
الذي ياأتي مبثابة الفخر والتتويج ل�ضناعة الن�ضر 
االإم���ارات���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة ب�ضكل ع���ام ».واأ����ض���اف���ت : » 
الطفل  الأدب  كنا�ضرة  عملي  منطلق  م��ن  اأحت���دث 
فالعمل يف هذا املجال بحاجة للطفل نف�ضه واملراأة 
هي االأكرث قربا حلاجة االأطفال واالأ�ضرة لهذا فاإن 
كبرية  عاطفة  م��ن  تنبع  وحمتوياتها  اإ���ض��دارات��ه��ا 
وهذا عن�ضر قوة ال ي�ضتهان به«.ومبا يتعلق بات�ضاق 
العاملي  الن�ضر  قطاع  مع  االإم��ارات��ي��ة  النا�ضرة  فكرة 
العامل  ح��ول  الن�ضر  ق��ط��اع  اإىل  نظرنا  ل��و   « ق��ال��ت: 
لي�ص  وه��ذا  �ضيدات  املجال هن  الغالبية يف  اأن  جند 
الأن املراأة كفوؤ لهذا العمل وح�ضب بل امل�ضاألة تتعلق 
باالأجور التي هي اأقل من الرجل ولو قارنا االأمر يف 
دولة االإمارات جند اأن املراأة حتظى بدعم كبري من 
احلكومة وال نواجه امل�ضكالت التي تواجهها املراأة يف 

العديد من البلدان حول العامل ».

•• ال�شارقة-الفجر

 تقول �ضمر عبد العزيز:” هيئة ال�ضارقة لالإذاعة 
و�ضقلها  موهبتي  احتوى  من  اأول  والتلفزيون، 
التلفزيوين  االإع���الم  يف   “ لظهوري  بالتدريبات 
وذل��ك من خالل م�ضاركتي يف دورة  التقدمي   ،“
واأ�ضعى  ال��ك��ث��ري،  يل  اأ����ض���اف���ت  ال���ت���ي  االإع����الم����ي 
اخلرات  واكت�ضاب  م��ه��ارات��ي  تطوير  على  دائ��م��ا 
املجال  يف  الكبري  التطور  ت��واك��ب  التي  اجل��دي��دة 

االإعالمي”.
“معاً  ب��رن��ام��ج  العزيز:”  ع��ب��د  ���ض��م��ر  وت�����ض��ي��ف 
اأ�ضدقاء” كانت جتربتي االأوىل كمقدمة برامج، 
للقاءات  ك�ضيفة  اإعالمياً  وجهاً  �ضابقاً  حيث كنت 
ال��دول��ة، واع��ت��ر عملي يف  ق��ن��وات خمتلفة يف  يف 
تقدمي هذا الرنامج جتربة مميزة جداً بالن�ضبة 
يل، ح��ي��ث اأخ����اط����ب م���ن خ���الل���ه ف��ئ��ة االأط���ف���ال 

ي���رثي معارفهم  ت��ق��دمي حم��ت��وى  وال��ي��اف��ع��ني يف 
وينمي مواهبهم ويظهر اإبداعاتهم باالإ�ضافة اإىل 
اجلمهور  ت�ضد  وممتعة،  جذابة  بطريقة  تقدميه 
وانتظاره  ال���رن���ام���ج  مل�����ض��اه��دة  ال��ف��ئ��ة  ه����ذه  م���ن 
ومن  اجلمهور  من  ي�ضلني  ما  واأج��م��ل  ب�ضغف”. 
اأجمل ما  اأخ��رج  اأن  ا�ضتطعت  اأنني  االإع��داد  فريق 
يف االأطفال من اإبداع واإمكانيات، فتعاملي ال�ضل�ص 
مع االأط��ف��ال، جعلهم اأك��رث ج��راأة يف التعبري عّما 
يف اأنف�ضهم، واأعتقد هذا اأف�ضل �ضيء يف الرنامج 

اإبراز اإمكانيات الطفل وهواياته واإبداعاته.
بداأت  االأط��ف��ال،  لرنامج  تقدميي  اإىل  واإ���ض��اف��ة 
ب��ت��ق��دمي ف���ق���رات ب��رن��ام��ج ���ض��ب��اح ال�����ض��ارق��ة من 
اإعدادي وتقدميي منها “فقرة الديكور” و”فقرة 
 “ الهمم  اأ�ضحاب  “ “ ق�ض�ص جن��اح  اأم��ل وحياة 
ما  ك��ل  اأن  واالأج���م���ل  اأق��دم��ه  اأ�ضتمتع مب��ا  وك��ن��ت 
اأق���دم���ه ل��ه ل��ون��اً خم��ت��ل��ف��اً ع��ن االآخ����ر فتقدميي 

اأقدمه يف  لرنامج االأطفال له لون خمتلف عما 
فقرة الديكور ويختلف عن فقرة اأمل وحياة، وهنا 
تكمن مهارة املذيع يف كيفية التنقل والتمييز بني 

األوان واأنواع االإلقاء والتقدمي املختلفة. 
ومل يقت�ضر تقدميي يف الرامج والفقرات فقط، 
اخلارجية  ال��ن��ق��والت  يف  تقدميي  ���ض��رف  نلت  ب��ل 
وهنا  مبا�ضرًة،  الهواء  وعلى  امليادين،  خمتلف  يف 
امليداين،  العمل  االإع��الم��ي وه��و  يكمن �ضر جن��اح 
برنامج  اأي  من  واأ�ضعب  اأهم  امليدانية  فالتغطية 
م�ضجل يف اال�ضتديو، فلي�ص هناك فريق عمل كما 
هو احلال يف اال�ضتديو، العمل يعتمدة على �ضخ�ص 
واحد اأو 2  فقط املذيع وامل�ضور، املذيع يعتمد على 
الهواء  على  ال�ضحيح  ب��االرجت��ال  ويرجتل  نف�ضه 
العمل،  ه��ذا  يف  متيزت  اأنني  اعتقد  واأن��ا  مبا�ضرة 
تلفزيون  م��ن  ف��ر���ض��ة  منحي  مت  ال�����ض��ب��ب  ول��ه��ذا 
املجل�ص  انتخابات  تغطية  على  للعمل  ال�ضارقة 

2019، يف ب��ث م��وح��د على  ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
وباأين  جدارتي  اأثبت  الدولة.احلمدهلل  م�ضتوى 
اأهل الثقة وهذا دليل باأنني جيدة يف العمل الذي 
اأنه كان ي�ضادف عزاء وفاة  اأق��وم فيه على الرغم 
جدتي - يرحمها اهلل  - وبالرغم من ذلك حتملت 
امل�����ض��وؤول��ي��ة الأن���ه واج���ب وط��ن��ي، وق��دم��ت غريها 
وملتقيات  موؤمترات  من  االأخ��رى  التغطيات  من 
للكتاب  ال��دويل  ال�ضارقة  �ضواء معر�ص  ومعار�ص 
وغريه. وبعدها مت تطوير فقرة الديكور لت�ضبح 
برناجماً حتت عنوان “ جربها بنف�ضك “ بناًء على 
طلب املدير العام �ضخ�ضياً حيث اإنني اأقوم بتقدمي 
هذا العمل مع مهند�ضة الديكور اأ�ضماء النعيمي ، 
مما اأ�ضعدين كثرياً حيث اأنني اأمتلك �ضغفاً كبرياً 
جانب  اإىل  الداخلي  والت�ضميم  الديكور  عامل  يف 
الرامج  املزيد من  واأت��رق��ب  االإع��الم��ي  التقدمي 
املرثية التي تتنا�ضب مع خمتلف �ضرائح املجتمع 

كباًرا وفعاليات مهمة على  اأم  اأطفااًل  كانوا  �ضواء 
م�ضتوى االإمارة اأو خارجها. 

النجاح  “معايري  ال���ع���زي���ز:  ع��ب��د  ���ض��م��ر  وت���ق���ول 
واالإخال�ص  االح���رتام  واأهمها  كثرية  االإع��الم��ي 
واأن يكون االإعالمي على قدر  واإتقانه،  العمل  يف 
يتحلى  واأن  والثقة،  واملعرفة  الثقافة  م��ن  كبري 
ب��ال��ذك��اء االج��ت��م��اع��ي، وي��ك��ون ���ض��خ�����ض��اً حم����اوراً 
وم�ضتمعاً جيداً وجريئاأ ليخو�ص جتارب خمتلفة 
خالل  من  اإال  تتحقق  ال  والتي  مهاراته  لي�ضقل 
ال�ضمات  م��ن  الكثري  جانب  اإىل  امل��ي��داين،  العمل 
واملظهر  اجليد  وال�ضلوك  كالتوا�ضع  ال�ضخ�ضية 
االإعالمي  متيز  مفاتيح  جميعها  وه��ذه  احل�ضن، 
اجلهة  وممثل  �ضفري  فاالإعالمي  الناجح،  املوؤثر 
بالقول  حديثها  �ضمر  وتختم  بها”.  يعملها  التي 
اأتقن  الطبخ حيث  ه��واي��ات كثرية منها  :” ل��دي 
والعاملية  املحلية  امل��اأك��والت  من  خمتلفة  اأ�ضناف 

اأتفنن يف الطبخ وكذلك يف طريقة  اأن  اأح��ب  فاأنا 
تقدمي املاأكوالت �ضواء للعائلة اأو ال�ضيوف، واأ�ضعد 
كثرياً بردود اأفعالهم االإيجابية مما ي�ضجعني على 
اأتقن طهي املوالح  اال�ضتمرار يف االإب��داع، ولكنني 
فقط! واإىل جانب مهارة الطبخ فاأنا �ضغوفة بعامل 
الديكور والت�ضميم الداخلي ومتطلعة على كل ما 
الت�ضوير وكل  اأع�ضق  االأ���ض��واق، كما  هو جديد يف 
�ضاعات  اأق�ضي  حيث  الكامريات،  بعامل  يتعلق  ما 
طويلة واأنا اأ�ضور كل ما هو جميل حويل،  واأتابع 
ال��ك��ث��ري م��ن امل�����ض��وري��ن امل��ح��رتف��ني م���ن  خمتلف 
االجتماعي،  التوا�ضل  من�ضات  عر  العامل  دول 
مع  الت�ضوير  جم��ال  يف  التعليمات  بع�ص  واأتلقى 
وتعلمت  احل�ضن،  حممود  اأ�ضتاذ  املحرتف  امل�ضور 
منه الكثري وما زلت اأتعلم منه، واأطمح اأن اأ�ضبح 
حمرتفة يف هذا املجال واأملك ا�ضتديو خا�ضاً بي 

ومركز تدريب لع�ضاق الت�ضوير.

انطلق م�صوارها االإعالمي من هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون

الإعالمية �سمر عبد العزيز: العمل امليداين هو الذي ي�سنع املذيع الناجح

اأعلنت وزارة تنمية املجتمع وجائزة حمدان بن 
اإطالق  ال�ضوئي عن  للت�ضوير  الدولية  حممد 
حمور جديد للمناف�ضة على اجلائزة يف دورتها 
احلالية بعنوان » العائلة » وذلك يف اإطار حتفيز 
امل�ضاركني على التناف�ص باأف�ضل ال�ضور املعرة 
�ضمن حمور جمتمعي تنموي على اأ�ضا�ص اإبراز 
االأ�ضرة  ا�ضتقرار  مبداأ  يعزز  ومب��ا  املثلى  القيم 

ومتا�ضك املجتمع.
وجتري امل�ضابقة على من�ضة »ان�ضتغرام« وتفتح 
اأب����واب املُ�����ض��ارك��ة فيها مل��دة اأ���ض��ب��وع وت��ك��ون اآلية 
و�ضم  عر  خا�ص  ها�ضتاق  طريق  عن  امل�ضاركة 

.« #HIPAxMOCD_Family«
تبداأ  املناف�ضة  ب��دء  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ض��ب��وع  وخ���الل 
ع��م��ل��ي��ة ف����رز وحت��ك��ي��م االأع����م����ال وال�������ض���ور ثم 
التحقق والتدقيق وجمع ال�ضور عالية اجلودة 
وملفاتها االأ�ضلية والوثائق القانونية الالزمة 
ثم يف االأ�ضبوع االأخري يتم االإعالن عن الفائزين 

اخلم�ضة باملراكز االأوىل.
جوائز  خم�ص  املجتمع  تنمية  وزارة  ور���ض��دت 
بواقع  ���ض��ور  خم�ص  باأف�ضل  للفائزين  م��ادي��ة 
للمركز  و500  االأول  للمركز  دوالر   1000
الثالث  امل��رك��ز  م��ن  ل��ك��ل  دوالر  و200  ال��ث��اين 
املناف�ضات  ت��رت��ك��ز  ح��ي��ث  واخل���ام�������ص  وال����راب����ع 
وهي  امل�ضابقة  اإليها  ت�ضتند  حم��اور  ثالثة  على 
االأ�ضري  التالحم  وجت�ضيد  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع 
احل�ضارات  ملختلف  االأ�ضرية  اللحظات  وتوثيق 

والثقافات.
الدولية  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان  ج���ائ���زة  وت��ت��ي��ح 
املبدعني  امل�ضورين  لكافة  ال�ضوئي  للت�ضوير 
اأرجاء العامل امل�ضاركة واملناف�ضة بهدف ن�ضر  يف 
الوطن وعك�ص �ضور  اأبناء  العاملية بني  اخل��رة 

فنية تتحاور فيها كل لغات العامل مهما اختلفت 
الثقافات وتنوعت احل�ضارات وبالتايل االرتقاء 

بامل�ضتوى العام لفن الت�ضوير.
تطبيق  ع��ر  الت�ضوير  م�ضابقة  اإط���الق  ي��اأت��ي 
»ان�����ض��ت��غ��رام« يف اإط����ار اإت��اح��ة ال��ف��ر���ض��ة جلميع 
م�ضتخدمي التطبيق للم�ضاركة يف امل�ضابقة من 
ح�ضابهم  على  وحتميلها  �ضورة  التقاط  خ��الل 
ال�ضخ�ضي مع ا�ضتخدام الو�ضم اخلا�ص بامل�ضابقة 
HIPAxMOCD_ ال�ضهر«  لهذا  وه��و 

تنمية  وزارة  ورعاية من  بدعم   « #Family
املجتمع.

االأمني  ث��ال��ث،  ب��ن  ���ض��ع��ادة علي خليفة  واأع����رب 
ال��ع��ام جل��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ض��د اآل 
ال�ضوئي عن �ضعادته  الدولية للت�ضوير  مكتوم 
تقدمي  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  م��ع  بال�ضراكة 

للمواهب  وحم��ف��زة  متميزة  ت�ضوير  م�ضابقة 
ال��ب�����ض��ري��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل ف��ن��ي��ا واإب���داع���ي���ا م���ع اأحد 
الفكرية  امل��ن��اع��ة  وخ���ط  املجتمع  م��ك��ون��ات  اأه���م 

واالأخالقية االأول اأال وهو العائلة.
للق�ضايا  والبناءة  املبتكرة  املعاجلة  اأن  واأو�ضح 
اأبرز  م��ن  لهي  جمتمعاتنا  يف  امل��وؤث��رة  احليوية 
�ضمو  ر�ضمها  التي  اجل��ائ��زة  اأط��ر عمل  واأ���ض��م��ى 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
التاأ�ضي�ص  م��ن��ذ  راع���ي اجل��ائ��زة  دب���ي  ع��ه��د  ويل 
العائلة  ملو�ضوع  الفوتوغرايف  التناول  ويعتر 
خالل  من  عامليا  املتداولة  املوا�ضيع  اأث��رى  من 
يف  العائلة  ح�ضور  خلدت  التي  ال��روائ��ع  بع�ص 

الوجدان العاطفي،
اأن ه��ذا االأم��ر �ضريفع درج��ة حرارة  اإىل   الفتا 
الفائزين  قائمة  يف  التواجد  ويجعل  املناف�ضة 

م��ق��ت�����ض��را ع��ل��ى االأع���م���ال ال���ق���ادرة على 
ب��ف��رادت��ه��ا وجتددها  ا���ض��ت��ن��زاع االإع��ج��اب 

وزاوية تناولها لهذا املو�ضوع .
مدير  اجلوكر  علياء  اأك��دت  جانبها  من 
تنمية  ب�����وزارة  االأ���ض��ري��ة  التنمية  اإدارة 
املجتمع حر�ص الوزارة على تو�ضيع دائرة 
اجلهات  خمتلف  م��ع  وتكاملها  تعاونها 
االأ�ضرة  اإىل  االإي��ج��اب��ي  اأث����ره  ي�ضل  مب��ا 

واملجتمع باأق�ضر واأ�ضرع الطرق،
 م�ضرية اإىل اأن جائزة حمدان بن حممد 
دورا  ت��وؤدي  ال�ضوئي  للت�ضوير  الدولية 
م��ه��م��ا ع��ل��ى ن��ط��اق امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي 
وت���ق���ود ت����اأث����ريا م��ع��ن��وي��ا ي���ع���زز اأه�����داف 
ال�ضتقرار  جت�����ض��ي��داً  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال�����وزارة 

االأ�ضرة وتنمية املجتمع.
امل�ضاركني  متنح  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  وقالت 
فر�ضة اإعادة التفكري يف مفهوم التالحم 
واأ���ض��ك��ال��ه يف احلياة  و����ض���وره  االأ����ض���ري 
ال��ف��ر���ض��ة لتوثيق  ت��ت��ي��ح  ك��م��ا  ال��ي��وم��ي��ة 
ال��ل��ح��ظ��ة امل��ث��ال��ي��ة ل���الأ����ض���رة يف ج���و من 

التناغم والتالحم،
 الفتة اإىل اأن الهدف من اإطالق اجلائزة 
اللحظات  توثيق  ه��و  »ال��ع��ائ��ل��ة«  مب��ح��ور 
الثقافات  خمتلف  ن��ط��اق  على  االأ���ض��ري��ة 
اأر�ضيف  وتوفري  واالأع���راق  واحل�����ض��ارات 
واالبتكار  ب���االإب���داع  ث���رّي  للعائلة  ���ض��ور 
وم��ع��رف��ة ان��ط��ب��اع االأف�����راد م��ن خمتلف 
التما�ضك  م���ف���ه���وم  ح�����ول  اجل��ن�����ض��ي��ات 
النف�ضية  واأب���ع���اده  االأ����ض���ري  وال��ت��الح��م 
واالجتماعية املعنوية واملادية على الفرد 

واالأ�ضرة واملجتمع.

تنمية املجتمع وحمدان بن حممد الدولية للت�سوير تطلقان م�سابقة العائلة

متاحف راأ�ش اخليمة تنظم جل�سة 
)املراأة يف التاريخ(

)النا�سرين الإماراتيني( تناق�ش 
دور املراأة يف قطاع الن�سر املحلي
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اأ�صعد حلظة فى حياتى عندما و�صلت منزىل بعد انفجار لبنان

راغب عالمة: فريو�ش كورونا موؤامرة ولي�ش من �سنع اهلل
واأكد الفنان راغب عالمة اأن لبنان يعانى ومير�ص لكنه ال ميوت 
و�ضي�ضفى باأيدي اأبنائه، وقال الفنان راغب عالمة اأنه قد �ضرح 
الغناء،  على  و�ضوته  لياقته  ت�ضاعده  مل  اإذا  الغناء  باإعتزال 
واأ�ضاف اأنه دائما ياأكل اأكل �ضحى والعمر بالن�ضبه له ماهو 
اإال رقم، واملرة الوحيدة الذى ذهب فيها لدكتور نف�ضانى اأو 
ما�ضبه عندما اأطلق عليه النار فى االأردن واأعطاه الطبيب 
اأن يرمى كل  الثالث ق��رر  اليوم  الكثري من االأدوي���ة، وف��ى 
االأدوية، وتعامل مع هذه الفرتة باملواجهة، حيث تعد هذه 
الفرتة من اأ�ضعب الفرتات التى مرت عليه فى حياته؛ الأنها 

غريت مفاهيم كثرية لديه. 
املواقف  اأك��رث  عن  عالمة  راغ��ب  الفنان  وك�ضف 
امل��وؤمل��ة ال��ت��ى ح��دث��ت ل���ه، ح��ي��ث قال: 
كنت اأ�ضكن اأنا وعائلتى على خط 
العماره  اإن  لنا  وق��ال��وا  مت��ا���ص، 
ال��ت��ى من��ك��ث ف��ي��ه��ا ���ض��وف يتم 
على  ف���خ���رج���ن���ا  ت���ف���ج���ريه���ا 
باأن  ففوجئنا  منها،  ال��ف��ور 
قذيفة  ���ض��رب��ت��ه��ا  ����ض���ي���ارة 
للمم�ضى  ف���ا����ض���ط���ررن���ا 
ط��ري��ق��ن��ا وجدت  وف����ى 
كنت  ال���ذى  �ضديقى 
م�����ع�����ه فى  األ�������ع�������ب 
ملقى  ال�����������ض�����ارع 
ع����ل����ى االأر�����������ص 
ه��و ووال�����ده قد 
ف����ارق����ا احل���ي���اة، 
اأن  اأ���ض��ت��ط��ع  ومل 
اإليهم؛  الأنظر  اأق��ف 
ُنقذف  ب��اأن  كنا مهددين  الأننا 

فى اأى حلظة . 
 

الكورونا موؤامرة
اأُ�ضبت  وق���ال ال��ف��ن��ان راغ���ب ع��الم��ة، 
اأحد  بكورونا وتعافيت، وقد قال ىل 
ال����ذي يعي�ص  االأط���ب���اء  اأ���ض��دق��ائ��ي 
�ضتاأتى  ال���ك���ورون���ا  اإن  اأم��ري��ك��ا  ف���ى 
الكورونا  اأن  اأرى  واأن��ا  النا�ص،  لكل 
جرثومى  ����ض���الح  وه����و  م����وؤام����رة 
ن��زل على ال��ك��رة االأر���ض��ي��ة ولي�ص 
امل����وؤام����رة  م���ن ���ض��ن��ع اهلل، وه�����ذه 
ك��ب��رية ال متلك  اقت�ضادية  ق��وة  م��ن 
ق��ل��ب��ا، ون��ح��ن ك��ث��ريا ك��ن��ا ن�����ض��م��ع ونرى 
ع��ن احل����روب اجل��رث��وم��ي��ة ف��ى االأف���الم 
تلك  وراء  م��ن  وامل��ك�����ض��ب  وامل�����ض��ل�����ض��الت، 
االقت�ضادية،  ال�����ض��ي��ط��رة  ه���و  احل�����روب 

وبالفعل منذ ظهور كورونا وحتى االآن بداأت املوازين تنقلب. 
وتابع الفنان راغب عالمة: زمان كنت �ضابا �ضغريا اأبنى م�ضتقبلى، وحاليا اأنا بنيت 
م�ضتقبلي، واأحاول اأن اأحافظ عليه، ولكن ما زال لدى نف�ص ال�ضغف والذى تغري 
هو نظرتى احلياة، فاحلياة مدر�ضة، واخلطاأ فيها ال بد اأن نتعلم منه وال نندم عليه، 
وهذا ما اأحاول اأن اأعلمه الأوالدى، وكان اأكر خطاأ قمت به كانت عالقة عاطفية 
كادت تدمرنى، وتنهى حياتى فقد اأطلق على نار منذ زمن فى االأردن واأنا حينها مل 

اأتهم اأحد ولكن ماحدث ال يخرج عن هذه الدائرة العاطفية . 
"غاندى"  اأث���رت يف  ال��ت��ى  اأك���رث ال�ضخ�ضيات  ال��ف��ن��ان راغ���ب ع��الم��ة، م��ن  واأ���ض��اف 
وقاموا  لبنان،  فى  حزبا  اأ�ض�ص  �ضيا�ضي  رجل  هناك  وكان  ميتلكها،  التى  وال�ضلمية 
اأنتِم الأى حزب، ولكن هذا  اأنا مل  اليوم، وباملنا�ضبة  مبحاكمته واغتياله فى نف�ص 
الرجل الذى كان يدعى اأنطون �ضعادة كان رجال قوميا، واأنا معجب بفكره الأننى 
اأكره العن�ضرية، وفى م�ضر معجب بالرئي�ص ال�ضي�ضي الذى حّول م�ضر اإىل جنة، 

فم�ضر تتطور كل �ضنة خم�ص �ضنوات. 

انا �صد خلط الدين بال�صيا�صة
قال الفنان راغب عالمة، اأنا �ضد خلط الدين بال�ضيا�ضة، فرجل الدين مهمته تعليم 
املبادئ واالأخالق، فالدين اأخالق، واإذا رجل الدين اأ�ضبح �ضيا�ضيا �ضيلتزم مببادئ 
البلد، وجند اأنه عندما يتحدث االإعالم عن رجل فا�ضد يتحدث رجل الدين التابع 
له ليدافع عنه، فاأنا من موؤيدي االإن�ضان الب�ضيط الذى يعمل بكد وتعب، وباملنا�ضبة 
حمبة  وامل�ضيحيني  امل�ضلمني  بني  وكانت  جميلة،  كانت  اللعينة  احل��رب  قبل  لبنان 

كبرية، وعندما دخلت الطائفية واملذهبية خربت لبنان. 
واأ�ضاف الفنان راغب عالمة، والدى كان من ع�ضاق عبد الوهاب، وكانت هناك اأغان 
يحب اأن ي�ضمعها له، وقبل وفاته اأح�ضرت العود وغنيت له اأغنية "كل ده كان ليه"، 
ومن اأكرث املغنني غري العرب الذين اأحبهم "�ضيلني ديون" واأنا ال اأغنى اإال عربى، 
واأكرث االأغانى التى اأحبها "يا نبع املحبة" ملاجدة الرومى، فهى مرتبطة فى ذهنى 

بوقت احلرب. 

فريوز هى الدواء 
من ناحية اخرى قال الفنان راغب عالمة، اأحب فريوز فهى الدواء الوحيد ىل فى 
كل حاالتى، ومل اأعمل مع الرحبانية الأننى كنت �ضغريا واأتذكر اأنه قد عر�ص علي 

دور �ضغري يف م�ضرحية لهم ولكني اعتذرت ل�ضغر الدور وف�ضلت عمل احلفالت. 
قال  ل��ه، حيث  التى حدثت  املوؤملة  املواقف  اأك��رث  راغ��ب عالمة، عن  الفنان  وك�ضف 
قذيفة،  �ضربتها  ال�ضيارة  اأن  وفوجئنا  العقارات  اأح��د  فى  وعائلتى  اأن��ا  اأ�ضكن  كنت 
فا�ضطررنا اأن من�ضى، وفى طريقنا وجدت �ضديقى الذى كنت األعب معه فى ال�ضارع 

ملقى على االر�ص هو ووالده قد فارقا احلياة . 
اإبنه قائال، كانت احلادثة در���ص له فثقته  الفنان راغ��ب عالمة على ح��ادث  وعلق 
الزائدة هى �ضبب احلادث وعندما اأبلغونى باحلادث اأخذت �ضيارتى على الفور ملكان 
اأنه مل يحدث له �ضيء ولكن ال�ضيارة  احلادث وات�ضل بى خالد وطمئنى وقال ىل 
دمرت وعندما و�ضلت له كانت حلظة موؤثره جدا، ووالدى االإثنني ي�ضبهونى فخالد 

ي�ضبهنى فى التلقائية والعفوية ولوؤى ي�ضبهنى فى الرتكيز والتخطيط. 
اأملنا"  "انتوا  اأغنية  كانت  ع��الم��ة،  راغ��ب  اللبنانى  النجم  اأع��م��ال  اآخ��ر  اأن  يذكر 
للتوعية �ضد فريو�ص كورونا، واالأغنية من كلمات ال�ضاعر نزار فرن�ضي�ص، واأحلان 
جان مارى ريا�ص، واإخراج �ضامى �ضعب، واأغنية "�ضدفة" من كلمات واأحلان اأمانى 

النور.
12 �ضهر  اأوب��را دبى يوم  اأخ��رى ُيحيى راغب عالمة، حفال غنائيا فى  من ناحية 

مار�ص اجلارى، ومن املقرر اأن يقدم عددا كبريا من اأغانيه خالل احلفل.

اغاين املهرجانات
وحتدث الفنان راغب عالمة عن اجليل اجلديد واأغانى املهرجانات، قائال: اجليل 
العمل  وفر�ص  كمبيوتر،  بقيت  احلياة  الأن  معه؛  ومتعاطف  عليه  م�ضفق  اجلديد 
اأ�ضبحت قليلة لل�ضباب جدا، وال�ضركات ت�ضتغنى عن عدد كبري ب�ضبب الكمبيوتر، 

فاأنا اأنا�ضد اجلميع بحث هذا املو�ضوع؛ الأن هذا �ضيوؤدى اإىل انفجار يف امل�ضتقبل.
واأ�ضاف راغب عالمة، اأوالدى ذوقهم الفني متنوع ما بني العربي واالأجنبي، واإذا 
ُعر�ص علّي اأغنى راب لو كنت �ضاب مثلهم كنت غنيت، واأنا بحب اأغاين املهرجانات، 
يقف  حمد�ص  بتنجح  اللى  واالأغنية  �ضدهم،  وقفت  نا�ص  وفى  جدا  حلوين  وهما 
و�ضيا�ضية  واقت�ضادية  واجتماعية  فنية  ظ��روف  نتيجة  بيختلف  وال�ضمع  قدامها، 

بتحول الفن من مكان الآخر.
 وعن هل من املمكن اأن ي�ضارك مطربى مهرجانات قال راغب عالمة، لو اتعر�ص 
عملوا  الأن��ه��م  خمتلفة؛  حاجة  وهتكون  ه��واف��ق  مهرجانات  فرقة  م��ع  اأغ��ن��ى  عليا 

حاجات فرحت النا�ص، كما غنى خالل الفقرة اأغنية "بنت اجلريان".
 ورد راغب عالمة على بع�ص االأ�ضخا�ص الذين ي�ضفون فنه بعدم جتديده، قائال، 
اأنا مع حرية التعبري وال��راأى وعادى �ضيء ال يزعلنى وال يب�ضطنى وكل واحد له 
راأى ولو فنى م�ص متجدد وم�ص عاجبه مي�ضمعني�ص حمد�ص �ضربه على ايده، وانا 

بقاىل 40 �ضنة ناجح ولو اأنا بكرر نف�ضى مكونت�ص هف�ضل لليوم راغب عالمة.
وعن اأ�ضراره وق�ض�ص احلب فى حياته قال،

العاطفية،  واحلياة  اخلا�ضة  وباحلياة  بالفن  بالق�ض�ص  مليئة  حياة  عي�ضت  اأكيد   
اأ�ضرار  فى  الأن  اأقولها  وفى حاجات م�ص من حقى  اأقولها  وفى حاجات من حقى 
للحياة والزم يكون فى احرتام لالأطراف االأخرى ولو هاكتب ق�ضة حياتى ها�ضيل 

حاجات منها.
وتابع راغب عالمة، طبيعى يكون فى ن�ضاء فى حياتى، وفكرت اأكتب مذكراتى لكن 
اأنا امل�ضكلة بقيت نا�ص كتري منها، وفى مرة اتعرفت على واحدة وبعد ما قعدنا مع 
بع�ص اكت�ضفت اأن كان فى عالقة بينا زمان ب�ص كنت نا�ضيها وهى كانت بتفكرنى 

كان موقف �ضعب جدا.

و�صلة عتاب بني ي�صرا وراغب 
بينا مناف�ضة ميكن كانت فى  ق��ال، ال توجد  دي��اب  باله�ضبة عمرو   وع��ن عالقته 
به، وعالقة  بعتز مبعرفتى وعالقتى  واأن��ا  توجد مناف�ضة  ولكن ال  البداية فقط، 

ال�ضداقة �ضيء جميل بينا واحنا نعرف بع�ص من زمان.
وعر�ص الرنامج فيديو م�ضجال للنجمة الكبرية ي�ضرا، وقالت خالله، وح�ضتنى 
جدا ووح�ضتنا قعدتنا فى م�ضر النك علطول بتيجى فى م�ضر والكورونا عملت 

�ضغل جامد وبعدت النا�ص عن بع�ضها جدا لكن اأنت جوا القلب .
واأ�ضافت ي�ضرا، 

من اأجمل اأوقاتى ملا روحنا اليخت على البحر مع �ضلة كبرية من اأ�ضحابنا واتغدينا 
كتري  بقاىل  ع�ضان  بعاتبك  وان��ا  عزيز  �ضديق  واأن���ت  ك��ده،  تانى  نقعد  ع���اوزة  وان��ا 

م�ضوفتك�ص، الن كل اللى يعرفك يعرف اإنك جدع جدا.
وبتمثيلها  ي�ضرا  انا مبوت فى  اأوال  قائال،  عليها خالل احللقة  راغ��ب عالمة  ورد 
و�ضخ�ضيتها وجمالها وبذكائها وتوا�ضعها، وهى حبيبة قلبى من جوا، وم�ص القى 
كلمات اأو�ضفها ول�ضانى بيعجز اإنى اأحكى عنها، واأنا فعال مق�ضر معها ومكلمتها�ص 

بقاىل فرتة وانا بعتذر لها واأول حاجة هاعملها انى هاروح اأزورها.

�صناع العمل تعمدوا ترك نهاية اجلزء االأول مفتوحة 

مـــي عمــر: �سعــرت باخلــوف وامل�سئــولية
 بعـــد جنـــاح م�سل�ســــل »لــوؤلــوؤ«

واأو�ضحت مى عمر اأنها مل تتقم�ص اأى 
�ضخ�ضية اأثناء جت�ضيد �ضخ�ضية لوؤلوؤ 
الأن ال�ضخ�ضية من اخليال ولي�ص كما 
اأ�ضيع، م�ضرية اإىل اأن نهاية امل�ضل�ضل مل 
تتغري الأنه مت االنتهاء منه قبل عر�ضه 
والنهاية كانت حم�ضومة ولكن اجلمهور 

كان يتنباأ بعدد من النهايات.
م�ضاهدته  مت  امل�ضل�ضل  اأن  ع��م��ر،  م��ى  واأك��م��ل��ت 
هناك  يكون  اأن  ال�ضعب  من  وبالتاىل  كبري  ب�ضكل 
وهناك  يختلف  والبع�ص  يتفق  البع�ص  عليه،  اإج��م��اع 
من كان يريد االأحداث ت�ضري فى اجتاه معني ولكنه معجب 

العمل بالكامل.
اأن املالب�ص فى امل�ضل�ضل كانت جزءا من  واأ�ضارت مى عمر اإىل 
عنا�ضر اجلذب لكنها لي�ضت اأ�ضا�ص جناح امل�ضل�ضل وطبيعى طاملا 
بطلة العمل مغنية م�ضهورة فالبد اأن ترتدى مالب�ص منا�ضبة 
لل�ضخ�ضية، واأو�ضحت مى عمر اأن امل�ضل�ضل مت ت�ضويره فى 4 

�ضهور والتح�ضري كان ملدة عام.
وحقق م�ضل�ضل "لوؤلوؤ" جناحا جماهرييا عري�ضا طوال فرتة عر�ضه مب�ضر 
كل  عر�ص  انتهاء  بعد  جوجل  على  البحث  موؤ�ضرات  ت�ضدر  حيث  واخلليج، 
القاع  من  �ضعودها  ورحلة  ل��وؤل��وؤ  مع  اجلمهور  تفاعل  ب�ضبب  وذل��ك  حلقة، 

للقمة، وكذلك ال�ضخ�ضيات املحيطة بها. 
وفى �ضياق مت�ضل اأكدت �ضركة �ضيرنجى املنتجة مل�ضل�ضل "لوؤلوؤ" من بطولة 
مى عمر، اأنها بداأت فى التح�ضري للجزء الثانى من امل�ضل�ضل، حيث اأو�ضحت 
عر�ص  يتم  اأن  متفقا  ك��ان  االأول  للجزء  التح�ضري  من  بداية  اأن��ه  ال�ضركة 
اجلزء االأول قبل رم�ضان، والثانى مبجرد االنتهاء من كتابته خالل الفرتة 

املقبلة. 
العمل تعمدوا ترك نهاية اجلزء االأول  اأن �ضناع  املنتجة،  ال�ضركة  واأ�ضافت 
اأكرث  اأح��داث��ه  �ضتكون  العمل،  م��ن  ثانيا  ج���زءا  ه��ن��اك  اأن  خا�ضة  مفتوحة، 
ت�ضويقا. يذكر اأن م�ضل�ضل "لوؤلوؤ" انتهى عر�ضه على قناة ON، وهو من 
بطولة مى عمر واأحمد زاهر ونرمني الفقى واإدارد وجنالء بدر، وعدد اآخر 
كبري من الفنانني، �ضيناريو وحوار حممد مهران، واإنتاج �ضركة �ضيرنجى، 

واإخراج حممد عبد ال�ضالم.

االإعالمية  "يوم ليك" الذى تقدمه  برنامج  ا�صت�صافته فى  اأثناء  راغب عالمة  الفنان  ك�صف 
�صمر ي�صرى ويذاع على قناة احلياة، اأن يوم انفجار بريوت وحلظة و�صوله ملنزله كانت اأ�صعد 

حلظات حياته على امل�صتوى ال�صخ�صى؛ الأن كان من املفرت�ض اأن خالد انه فى املنزل وكان 
قلقا جدا عليه وقبل و�صوله املنزل بدقائق كلمه اإبنه وطمئنه اأنه كان فى اإحدى املطاعم 

وعند و�صوله املنزل وجده دمر هذا ماجعله �صعيد ان اإبنه مل يكن فيه . 

حاالتى كل  فى  ىل  الوحيد  الدواء  هى  •• فريوز 
بال�صيا�صة الدين  خلط  �صد  •• اأنا 

عليه اأحافظ  اأن  واأحاول  م�صتقبلي،  •• بنيت 

"لوؤلوؤ" الأنها البد اأن يكون  قالت النجمة مى عمر خالل لقائها مع عمرو اأديب، اإنها ت�صعر باخلوف وامل�صئولية بعد جناح م�صل�صل 
عملها املقبل اأف�صل مما �صبق وقدمت وهو م�صئولية كبرية.واأ�صافت مى عمر، اأن جناح م�صل�صل لوؤلوؤ يرجع ملحمد �صامى الأنه كان 

موجود داميا وبي�صاعدهم فى كل �صىء وي�صت�صريه فى كل حاجة واأنه قام بعمل جغرافيا امل�صل�صل لي�صري عليها فريق العمل.
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مر�ش األزهامير ي�سيب الن�ساء 
والرجال بطرق خمتلفة

اأظهرت درا�ضة جديدة اأن مر�ص األزهامير قد ي�ضيب الن�ضاء يف وقت متاأخر 
اأكرث من الرجال، ولكن مبجرد اأن ينت�ضر املر�ص، متيل الن�ضاء اإىل التدهور 

ب�ضكل اأ�ضرع بكثري من الرجال.
وما ُيعرف با�ضم االحتياطي املعريف ي�ضاعد الدماغ املتقدم يف ال�ضن على اأداء 
وظيفته ب�ضكل اأف�ضل لفرتة اأطول، ويذكر الباحثون اأن الن�ضاء لديهن هذا 
االحتياطي اأكرث من الرجال. ولكن مبجرد نفاده ، يت�ضارع التدهور العقلي 
االأ�ضتاذة  ليفني،  ديبورا  الدكتورة  الرئي�ضية  للباحثة  وفقا  الن�ضاء،  ل��دى 

امل�ضاعدة يف الطب يف كلية الطب بجامعة مي�ضيغان.
الن�ضاء  اأن  يعني  ق��د  ال�ضريع  ال��رتاج��ع  م��ن  النمط  ه��ذا  اإن  ليفني  وق��ال��ت 

معر�ضات خلطر الت�ضخي�ص املتاأخر اأو املتاأخر للتدهور املعريف.
وم��ن ب��ني اأك��رث م��ن 34 األ��ف رج��ل وام����راأة ���ض��ارك��وا يف واح���دة م��ن خم�ص 
درا�ضات من 1971 اإىل 2017 وتابعوها ملدة ثماين �ضنوات يف املتو�ضط، 
وجدت ليفني وزمالوؤها اأن اأداء الن�ضاء اأف�ضل ب�ضكل ملحوظ يف اختبارات 

االإدراك والوظيفة التنفيذية والذاكرة.
واالإدراك هو القدرة على التعلم والفهم. والوظيفة التنفيذية هي التحكم 

يف ال�ضلوك واتخاذ القرار.
يف  اأ���ض��رع  انخفا�ص  من  يعانني  الن�ضاء  ف��اإن  بالرجال،  مقارنة  ذل��ك،  وم��ع 
والن�ضاء  ال��رج��ال  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري  التنفيذية.  والوظيفة  االإدراك 

يعانون من تراجع مماثل يف الذاكرة.
األزهامير من الن�ضاء، وفقا  وتعد هذه الدرا�ضة مهمة الأن غالبية مر�ضى 

خلبري لي�ص م�ضاركا يف البحث.
األزهامير:  جمعية  يف  العلمية  امل�ضاركة  م��دي��رة  اإي��دمل��اي��ر،  ريبيكا  وق��ال��ت 
الن�ضاء  على  األزهامير  مر�ص  تاأثري  �ضبب  عن  املزيد  معرفة  اإىل  "نحتاج 
االإ�ضابة مبر�ص  اإذا كان خطر  الباحثون فيما  الرجال. ويحقق  اأكرث من 
األزهامير اأعلى بالن�ضبة للن�ضاء يف اأي عمر ب�ضبب البيولوجيا اأو اجلينات اأو 

االختالفات يف جتارب احلياة".
اأن  اإىل  وت�ضاف هذه الدرا�ضة اإىل جمموعة االأبحاث املتزايدة التي ت�ضري 
وبالتايل قد  الرجال،  اأكرث من  احتياطي معريف  لديهن  يكون  الن�ضاء قد 
يكون اأداوؤهن اأف�ضل يف االختبارات املعرفية يف وقت مبكر من املر�ص. وقالت 

اإديلماير اإن بع�ص االأبحاث ت�ضري اإىل اأ�ضباب بيولوجية لهذه االختالفات.
واأ�ضارت اإىل اأنه "يف الوقت احلايل، نحتاج اإىل حتليل هذه االختالفات يف 
كل من  األزهامير يف  للك�ضف عن مر�ص  والرجال  للن�ضاء  اختبارنا  كيفية 
اإىل  حاجة  هناك  تكون  قد  املثال،  �ضبيل  على  البحث.  اأماكن  ويف  العيادة 
باالإدراك  ترتبط  خمتلفة  اختبار  عتبات  اأو  ح�ضا�ضية  اأك��رث  اختبار  اأدوات 
غري املعوق مقابل �ضعف االإدراك لدى الن�ضاء والرجال، حتى نتمكن من 

اكت�ضاف التغيريات يف اأقرب وقت ممكن".

االإن�صان؟ ج�صم  يف  الدقيقة  االأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

؟ البحر  على  تطل  ال  العامل  يف  دولة  • كم 
- 26 دولة

االأمن؟ رجال  على  ال�صرطة  اأ�صم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  االإ�صالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

ال�صمالية؟ اأمريكا  قارة  يف  دولة  • كم 
دولتان

 • ما هو االأبنو�ض؟
خ�ضب اأ�ضود قا�ص

بولندا؟ عا�صمة  ا�صم  هو  • ما 
وار�ضو

والفواكه  ن�ضبة ممكنة من فيتامني )�ضي( مقارنة بجميع اخل�ضراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
االأخرى. 

لرت.  األف   227 من  الأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�ضع 
يقوم  اأي رجل  انف  تق�ضم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�ص  بريطاين حكما  قا�ٍص  ا�ضدر   1837 العام  • يف 

بتقبيل �ضفتيها دون رغبتها. 
اأ�ضخا�ص يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�ضنوي الذي يح�ضل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 

العامل.  يف  فقرا  االأكرث  الدول  �ضكان  من  �ضخ�ص  مليون   600
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإال   ، عظمة   300 ج�ضمه  يف  يكون  االإن�ضان  يولد  • عندما 

الو�ضول اإىل �ضن البلوغ .
كرا�ص. ت�ضّمى  القرن  وحيد  من  جمموعة  اأن  تعلم  • هل 

برملان. ت�ضمى  البوم  طيور  من  • جمموعة 
م�ضر. يف  بنيت  �ضراعية  قوارب  • اول 

�ضجرة. باإ�ضم  �ضّميت  الرازيل  اأن  تعلم  • هل 
اجلنوبية. اأمريكا  قارة  من   50% تغّطي  الرازيل  اأن  تعلم  • هل 

فقط.  �ضنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �ضناً  البابوات  • ا�ضغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  االأفريقية  )لو�ضوتو(  • مملكة 

العجوز والل�ص 
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فوائد الفراولة للحامل
- ت�ضاعد يف بناء اخلاليا ال�ضمعية للجنني 
وت��زي��د م��ن ذك���ائ���ه، الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ن�ضب 

عالية من اليود.
امل��ن��اع��ي، كونها  ز م��ن �ضحة اجل��ه��از  ت��ع��زِّ  -

ت�ضم ن�ضباً عالية من فيتامني ج.
الطفل  ل��دى  ال�ضوكي  احلبل  من��و  تدعم   -

بالت�ضوهات  اجلنني  اإ�ضابة  فر�ص  م��ن  تقلِّل   - )ال��ف��والت(.  على  الحتوائها 
اخللقية التي قد يتعر�ص لها خالل فرتة تكوينه، الحتوائها على )الفوليك 
عملية  ت�ضهيل  يف  وت�ضهم  باالإم�ضاك  االإ�ضابة  من  احلامل  حتمي   - اأ�ضيد(. 

اله�ضم، الحتوائها على االألياف.
- حتتوي على ن�ضبة عالية من املياه، ما يحفظ ب�ضرة االأم من اجلفاف.

منة، ت�ضلب ال�ضرايني واالأوعية الدموية  - تقلِّل من فر�ص اإ�ضابة الطفل بال�ضُّ
واأمرا�ص القلب.

- تقي من االإ�ضابة بفقر الدم.
- حتتوي على م�ضادات االأك�ضدة، ما يقلِّل من خطر االإ�ضابة ب�ضرطان الثدي 

وعنق الرحم.
الفراولة  م��ن  ج��رام   100 اإن  حيث  احل��راري��ة،  ال�ضعرات  م��ن  قلياًل  ت�ضم   -

الطازجة حتتوي على 32 �ضعرة حرارية فقط.
- حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن )ال��ف��الف��ون��وي��دات( ال��ت��ي ُت�����ض��ت��خ��دم م���ادًة 
امل�ضادة  خ�ضائ�ضها  ب�ضبب  القلب  حماية  على  وت�ضاعد  لاللتهابات  م�ضادًة 

لاللتهابات.
- يوجد فيها )البوتا�ضيوم( بن�ضبة عالية، فتمنع ارتفاع �ضغط الدم.

كانت احدى ال�ضاحرات ال�ضريرات م�ضتاءة كثريا من �ضاحرة اخرى لكنها طيبة ت�ضمى ام اخلريات، فعملت على 
�ضحرها وحتويلها اإىل بومة فانطلقت ام اخلريات بعيدا حتى ت�ضتطيع ان جتد عالجا لها وعرفت ان عالجها يف 
تخلي�ص مدينة كبرية من �ضراً ميتلكها، وبعد مرور اياما، رمبا �ضهور و�ضلت اإىل احدى املدن التي كان يحكمها 
�ضاحر �ضرير عرفته عندما راأته لكنه مل يعرفها النه مل ي�ضاهدها فقررت ان تكون هذه مدينتها.. وبداأت العمل 
ال�ضاحر  ال��زواج منها ذلك  �ضديد اجلمال يطمع يف  فتاة  ي�ضكنها  التي  البيوت  اح��دى  اإىل  الفور فذهبت  على 
واخذت تراقبها عن كثب حتى ا�ضتغربت الفتاة �ضر تلك البومة التي تقف بجوار نافذتها فقررت طردها وعندما 
حاولت ذلك قالت لها ام اخلريات انتظري.. انا ل�ضت �ضريرة دعيني اق�ص عليك ق�ضتي وبده�ضة كبرية ا�ضتمعت 

لها الفتاة وعرفت �ضرها و�ضر حاكمهم ال�ضاحر ال�ضرير وكيف ت�ضتطيع ان تق�ضي عليه. 
وقالت لها ام اخلريات ان طبق من التوت االحمر ال�ضهي الذي يع�ضقه ال�ضاحر �ضيكون هو �ضالحهم، وبالفعل يف 
�ضباح اليوم الثاين كانت الفتاة متر عر الغابة وهي حتمل طبق من التوت االحمر يظن من يراه انها قطفته 
منذ دقائق لكنه كان توتا م�ضموما جهز خ�ضي�ضا لل�ضاحر ال�ضرير الذي راآها تعر الغابة فقطع عليها الطريق 
والقي عليها حتية خبيثة فقدمت له طبق التوت وتناوله من يديها ليلتهمه وهو عائد اإىل ق�ضره �ضعيدا جدا 
مبحادثة فتاته التي يع�ضقها وحينما و�ضل اإىل ق�ضره كانت او�ضاله ترتعد وقدماه ال ي�ضتطيعان حمله فخر 
على االر�ص وقد تيب�ص ج�ضده ثم جف كثريا وا�ضبح مثل لوح كبري من الثلج فدخلت ام اخلريات وهي تطري 
ودخلت الفتاة اجلميلة وام�ضكت بقطعة كبرية من احلجر لتفتت ال�ضاحر ال�ضرير الذي حتول اإىل قطرات من 
املاء �ضربتها االر�ص واختفى اإىل االبد وعادت ام اخلريات كما كانت �ضاحرة طيبة، وبعودتها احرتقت ال�ضاحرة 

ال�ضريرة ليعي�ص اجلميع يف اطمئنان.

اأن  اإىل  العيون،  وجراحة  طب  اأخ�ضائية  لي�ضينكو،  اإيرينا  الدكتورة  ت�ضري 
بع�ص االأ�ضخا�ص يالحظون تغري لون عيونهم مع الوقت، والبع�ص االآخر 

يرغب جدا بتغيري لون عينيه.
ولكن هل هذا ممكن ومن دون اأي خماطر؟

وتقول االأخ�ضائية يف حديث لراديو "�ضبوتنيك"، "مع التقدم بالعمر ي�ضبح 
يعتمد  وت�ضيف،  لون عيونهم فاحتا.  كان  العيون كاحلا، وخا�ضة من  لون 
لون القزحية على كمية ال�ضبغة. فاإذا كانت الكمية كبرية يكون لون العينني 
غامقا، واإذا كانت قليلة يكون فاحتا. ومع التقدم بالعمر، تقل كمية ال�ضبغة 

تدريجيا".
وت�ضري االأخ�ضائية، اإىل اأنه ال توجد اأدلة على اأن تغري لون العينني مرتبط 
دخ��ول ج�ضم  اأو  ال�ضبكية،  تليف  ي�ضمل ح��االت  ه��ذا ال  م��ا، ولكن  ب��اأم��را���ص 

غريب يف العني. 

طريقتان:  وهناك  جراحية.  بعملية  العينني  ل��ون  تغيري  ميكن  وت�ضيف، 
ا�ضتخدام اأ�ضعة الليزر يف تغري اللون اإىل اأفتح، وحقن �ضبغة يف غ�ضاء العني 
تن�ضح  وال  خطرية  عمليات  هذه  لها،  وفقا  ولكن  العني".  "بيا�ص  ال�ضلب 

باإجرائها.
فاإذا  بل تخريب.  لي�ضت عملية،  العني،  لون قزحية  تغيري  "عملية  وتقول، 
اأو  الب�ضري  الع�ضب  يف  �ضمورا  ت�ضبب  فقد  �ضامة،  املحقونة  امل���ادة  ك��ان��ت 
م�ضاعفات اأخرى.. هذه عملية معيقة، وال فائدة منها. واالأف�ضل ملن يريد 

تغيري لون عينيه ا�ضتخدام عد�ضات ال�ضقة ملونة، فهي اأقل خطورة ".
وت�ضيف، ال يوؤثر لون العينني يف احلاجة اإىل ا�ضتخدام النظارات ال�ضم�ضية 
للحماية من اأ�ضعة ال�ضم�ص. لذلك يجب على اجلميع ا�ضتخدامها حلماية 
ح�ضا�ضيتها  درج���ة  اإىل  ا���ض��ت��ن��ادا  وذل���ك  ل��ون��ه��ا،  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ص  عيونهم 

لل�ضوء.

هل ميكن تغيري لون العينني؟

�صائحون مي�صون عند مدخل ديزين �صي يف اأورايا�صو،اليابان.  ا ف ب


