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عالقة غريبة بني اأ�ضابع اليد وتف�ضيالت الطعام
وجدت در��صة علمية �إ�صكندنافية �أن طول �أ�صابع �ليد ميكن �أن يحدد 

طبيعة �لوجبة �لتالية، �أو خيار�تنا يف تناول �لطعام.
�ل�صبابة  �إ���ص��ب��ع��ي  �أن ط���ول وح��ج��م  �إىل  �ل��در����ص��ة حت��دي��د�  و�أ����ص���ارت 
و�لبن�صر قد يحدد�ن ما �إذ� كانت �لوجبة �لتالية قد تكون �صندوي�صة 

برغر �أو �صلطة.
�لذين  �لأ�صخا�ص  ك��ان  �ل��روي��ج،  يف  �أج��ري��ت  �لتي  للدر��صة،  ووف��ق��ا 
�للحم  �صر�ئح  �أكرث ميال لختيار  �لطول  �أ�صابع يد متقاربة  لديهم 
و�لربغر، وزعمت �أن �أولئك �لذين لديهم �أ�صابع �صبابة �أطول �ختارو� 

�لطعام "�لأنثوي".
وجاءت هذه �لنتائج وفق �لدر��صة �لتي �أجريت حول �خليار�ت �لغذ�ئية 
�ملختلفة لدى �لأ�صخا�ص �لذين لديهم بن�صر� و�صبابة بالطول نف�صه  
حيث  ب�"�لذكورة"،  مرتبط  �ل��در����ص��ة،  تزعم  كما  �أم��ر،  وه��و  تقريبا، 

ُيعتقد �أنهم تلقو� �ملزيد من هرمون �لت�صتو�صتريون يف �لرحم.
و�صملت �لدر��صة �لرويجية 216 �صينيا، مع متثيل مت�صاو للرجال 
�أ�صابعهم،  رقم" تتعلق بطول  "ن�صبة  �صخ�ص  لكل  وح��ددت  و�لن�صاء، 
�لتي  �لأطعمة  ثم طلب منهم تقييم مدى جوعهم ثم �لختيار من 
مت جتميعها يف جمموعات ذكورية و�أنثوية، بح�صب ما ذكرت �صحيفة 

ميل" �لربيطانية. "�لديلي 
ووجدت �لدر��صة �أن �لأ�صخا�ص �لذين طول �ل�صبابة و�لبن�صر لديهم 
متماثل كانو� �أكرث عر�صة لالختيار من �لق�صم �لذكوري، �لذي �صمل 
�لربغر و�صر�ئح �للحم كاملة �لد�صم و�لكركند و�مل�صروبات �لكحولية 

�لقوية و�لكول �لأ�صلية.
من  "�لأنثوي"  �لق�صم  �لأط����ول  �ل�صبابة  ذوو  �لأ���ص��خ��ا���ص  و�خ��ت��ار 
و�لنبيذ  �لد�يت  و�لكول  �ل�صلطات  يقدم  و�ل��ذي  و�لطعام،  �مل��اأك��ولت 

�لأبي�ص و�جلمربي.
�لنتائج  ه��ذه  "تو�صع  �لربيطانية:  تلغر�ف"  "ذي  ل�صحيفة  ووف��ق��ا 
ذ�ت  للهرمونات  �لتعر�ص  يوؤثر  �أن  ميكن  وكيف  متى  ح��ول  �ملعرفة 

�لعالقة باجلن�ص قبل �لولدة على تف�صيالت �مل�صتهلكني �لغذ�ئية".

النوم على الظهر اأثناء احلمل يزيد خماطر موت اجلنني
�لأ�صهر  خ��الل  �لظهر  على  �لنوم  خطورة  من  حديثة  در��صة  ح��ّذرت 

�لثالثة �لأخرية من �حلمل ملا فيه من خطر على حياة �جلنني.
�إن  لندن  كوليدج  جامعة  من  باحثون  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لدر��صة  وقالت 
نوم �ملر�أة �حلامل على ظهرها خالل �لأ�صهر �لأخرية من �حلمل قد 
بن�صبة  �ل�صري  �لرحم عرب �حلبل  �إىل �جلنني يف  �ل��دم  تدفق  يقطع 

.11%
22 �مر�أة حامل �ل�صتلقاء على ظهورهن ملدة  وطلب �لباحثون من 
ترت�وح بني 20 و25 دقيقة مع ت�صوريهن بجهاز �لرنني �ملغناطي�صي، 
�لدم يف  �لنوم تقلل من تدفق  �لو�صعية يف  �أن هذه  �لنتائج  و�أظهرت 
�حلبل �ل�صري بن�صبة %11.2 يف �ملتو�صط، كما �نخف�ص �لأك�صجني 
بالوقت  مقارنة   6% من  باأكرث  �لرحم  يف  �جلنني  �إىل  ي�صل  �ل��ذي 

�لذي كانت فيه �ملر�أة م�صتلقية على جانبها.
ويقول �لأطباء �إن �لعديد من حالت �لإجها�ص تظهر عالمات على 
�لدور  على  �ل�صوء  �لنتائج  وت�صلط  �لأك�صجني،  من  �لطفل  حرمان 

�لذي تلعبه �أو�صاع �لنوم يف ذلك.
ل��ن��دن، كبرية  كوليدج  م��ن جامعة  ديفيد  �آن���ا  �ل��ربوف��ي�����ص��ورة  وق��ال��ت 
تف�صر  "قد  �لنتائج  �إن  �لربيطانية-�لنيوزيلندية  �لدر��صة  موؤلفي 
جزئياً �صبب وفاة بع�ص �لأجنة على �لرغم من �أنهم يتمتعون ب�صحة 
جيدة وحجم طبيعي، وتوؤكد على �صرورة نوم �حلامل على جانبها يف 

�أو�خر �حلمل".
وزناً  يحملن  وه��ن  ظهورهن  على  ينمن  �للو�تي  �لن�صاء  �أن  وُيعتقد 
ثقياًل على �لبطن خالل �حلمل ي�صغطن على �لوريد �لرئي�صي �لذي 
يحمل �لدم �إىل �لقلب من �جلزء �ل�صفلي من �جل�صم، وقد يوؤدي هذ� 
�إىل �صخ �لقلب ب�صكل �أقل فعالية ونقل دم غني بالأك�صجني �أقل �إىل 

�لطفل.
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عالمات حتذيرية غري 
متوقعة ل�ضرطان الرئة

بد�ية  يف  �لرئة  ل�صرطان  و��صحة  عالمات  وج��ود  عدم  من  �لعلماء  يحذر 
�أخرى من �جل�صم، قد يبد�أ  �أج��ز�ء  �إىل  �ملر�ص، ومع تقدم �لورم و�نت�صاره 

�ملري�ص مبالحظة بع�ص �لعالمات �لتحذيرية.
�مل�صتمر  �ل�صعال  �لرئة  ل�صرطان  �صيوعاً  �لأك��رث  �لأع��ر����ص  بع�ص  وت�صمل 
و�ل�صعور ب�صيق �لتنف�ص ونق�ص �لطاقة، ومع ذلك هنالك بع�ص �لعالمات 

�ملفاجئة �لتي قد يتجاهلها �لكثريون.
فيما يلي �أعر��ص مفاجئة ل�صرطان �لرئة بح�صب ما نقلت �صحيفة �إنديان 

�إك�صرب�ص �أونالين:
% من   20 �إىل   10 ب��ني  م��ا  ف���اإن  �ل��در����ص��ات  �مل��ع��دة: بح�صب  م�صاكل يف 
مر�صى �صرطان �لرئة ي�صابون باأعر��ص يف �جلهاز �له�صمي، وتتمثل هذه 
�ل�صهية،  نق�ص  �إىل  �إ�صافة  و�لإم�صاك،  و�لغثيان  �ملعدة  يف  ب��األم  �لأعر��ص 

و�ل�صعور بتقل�صات معدية غري مربرة.
�ملعروفة  �لرئة،  �أن��و�ع معينة من �صرطان  تنت�صر  �أن  �أمل يف �لظهر: ميكن 
با�صم ورم �لبانكو�صت، �إىل �أجز�ء خمتلفة من �جل�صم، مبا يف ذلك �لظهر. 
�لذر�ع  �أو  �لكتف  �أو  �لظهر  يف  م��ربرة  غ��ري  ب���اآلم  �ملري�ص  ي�صاب  ق��د  ل��ذ� 

�لعلوي.
م�صاكل يف �لتو�زن: يف بع�ص �لأحيان يهاجم جهاز �ملناعة، �جلهاز �لع�صبي 
قد  �لع�صالت.  عمل  كيفية  على  يوؤثر  مما  �ل��رئ��ة،  �صرطان  مر�صى  ل��دى 

ي�صعر �ملري�ص بدو�ر غري عادي، �أو يجد �صعوبة يف �حلفاظ على تو�زنه.

خبري: لهذا ال�ضبب عليك 
احلجز لعطلتك الآن

م��ن �مل��رج��ح �أن ي��ت��دف��ق ع���دد ك��ب��ري من 
�أن����ح����اء �ل���ع���امل �إىل  �ل�����ص��ي��اح يف ج��م��ي��ع 
كابو�ص  �إنتهاء  بعد  �ل�صياحية  �لأم��اك��ن 
باأ�صره  �ل��ع��امل  على  يخيم  �ل��ذي  �ل��وب��اء 
خالل �لعام �ملن�صرم وحتى �لآن، وبح�صب 
�خل�����رب�ء ف����اإن ق�����ص��اء ع��ط��ل��ة مم��ي��زة يف 
ب�صكل  �لتخطيط  يتطلب  �صياحي  مكان 

دقيق للح�صول على �أ�صعار خمف�صة.
�إك�صرب�ص  �صحيفة  م��ع  ل��ه  ح��دي��ث  ويف 
و�ملوؤ�ص�ص  �لفنادق  خبري  ق��ال  �أون��الي��ن، 
و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة تر�فيل تيك، 
�ملتعلقة  ن�صائحة  يف  هيلفمان،  غ��وف��ر 
بال�صفر، �إنه من �ملف�صل �ختيار من�صات 
ح��ج��ز ت��ت��ي��ح ل��ع��م��الئ��ه��ا حت��دي��د �أوق����ات 
و�لدفع وفقاً  و�ملغادرة  �لو�صول  ت�صجيل 
ل�صاعات �لإقامة �لفعلية، مما ي�صاعدهم 
هيلفمان،  و�أو����ص���ح  �مل�����ال.  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
�لذي عمل يف عدد من فنادق نيويورك، 
تذ�كر  ���ص��ر�ء  �إىل  بحاجة  �مل�صافرين  �أن 
لأن  �لآن،  �لفنادق  يف  و�حلجز  �لطائرة 
�أمام  �ملجال  فتح  لدى  �صرتتفع  �لأ�صعار 
�ل�صفر مرة �أخرى، ولدى ركاب �لطائرة 
��صتفادة  �أق�صى  لتحقيق  كبرية  فر�صة 

من �لأ�صعار �ملخف�صة �حلالية.

نظام غذائي �ضائع ي�ضاعد يف 
احلماية من ال�ضكري النوع 2  �ص 23

الب�ضل يدعم امل�ضادات 
احليوية يف حماربة ال�ضل

�لتفت باحثون �ىل �لأثر �لقوي للب�صل �ملاأكول متز�منا مع ��صتخد�م م�صاد�ت 
يعد  �لبحث  لكّن  �لبنف�صجي،  �صالوت  ب�صل  عن  هنا  �حلديث  معينة.  حيوية 

باملزيد.
�آ�صيا  يف  �ل�صهري  �للون  بنف�صجي  �لطويل  �لب�صل  تناول  �أّن  باحثون  �كت�صف 
وبع�ص بلد�ن �أفريقيا له �أثر مبا�صر يف تقوية فاعلية م�صاد�ت حيوية معينة 
ت�صتخدم يف عالج مر�صى �ل�صل، وتدعم �جل�صد يف �لق�صاء على ع�صيات هذ� 
�ملر�ص. �أكدت ذلك در��صة �أجر�ها فريق باحثني من جامعتي غرينوت�ص و�صرق 

لندن ون�صرت يف موقع "هايلرب�ك�ص�ص نت" �لأملاين.
�صديدة  ميكروبية  �لتهابات  من  يعانون  �لذين  �ملر�صى  �أّن  �لدر��صة  وك�صفت 
يخ�صعون للعالج مب�صاد�ت حيوية عدة، ويف حالة مر�صى �ل�صل، فيخ�صعون 
�إىل رباعية من �مل�صاد�ت �حليوية للق�صاء على ع�صيات �ملر�ص. لكّن �لع�صّيات 
- كما ك�صفت در��صات حديثة - باتت تطّور مقاومة لتلك �مل�صاد�ت، حتى مل 
تعد �لرباعية �ل�صهرية جتدي يف �لق�صاء عليها، وهكذ� ت�صتمر �مليكروبات يف 
�لعدوى  بنقل  تبد�أ  كما  �ملري�ص.  �لأ�صر�ر يف ج�صد  من  �لنمو م�صببة مزيد�ً 
�إىل عدد كبري من �لنا�ص. وهذ� يعني �أن �لع�صّيات يف هذه �حلالة قد جنحت 
يف تطوير مناعتها �صد �مل�صاد�ت �حليوية. فن�صاأت �حلاجة �ىل تطوير و�صائل 

م�صاعدة تعني �مل�صاد�ت �حليوية يف مقاومة �ملر�ص و�لق�صاء على ع�صياته.

�لكندي،  �مللكي  �ألك�صندر  م�صت�صفى  يف  طبيبان  �أبلغ  وق��د 
عن مري�صة تبلغ من �لعمر 55 عاماً تعاين من �ل�صد�ع 
�لتخرث  مب�����ص��اد  ع��وجل��ت  �ل��ب�����ص��ر،  �صعف  م��ع  �لن�صفي 
�لو�رفارين، فتوقفت نوبات �ل�صد�ع ملدة �ثني ع�صر عاماً.

وي���ع���ود ه����ذ�، ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا ق��ال��ه �مل��خ��ت�����ص��ون، �إىل مادة 
"�لكومارين" يف م�صاد �لتخرث، و�لتي ميكن �لعثور عليها 

يف �لقرفة ونبتة "�جلوي�صئة �لعطرة".
ل  للمري�صة،  �آخ��ر  تخرث  دو�ء  بتقدمي  �لطبيبان  ق��ام  �إذ 
يحتوي على هذه �ملادة، ويف غ�صون ثالثة �أ�صابيع من هذ� 
وبعد  �لن�صفي،  �ل�صد�ع  من  �أخ��رى  م��رة  عانت  �لتغيري، 
�ملعاجلون  لحظ  "�لو�رفارين"،  ��صتخد�م  �إىل  ع��ادت  �أن 
�أيام  غ�صون  يف  �لن�صفي  �ل�صد�ع  �أع��ر����ص  يف  �نخفا�صاً 

فقط.
وكانت �أبحاث �صابقة حتدثت عن �أهمية م�صاد�ت �لتخرث 
يف عالج �ل�صد�ع �لن�صفي، ولكن لز�ل من �ملهم، بح�صب 
�ملخت�صني، در��صة تاأثري هذه �لأدوية على من يعاين من 
ت�صتدعي  �صحية  م�صاكل  دون  ف��ق��ط،  �لن�صفي  �ل�����ص��د�ع 

��صتخد�م م�صاد�ت �لتخرث.
ي�صاعد يف  ق��د  �ل��ق��رف��ة  ت��ن��اول  �أو  ���ص��رب  �أن  ي��ب��دو  وبينما 
�أن  �إل  �مل��زع��ج��ة،  �لن�صفي  �ل�����ص��د�ع  ن��وب��ات  م��ن  �لتخل�ص 
�لز�ئدة  للجرعة  �جلانبية  �لآث��ار  من  يحذرون  �خل��رب�ء 
من �لكومارين، �إذ �أن �جلرعة �مل�صموح بها يومياً هي 0.1 
�حلذر  توجب  ولهذ�  فقط،  �جل�صم  وزن  من  مغم/كجم 
ق��ب��ل �ل��ت��وج��ه ل���ص��ت��خ��د�م �ل��ق��رف��ة ك��ع��الج، و�لأخ����ذ بعني 

�لعتبار تناول �لكميات �ملنا�صبة.

القرفة رائحة زكية وفوائد متنوعة
يف  �صو�ء  �لعامل  مطابخ  من  �لعديد  يف  �لقرفة  ت�صتخدم 
�لأطعمة �أو �مل�صروبات، وخ�صو�صاً يف مو�صم �لأعياد. فهل 
ه��ن��اك ف��و�ئ��د �صحية ل��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ت��و�ب��ل �لعطرية 
ور�ئحتها  �ملميزة  نكهتها  ب�صبب  فقط  ت�صتخدم  �أن��ه��ا  �أم 

�لزكية؟
من  تنبعث  �لتي  ب��ال��رو�ئ��ح  حمماًل  �لأع��ي��اد  مو�صم  يطل 
�لتو�بل  بنكهة  �مل��ع��روف��ة  م�����ص��روب��ات��ه  �أو  �ل��ع��ي��د  ح��ل��وي��ات 
رفيق  باتت  �لتي  �لقرفة  وخ�صو�صاً  �ملختلفة  �لعطرية 
مطابخ  يف  �لقرفة  ت�صتخدم  �إذ  �مل��األ��وف.  �لأع��ي��اد  مو�صم 
�لعامل ملا تتمتع به من نكهة خا�صة ور�ئحة مميزة. ويتم 
�حل�صول على �لقرفة من �للحاء �لد�خلي لأنو�ع خمتلفة 
من �أ�صجار �لقرفة، ثم يتم جتفيف �صر�ئط �للحاء ولفها 
�أو ��صتخال�ص �لزيوت  �أو طحنها �إىل م�صحوق  �أعو�د  �إىل 

منها.
وهناك نوعان �صهري�ن من �لقرفة بح�صب روبن فوروتان 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �لتغذية  �أك��ادمي��ي��ة  با�صم  �ملتحدث 
�لنوع  �لعادية )كا�صيا( وهي  �ل�صيالنية، و�لقرفة  �لقرفة 
�لقرفة  ن�صبياً من  �أغمق  بلون  �لأق��ل تكلفة ويكون غالباً 
�ل�صيالنية. وتتمتع �لقرفة بفو�ئد �صحية متعددة منها:

ت�صاعد يف مو�زنة ن�صبة �ل�صكر يف �لدم: �إذ تعمل م�صاد�ت 
�ل���ق���رف���ة، كعمل  �مل����وج����ودة يف  �ل��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  �لأك�������ص���دة 
�خلاليا  �إىل  �ل��دم  من  �لغلوكوز  ينقل  �ل��ذي  �لأن�صولني، 
موقع  ن�صره  م��ا  بح�صب  للطاقة.  كم�صدر  ل�صتخد�مه 

)ر�نرز وورلد( �لأمريكي.

�ل��دم: فقد  �لكولي�صرتول يف  ن�صبة  ت�صاعد يف خف�ص  قد 
�أظهرت �لدر��صات �لتي �أجريت على �حليو�نات �أن �لقرفة 
قد تلعب دور�ً مهماً يف خف�ص تركيز�ت �لكولي�صرتول يف 
�جل�صم، كما �أظهرت �لنتائج �أنه ميكن �أن ت�صاعد �أي�صاً يف 

خف�ص �لكولي�صرتول �لكلي و�لكولي�صرتول �ل�صار.
قد ت�صاعد يف تو�صع �لأوعية �لدموية: بح�صب �لدر��صات، 
�ل��ق��رف��ة ع��ل��ى حت�����ص��ني مت���دد �لأوع���ي���ة �لدموية،  ت��ع��م��ل 
�ل�صر�يني  م���ن خ����الل  �ل�����دم  ت���دف���ق  وب���ال���ت���ايل حت�����ص��ني 

و�لأوعية �لدموية.
على  لح��ت��و�ئ��ه��ا  �لل��ت��ه��اب:  م��ن  �لتقليل  يف  ت�صاعد  ق��د 
�لعديد من مركبات �لفالفونويد، �لتي قد حتمي �خلاليا 

من �لتلف وبالتايل تقلل من �للتهاب.
�حللو  �لطعم  �أن  �إذ  لل�صكر:  كبديل  �لقرفة  ت�صتخدم  قد 
يف  عليه  هو  مما  �أحلى  مذ�قاً  �لطعام  يعطي  قد  للقرفة 

�لو�قع، مما يوؤدي �إىل تقليل ��صتهالك �ل�صكر.
على  �ل��ق��درة  تعزيز  على  ت�صاعد  �إذ  �ل��دم��اغ:  على  ت��اأث��ري 

�لنتباه و�لرتكيز.
ك��ب��رية ولفرت�ت  ب��ج��رع��ات  �ل��ق��رف��ة  ����ص��ت��ه��الك  �أن  غ���ري 
�لقرفة  �إذ حت���ت���وي  ����ص���ارة،  ب���اآث���ار  ي��رت��ب��ط  ق���د  ط��وي��ل��ة 
�لذي  �لكومارين  ي�صمى  مركب  على  كا�صيا  و  �ل�صيالنية 
لدى  �أو  عالية  بجرعات  �أخ��ذ  �إذ�  �لكبد،  تلف  ي�صبب  ق��د 
ن�صره  م��ا  بح�صب  �لكبد،  ب��اأم��ر����ص  �مل�صابني  �لأ�صخا�ص 
�ل�صبب من  موقع )�صيكاغو �صن تاميز( �لأمريكي. لهذ� 
�لأف�صل مر�جعة �لطبيب قبل �إجر�ء تغيري�ت كبرية على 

نظامك �لغذ�ئي.

اللقاح اأم الدواء؟ خرباء ال�ضحة 
يك�ضفون خطاأ مكلفا لالأرواح

�مل�صادة  �ل��ل��ق��اح��ات  �أخ���ب���ار  ت��ت��و�ىل 
ب�صكل  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص 
دو�ء  ن�صمع عن  قلما  لكن  م�صتمر، 
 ،"19 "كوفيد  مر�ص  �صد  جديد 
ي��ح��ذر خ����رب�ء م���ن �لرتكيز  ف��ي��م��ا 
�لعقار�ت  و�إه���م���ال  �لتطعيم  ع��ل��ى 
�لتي ت�صاهم بدورها يف تخفيف �آلم 

�ملر�صى و�إنقاذ �أرو�حهم.
"نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة  وب���ح�������ص���ب 
�لآلف  ف����اإن  �لأم���ريك���ي���ة،  تاميز" 
�لوليات  يف  يوميا  حتفهم  يلقون 
�مل��ت��ح��دة م��ن ج���ر�ء �مل���ر����ص، بينما 
�أ�صهر  �إىل  �لتلقيح  عملية  حت��ت��اج 
�ملناعة  ت��ت��ح��ق��ق  ح���ت���ى  �إ����ص���اف���ي���ة 
�جلماعية �أو يجري �لقرت�ب منها 
على �لأقل. وينبه كبري م�صت�صاري 
�لأم�����ر�������ص �مل���ع���دي���ة يف �ل���ولي���ات 
�أن  �إىل  فاوت�صي،  �أن��ت��وين  �مل��ت��ح��دة، 
بلوغ �ملناعة �جلماعية �أو ما يعرف 
مبناعة �لقطيع يحتاج �إىل تلقيح ما 
يقارب 85 يف �ملئة من �ل�صكان �صد 
�لأطباء  �أن  �مل�صدر  وذك��ر  �لعدوى. 
�أدوية  �أم��ام  حاليا  �أنف�صهم  يجدون 
حمدودة، عندما يعاجلون �مل�صابني 
19" �ل��ذي ظهر  "كوفيد  مبر�ص 
يف �ل�صني، �أو�خر �لعام �ملا�صي، ثم 
وتوجد  عاملية.  جائحة  �إىل  حت��ول 
لكورونا  �أدوي����ة  �حل���ايل  �ل��وق��ت  يف 
ت��ع��د ع��ل��ى روؤو������ص �لأ����ص���اب���ع، مثل 
�مل�صادة  "رميدي�صيفري" و�لأج�صام 
و�ل�صتريويد  �ل��ن�����ص��ي��ل��ة  وح����ي����دة 
دي��ك�����ص��ام��ي��ث��ا���ص��ون. و���ص��اع��دت هذه 
�لعقار�ت على حت�صن حالة كثريين 
منذ زيادة حالت �لإ�صابة بفريو�ص 
�ملتحدة، خالل  �لوليات  كورونا يف 

�لربيع �ملا�صي.

عداء ي�ضجل رقمًا قيا�ضيًا 
على جهاز الرك�ض

ق��ط��ع ع�����د�ء �أمل���ان���ي���ا م�����ص��اف��ة 100 
حيث  �لرك�ص،  جهاز  على  كيلومرت 
�ل�����ذي ق��ط��ع��ه هو  �ل���وق���ت  �أن  ت�����ردد 
�ل��ع��امل. رك�����ص فلوريان  �لأ���ص��رع يف 
�صاعات  �صت  يف  �مل�صافة  نوي�صفاندر 
يف  ث�������و�ن  ث����م����اين  و  دق���ي���ق���ة  و26 
نو�صدورف  مدينة  يف  ريا�صية  قاعة 
�ل�صبت،  �أم�����ص  �أول  �أول  �ل��ب��اف��اري��ة  
خ���ط���وة   69582 ق����ط����ع  ح����ي����ث 

للو�صول �إىل �لرقم �لقيا�صي.
هذه  ملثل  ر�صمية  �صجالت  توجد  ل 
�لإجن���������از�ت، ل��ك��ن �ل���زم���ن �لأ����ص���رع 
ل��ل��رك�����ص ع��ل��ى ج��ه��از �جل����ري يبلغ 
�صت �صاعات و39 دقيقة و26 ثانية، 
ميندوز�  م���اري���و  �لأم���ري���ك���ي  ح��ق��ق��ه 
نوي�صفاندر،  ت��ل��ق��ى  �مل��ا���ص��ي.  �ل��ع��ام 
م����وؤ�زرة ك��ب��رية م��ن م��رت��ادي مو�قع 
�لإلكرتونية،  �لجتماعي  �لتو��صل 
باتريك  ���ص��م��ن��ه��م  م����ن  ك�����ان  ح���ي���ث 
لجن، بطل �لعامل �ل�صابق مرتني يف 
يف  �صارك  �لذي  �لرتياثلون،  ريا�صة 

�لتعليق على �لبث �ملبا�صر.

هل ت�ضاعد القرفة يف التخل�ض من ال�ضداع الن�ضفي؟

طعمها �صهي، وت�صيف نكهة خا�صة على الأطعمة. 
القرفة  اأن  اإىل  ي�صري  ما  فهناك  لي�س هذا فح�صب، 
اآلم  م��ن  للتخل�س  مم��ي��زًا  عالجيًا  مكونًا  حتمل 

ال�صداع الن�صفي. فما هو؟
ورمبا  الب�صكويت،  اأو  املعجنات،  يف  جت��ده��ا  ق��د 
و�صفة  يف  اأو  �صاخن،  �صتوي  كم�صروب  ت�صتخدمها 
الأرز املف�صلة لديك. القرفة تبدو كاأحد املكونات 
درا�صة  ولكن  ا�صتثناء،  دون  اجلميع  يحبها  التي 
من  ل��دى  النبتة  ه��ذه  حب  من  تزيد  قد  جديدة 

يعانون من ال�صداع الن�صفي.
يعنى  والذي  الأمل��اين،  غيزوندهايت  موقع  ويذكر 
هناك  كانت  اأن��ه  والعقلية،  اجل�صدية  بال�صحة 
ال�صداع  اأعرا�س  حت�صن  عن  تقارير  عدة  بالفعل 
مثل  ال��ت��خ��ر،  مب�����ص��ادات  ال��ع��الج  ب��ع��د  الن�صفي 

الوارفارين.
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات تطلق اأعمال املوؤمتر الدويل ال�ضاد�ض يف علوم الطاقة املتجددة وا�ضتخداماتها اليوم 

ال�ضارقة للتميز الرتبوي تختتم ور�ضها التدريبية الفرتا�ضية

�صامل بن ركا�س ا�صتقبل  فريق فزعة التطوعي

تعاون بني جمعية الإمارات لل�ضرطان وبرنامج �ضكرًا لعطائك

•• العني- الفجر

تنظم جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملوؤمتر �لدويل 
و��صتخد�ماتها  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  ع��ل��وم  يف  �ل�����ص��اد���ص 
يف �لفرتة ما بني 2-4 فرب�ير  وذلك   ،ICREGA

.Zoom جلاري عرب تقنية �لت�صال �ملرئي�
ويفتتح �ملوؤمتر معايل زكي �أنور ن�صيبة، وزير دولة – 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  جلامعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�ص 
ب��ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب��ي��ة ي���وؤك���د خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �ل�����دور �لذي 
�ل��ط��اق��ة �ملتجددة  �ل��دول��ة يف تنمية م�����ص��ادر  ب��ه  ت��ق��وم 
من  �لعديد  مع  �ل�صر�كات  عرب  �أو  �لإم���ار�ت  يف  �صو�ء 
�لزدهار  فر�ص  لتحقيق  و�لنامية  �ل�صناعية  �ل��دول 

�لقت�صادي و�لتنمية �مل�صتد�مة وحماية �لبيئة.

وي�صارك يف �ملوؤمتر معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ص 
جل�صة  يف  �لتحتية-  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر  �مل��زروع��ي- 
�لإم���ار�ت   ل��دول��ة  �لطاقة  ��صرت�تيجية  ح��ول  ح��و�ري��ة 
2050 مبا فيها �لطاقة �ملتجددة وتطوير م�صادرها 
يف ظل معدلت �لطلب  �ملتوقعة و�لتغيري�ت يف �صوق 
�لطاقة. كما تت�صمن �جلل�صة روؤية �لإمار�ت لتحقيق 
�لأمن �ملائي  يف �لدولة لعام 2030  ملو�جهة حتديات 

�لطلب على �ملياه ودعم �لتنمية �مل�صتد�مة.
ويعد هذ� �ملوؤمتر �أحد �أهم �لفعاليات يف جمال �لطاقة 
و�لأكادمييني  �خل���رب�ء  م��ن  نخبة  ويجمع  �مل��ت��ج��ددة، 
�لهام من خمتلف  �لقطاع �حليوي  و�لباحثني يف هذ� 
�ملحلية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �جل���ام���ع���ات 
�حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  ممثلي  �إىل  بالإ�صافة  و�لدولية، 

وغ��ريه��ا م��ن �مل��وؤ���ص�����ص��ات �مل��ه��ت��م��ة ب��ا���ص��ت��غ��الل �لطاقة 
�ملتجددة .

 كما �صي�صت�صيف عدد�ً من �ل�صخ�صيات �لبارزة كخرب�ء 
�لدول  من  وغريها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  متحدثني 
م�صكاًل من�صة علمية وبحثية ر�ئدة يف �ملنطقة تهدف 
�لعلمية  �لأور�ق  ونتائج  �لعلمي  �لتقدم  مناق�صة  �إىل 
جمال  يف  �حلديثة  �لعلمية  �لبتكار�ت  يف  �ملتخ�ص�صة 

�لطاقة �ملتجددة و��صتخد�ماتها. 
�لتي  �لنقا�صية  ع��دد�ً  من �جلل�صات  �ملوؤمتر  ويت�صمن 
�صتغطي ق�صايا ذ�ت �أهمية ��صرت�تيجية لدولة �لإمار�ت 
كالتحديات  �ل��ع��امل؛  دول  وخمتلف  �ملتحدة  �لعربية 
و�لفر�ص لن�صر تكنولوجيا �لطاقة �خل�صر�ء، و�لدور 
يف  �ل��ط��اق��ة  �ن��ت��ق��ال  يف  �لليثيوم  ل��ب��ط��اري��ات  �لرئي�صي 

�مل�صتقبل ودور �ل�صبكة �لذكية يف ت�صهيل تكامل �ملو�رد 
هي:  رئي�صية  م�����ص��ار�ت  �صبع  �صمن  وذل���ك  �مل��ت��ج��ددة. 
وم�صار  �مل��ت��ج��ددة،  �لطاقة  وم���و�د  وتطبيقات  تقنيات 
�ل��ه��ج��ي��ن��ة و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وم�����ص��ار �لوقود  �ل�����ص��ي��ار�ت 
�لطاقة  �صيا�صات  وحم��ور  �حليوية،  و�لطاقة  �حليوي 
�مل�صتد�مة و�ملدن و�ملباين. وم�صار �لقت�صاد �لأخ�صر، 
وحم����ور �أج���ه���زة ح�����ص��اد �ل��ط��اق��ة و�ل��ت��خ��زي��ن. �مل�صار 

�ل�صابع: �ل�صبكات �لذكية.
عاملياً  ل��ق��ي جن��اح��اً  �مل���وؤمت���ر  �أن  �إىل  �لإ����ص���ارة  وجت���در 
حيث   "2018 �إىل   2006" �ل�صابقة  �ل����دور�ت  يف 
وبلغ  وب��اح��ث،  متخ�ص�ص   300 م��ن  �أك���رث  ��صتقطب 
خمتلف  من  م�صارك   700 من  �أك��رث  �مل�صاركني  ع��دد 

دول �لعامل. 

•• ال�شارقة-وام:

�لرتبوي  للتميز  �ل�صارقة  �ختتمت جائزة 
�لتابعة ملجل�ص �ل�صارقة للتعليم �أم�ص �لول 
�لفرت��صية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  ور���ص��ه��ا  �صل�صلة 

و�لتي مت �إطالقها يف دي�صمرب �ملا�صي .
و�صهدت �ل�صل�صلة م�صاركة 3659 �صخ�صا 
22 مدربا  46 ور�صة تدريبية قدمها  يف 
ت��دري��ب��ي��ة تناولت  ���ص��اع��ة   56 ع��ل��ى م���دى 
جميع فئات �جلائزة ومعطياتها جت�صيد� 
�لبيئة  يف  �لتميز  ثقافة  ن�صر  يف  ل��دوره��ا 

�لتعليمية.
وع��رف��ت �ل��ور���ص ب��ف��ئ��ات �جل��ائ��زة �ل���� 11 
و�ملعلم  �ملتميز  �ل��ط��ال��ب   “ �صملت  و�ل��ت��ي 
�ملتميز  �خلا�صة  �لرتبية  ومعلم  �ملتميز 
و�لوظائف  �مل��ت��م��ي��ز  �ل���رتب���وي  و�ل���ق���ائ���د 
و�حل�صانة  �مل��ت��م��ي��زة  و�مل��در���ص��ة  �ل��د�ع��م��ة 
�أولياء  �ملتميزة وجمل�ص  و�لأ�صرة  �ملتميزة 
و�لبحث  �ملتميز  و�مل�صروع  �ملتميز  �لأم��ور 

�لرتبوي �لتطبيقي �ملتميز«.
�إىل دعم وتطوير قدر�ت  �لور�ص  وهدفت 
�مليد�ن �لرتبوي و�ملجتمعي ومتكني جميع 

�جلائزة من  لفئات  �لتقدم  �لر�غبني من 
�إعد�د ملفاتهم ب�صورة متكاملة وتوظيفها 

�صمن م�صاقات �جلائزة .
بتلقي  �جلائزة  �إد�رة  تبد�أ  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�ل��ت��ق��دم لفئات  �ل��ر�غ��ب��ني يف  ت��ر���ص��ي��ح��ات 
�جلائزة على �أن يكون �آخر موعد ل�صتالم 
�أب���ري���ل  م����ن   15 �ل���رت����ص���ي���ح يف  ط���ل���ب���ات 

�لقادم.
وق���ال حم��م��د �مل���ال �لأم����ني �ل��ع��ام ملجل�ص 
�ل�صارقة للتعليم �إن �جلائزة حتقق تطور� 
م��ل��ح��وظ��ا يف ك���ل ع���ام ل��ت��ق��دم م���ن خالل 

�ل��ف��ئ��ات ومر�جعة  ط��رح��ه��ا �جل��دي��د م��ن 
�لرئي�صية  وم��ع��اي��ريه��ا  �ل���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
و�لفرعية وحتديثها بناًء على �لتغري�ت يف 
�مليد�ن �لرتبوي و�ملالحظات و�ملقرتحات 
�مل�صاركني،  م��ن  ت�صل  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
للتعلم  ك��ام��ل  م��ع��ي��ار  �إ���ص��اف��ة  �إىل  لف��ت��ا 
و�ملدر�صة  و�ملعلم  �لطالب  لفئة  بعد  ع��ن 
��صتحد�ث  ك��م��ا مت  �ل���ع���ام،  ه���ذ�  �مل��ت��م��ي��زة 
�لقائد  “ ف���ئ���ة  ه���م���ا  ج���دي���دت���ني  ف��ئ��ت��ني 
�لد�عمة  �لوظائف  وفئة  �ملتميز  �لرتبوي 

لكافة �لوظائف �لد�عمة باملدر�صة«.

جرى  �لتدريبية  �لور�ص  �أن  �ملال  و�أ�صاف 
روؤية  للم�صاركني  لتقدم  لها  �لتخطيط 
عامة وبالتايل �لإجابة على ��صتف�صار�تهم 
يف خمتلف �حتياجاتهم لغر�ص ت�صجيعهم 
وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى �مل�����ص��ارك��ة ح��ي��ث مت يف 
وفئاتها  باجلائزة  �لتعريف  �لأول  �جل��زء 
ب�صكل عام و�صرح �ملعايري �لعامة و�خلا�صة 
�لتطرق  مت  ذلك  وبعد  �مل�صاركة  و�صروط 
�ل�صتهدفة  �لفئة  ملعايري  تف�صيلي  ب�صكل 
�ملمار�صات  �أف�صل  و��صتعر��ص  بالتدريب 

لفائزين �صابقني.

جلنة بـا�ضت�ضاري ال�ضارقة تعد تو�ضياتها 
ب�ضاأن هيئة الطرق واملو�ضالت

•• ال�شارقة-وام:

�لطرق  هيئة  ��صتكمال  �أهمية  �ل�صارقة  لإم���ارة  �ل�صت�صاري  �ملجل�ص  يف  �لتو�صيات  م�صروع  �إع���د�د  جلنة  �أك���دت 
�لأولية  فيها  تعطى  معلنة  خطة  وف��ق  �ل�صارقة  �إم���ارة  ومناطق  م��دن  جميع  يف  �لر�صف  م�صاريع  و�مل��و����ص��الت 

لل�صو�حي �جلديدة.
جاء ذلك خالل �جتماع �للجنة �لذي عقدته �أم�ص برئا�صة �لدكتور عبد�هلل �إبر�هيم �لدرمكي، بعد مناق�صة �ملجل�ص 
يف جل�صته �ل�صابقة �صمن �أعماله لدور �لنعقاد �لعادي �لثاين من �لف�صل �لت�صريعي �لعا�صر �صيا�صة هيئة �لطرق 
و�ملو��صالت . وبحثت �للجنة خمتلف �ملحاور و�لروؤى �لتي طرحها �أع�صاء �ملجل�ص ومن �صاأنها �أن تعزز من �أدو�ر 
وجهود هيئة �لطرق و�ملو��صالت وتنفيذ �أعمالها �لهامة �صو�ء يف تعزيز منظومة �ملو��صالت �لعامة �أو ��صتكمال 
�ملجل�ص  �أع�صاء  �لتو�صيات على �صوء مناق�صة  ب�صياغة م�صودة  �جتماعها  �للجنة خالل  �لر�صف. وقامت  �صبكة 
�ل�صت�صاري  �ملجل�ص  على  لعر�صها  متهيد�  �لهيئة  و�خت�صا�صات  ومهام  �أعمال  تتناول  تو�صيات  �صياغة  و�أق��رت 

لإمارة �ل�صارقة لدر��صتها و�إقر�رها .

•• اأبوظبي-الفجر

ركا�ص  بن  �صامل  �لدكتور  �ل�صيخ  ��صتقبل 
جمعية  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �ل���ع���ام���ري 
" �صكر�  برنامج  وف��د  لل�صرطان  �لإم���ار�ت 
�لتطوعي  فزعة  لفريق  " �لتابع  لعطائك 
ب��رئ��ا���ص��ة �مل�����درب ���ص��ي��ف �ل��رح��م��ن �أم����ري ، 
ب��ح�����ص��ور غ���وي���ة ���ص��ل��ي��م��ان �ل����ب����ادي ع�صو 
لل�صرطان   �لإم��ار�ت  �إد�رة جمعية   جمل�ص 
وع��دد من �لأع�صاء، وذل��ك يف �إط��ار تبادل 
و�مل�صوؤولية  �ل���ت���ع���اون  وت��ع��زي��ز  �خل�����رب�ت 

�لجتماعية.
�أهمية  و�أك��د �ل�صيخ �صامل بن ركا�ص على   
�لأع���م���ال  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ات  دور 
بتوجيهات  م�صيد�ً  و�لإن�صانية،  �خل��ريي��ة 
مفاهيم   ون�صر  دع��م   يف  �لر�صيدة  �لقيادة 
ت�����ص��ب يف خدمة  �ل���ت���ي  وث��ق��اف��ة �ل��ت��ط��وع 
�لدور  �إىل  �ملجتمع، لف��ت��اً  و�أف���ر�د  �ل��وط��ن 
�ل��ك��ب��ري �ل���ذي ي��ق��وم ب���ه  ب��رن��ام��ج " �صكر�ً 
كافة  �لوطن يف  "  على م�صتوى  لعطائك 

�ملنا�صبات و�لفعاليات.     
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أث���ن���ت ك��وث��ر �ل���رح���ايل نائب 
"  على  لعطائك  " �صكر�ً  برنامج   رئي�ص  
جهود جمعية �لإمار�ت لل�صرطان ون�صاطها 
وخدماتها يف �حلقلني �خلريي و�لإن�صاين 
موؤكدة  �ملجتمعي،  �لتالحم  قيم  وتر�صيخ 
�لإمار�ت  جمعية  مع  �مل�صرتك  �لتعاون  �أن 
ي��ح��ق��ق جناحاً  �أن  ���ص��اأن��ه  م���ن  ل��ل�����ص��رط��ان 

مثمر�ً بني �لطرفني لإثر�ء وتعزيز �لدور 
�ملجتمع.    خل���دم���ة  �ل��ت��ط��وع  يف  �ل�����ص��ب��اب��ي 
�للقاء�ت  مو��صلة  على  �ل��ط��رف��ان  و�ت��ف��ق 
من  �لعديد  و�إق��ام��ة  للتعاون  و�لتح�صري  
�لفعاليات و�لأن�صطة  و�لعمل على تقدمي 
�حل���الت يف  بع�ص  ت�صاعد  �لتي  �خل��دم��ات 
و�لأط��ف��ال من  �مل��ر���ص��ى   �ملجتمع وخا�صة 

فئة �مل�صابني بال�صرطان. 

باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي ين�ضرون درا�ضة 
جديدة حول الرتكيب البيولوجي للقرم الرمادي

•• اأبوظبي-الفجر:

 قام فريق من �لباحثني من مركز علوم �جلينوم و�لأنظمة �حليوية بجامعة 
نيويورك �أبوظبي، بن�صر در��صة لرتكيب جيني عايل �لدقة لأ�صجار �لقرم 
�لرمادي "�أفي�صينيا مارينا" يف جملة جي3: جينات" جينوم" جينيتك�ص. 
وت�صاهم هذه �لورقة �لبحثية يف توفري م�صدر مهم للباحثني حول �لعامل 

و�لذين يتخ�ص�صون بدر��صة هذ� �لنوع من �أ�صجار �لقرم. 
ويف ه��ذ� �ل�����ص��دد، ق��ال ج��ون ب���ريت، �لأ���ص��ت��اذ �مل�����ص��ارك يف علم �لأح��ي��اء يف 
جامعة نيويورك �أبوظبي و�مل�صرف على هذ� �مل�صروع: "تعترب �أ�صجار �لقرم 
�لرمادي من �أكرث �أنو�ع �لقرم �نت�صاًر� يف �لعامل، وهي �لغابة �لوحيدة د�ئمة 
�خل�صرة �لطبيعية يف �أبوظبي و�صبه �جلزيرة �لعربية. وميثل هذ� �لبحث 
�أ�صجار  من  �لنوع  لهذ�  �جليني  للرتكيب  مف�صلة  بناء  �إع���ادة  عملية  �أول 
�لقرم، وهو نوع بغاية �لأهمية حملًيا وعرب �ملناطق �ل�صتو�ئية حيث يدعم 

�لتنوع �لبيولوجي و�لإنتاجية �لعالية يف �ملناطق �ل�صاحلية عرب �ملنطقة".
وق���د ك���ان �ل��ه��دف �لأ���ص��ا���ص��ي م��ن �ل��ب��ح��ث ه��و ت��وف��ري م�����ص��در ع���ايل �لدقة 
كمرجع للعلماء من جميع �أنحاء �لعامل، و�لذين يحاولون فهم �لرتكيب 

�لبيولوجي لهذ� �لنوع �ل�صتو�ئي �ملنت�صر على نطاق و��صع.
�أع�صاء  من  وع�صو  �ل��دك��ت��ور�ة،  بعد  ما  �مل�صارك  �لأ�صتاذ  ق��ال  جهته،  وم��ن 
�ملجموعة �لبحثية، غيريمو فري: "توفر �لرت�كيب �لتي جمعناها مرجًعا 
"�أفي�صينيا  على  تركز  �لتي  �جليني  �لرت��ب��اط  ودر����ص��ات  للتطور  مم��ت��اًز� 
عالية،  تو�صيحي بجودة  �صرح  ا  �أي�صً وتوفر  �ل�صلة.  ذ�ت  مارينا" و�لأن��و�ع 
و�لذي بدوره ي�صهل عملية حتديد �جلينات �مل�صاركة يف �لعمليات �لتطورية 
�لبحث م�صدر�ً  �ملدرجة يف  �لبيانات  وتعد  و�لن��ت��و�ع.  �ملحلي  �لتكيف  مثل 
قيماً لدر��صة �لرتكيب �لبيولوجي للقرم �لرمادي، وهو نوع ذو تاأثري كبري 

بيئًيا و�جتماعًيا و�قت�صادًيا".
وق��د و����ص��ل ك��ل م��ن ج��ون ب��ريت وغيريمو ف��ري در����ص��ة وحتليل جتمعات 
ملدة عامني  ��صتمرت  �لنتهاء من بحوث  و�أو�صكو� على  �أبوظبي،  �لقرم يف 

قامو� خاللها بدر��صة �لرت�كيب �حليوية و�لبيئية لهذ� �لنوع بالتحديد.
لديها  بيئة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بيئة  "تعترب  ب��ريت:  و�أ���ص��اف 
بع�ص �لتحديات حيث تعد و�حدة من �أكرث �لبيئات ذ�ت �لظروف �ملناخية 
�لذي  �لأم���ر  ع��ال��ي��ة،  ملوحة  بن�صبة  فيها  �لبحر  م��ي��اه  وتت�صم  �لقا�صية، 
حتليالتنا  بني  �جلمع  خ��الل  من  ولكن  �لقرم.  لأ�صجار  حتدًيا  ي�صكل  قد 
�جلينية ور�صد �ل�صتجابات �جلزيئية و�لكيميائية �حليوية لقرم �أبوظبي، 
حتمل  من  لدينا  �ملحلية  �لقرم  �أ�صجار  متكنت  كيف  عر�ص  من  �صنتمكن 
�أي مكان  �لظروف �ل�صعبة و�لتاأقلم بل و�لزده��ار يف ظ��روف ل توجد يف 

�آخر يف �لعامل".
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قد يبدو د�ء �ل�صكري �لنوع 2 غري �صار للوهلة 
بال�صرورة  جتعلك  ل  �لأع���ر�����ص  لأن  �لأوىل، 

ت�صعر بتوعك، وميكنك �لتعاي�ص مع �حلالة 
�ملزمنة ل�صنو�ت دون معرفة ذلك.

تاأكيد  �إىل  �ل�����ص��ك��ري  م��ر���ص  ومي��ي��ل 
م�صتويات  تكون  عندما  فقط  نف�صه 

با�صتمر�ر.  �لدم مرتفعة  �ل�صكر يف 
طريقة  �ت��ب��اع  ي�صاعد  �أن  ومي��ك��ن 
م��ت��و���ص��ط��ي��ة ل���ت���ن���اول �ل���ط���ع���ام يف 
خ��ف�����ص ن�����ص��ب��ة �ل�����ص��ك��ر يف �ل����دم، 

ورمبا حتى عك�ص �حلالة.
وحتدثت �لدكتورة �صارة بروير، 

�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال���ص��رت�ك مع 
�مل���ك���م���ل   ،CuraLin
�لذي  ب��ال��ك��ام��ل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
ي���������ص����اع����د ع�����ل�����ى ت���������و�زن 
عن  �جللوكوز،  م�صتويات 
�لأبي�ص  �ل��ب��ح��ر  ن���ظ���ام 
�ملتو�صط �لغذ�ئي وكيف 
يف  ي�������ص���اع���د  �أن  مي���ك���ن 
مر�ص  م����ن  �حل���م���اي���ة 

�ل�صكري �لنوع 2.
وق�������ال�������ت ب������روي������ر: 
»ي����رت����ب����ط �ل���ن���ظ���ام 

�ل�����غ�����ذ�ئ�����ي 

مبر�ص  �لإ���ص��اب��ة  خطر  بانخفا�ص  �ملتو�صطي 
�ل�صكري �لنوع �لثاين. و�خترب �لباحثون 
ما �إذ� كانت طريقة �لعي�ص هذه 
لالأ�صخا�ص  ل  �أم  م��ف��ي��دة 
مر�ص  من  يعانون  �لذين 
�ل�صكري بالفعل، ولكنهم 
بعد  بحاجة  يكونو�  مل 
خلف�ص  دو�ء  �إىل 
ون�صح  �جل���ل���وك���وز. 
 215 ما جمموعه 
يعانون  �صخ�صا 
زيادة  من 
�ل�����وزن 

�ُصّخ�صو�  �ل���ذي���ن   2 �ل���ن���وع  �ل�����ص��ك��ري  وم���ر����ص 
�لدهون  منخف�ص  غذ�ئي  نظام  باتباع  حديثا، 
غذ�ئي  نظام  �أو  �حل��ر�ري��ة  بال�صعر�ت  مقيد  �أو 
غر�ر  ع��ل��ى  ن�صبيا  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  منخف�ص 
نظام �لبحر �لأبي�ص �ملتو�صط )�أقل من 50% 
�لكربوهيدر�ت(.  م��ن  �حل��ر�ري��ة  �ل�صعر�ت  م��ن 
%70 من �أولئك يف  �أربع �صنو�ت، �حتاج  وبعد 
�ملجموعة منخف�صة �لدهون لبدء تناول �أدوية 
خلف�ص �جللوكوز، مقارنة ب� %44 فقط ممن 
�لبحر  يتبعون نظاما غذ�ئيا على طر�ز حمية 

�لأبي�ص �ملتو�صط«.
�إقر�أ �ملزيد

ارتفاع  على  ت��دل  ع��الم��ات   10
م�صتويات ال�صكر يف الدم

ويعتمد نظام �لبحر �لأبي�ص �ملتو�صط 
�لنباتات  �إىل حد كبري، على  �لغذ�ئي 

ك��ب��رية ن�صبيا من  ك��م��ي��ات  ب��ني  وي��ج��م��ع 
و�لأ�صماك  �لزيتون  وزيت  و�لفو�كه  �خل�صار 

و�لثوم و�حلبوب �لكاملة و�لفا�صوليا و�ملك�صر�ت 
و�لبذور و�خلبز و�لبطاط�ص، مع تناول �لقليل 

ن�صبيا من �للحوم �حلمر�ء.
�ل��غ��ذ�ئ��ي حمتوى  �ل��ن��ظ��ام  ي��وف��ر  ع���ام،  وب�صكل 

�لدهون  م���ن  �إج��م��ال��ي��ا 
�إىل   25 ب��ن�����ص��ب��ة 

مع   ،35%
�ن����خ����ف����ا�����ص 

غري معتاد 
تناول  يف 

�أو  �ملائة  يف  ثمانية  متثل  �لتي  �مل�صبعة  �لدهون 
�أقل من ��صتهالك �لطاقة.

وم����ن �مل���ه���م �أي�������ص���ا ت���ن���اول ك��م��ي��ات ج���ي���دة من 
3 �لدهنية و�لدهون �لأحادية  �أوميغا  �أحما�ص 
�لغذ�ئية  �لأك�������ص���دة  وم�������ص���اد�ت  �مل�����ص��ب��ع��ة  غ���ري 
�لكيميائية  و�مل������و�د  و�مل����ع����ادن  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

�لنباتية.
�ملكتبة  يف  ُن�����ص��رت  در�����ص���ة  ويف 

للطب،  �لأمريكية  �لوطنية 
�لوطنية،  �ل�صحة  معاهد 

�لبحث  �أج��ري مزيد من 
ع��������ن ح�����م�����ي�����ة �ل����ب����ح����ر 
�لأبي�ص �ملتو�صط ومر�ص 
ي  ل�صكر �

�لنوع 2.
در��صات   5 �أن ما ل يقل عن  �لدر��صة  ووج��دت 
خطر  �ن��خ��ف��ا���ص  �إىل  ت�صري  ك��ب��رية  م�صتقبلية 
2 لدى  �ل����ن����وع  �ل�������ص���ك���ري  �لإ�����ص����اب����ة مب���ر����ص 
�ملعر�صني  �مل��ر���ص��ى  �أو  �لأ���ص��ح��اء،  �لأ���ص��خ��ا���ص 
للخطر و�لذين يتمتعون باأعلى قدر من 
�لأبي�ص  �ل��ب��ح��ر  ب��ن��ظ��ام  �لل���ت���ز�م 

�ملتو�صط.
وقّيمت خم�ص جتارب معا�صة 
حمية  �آث�������ار  ����ص���و�ه���د  ذ�ت 
�ملتو�صط  �لأب��ي�����ص  �ل��ب��ح��ر 
ب����الأن����ظ����م����ة  م�����ق�����ارن�����ة   ،
�لغذ�ئية �لأخرى �ل�صائعة 
�لتحكم  على  �ل�صتخد�م، 
يف  �ل���������ص����ك����ر  ن�������ص���ب���ة  يف 
�لأ�صخا�ص  ل���دى  �ل����دم 
�ل�صكري  ب��د�ء  �مل�صابني 

�لنوع 2.
وت�صري �لأدلة �ملرت�كمة حتى �لآن �إىل �أن �تباع 
نظام غذ�ئي متو�صطي قد ي�صاعد يف �لوقاية من 
مر�ص �ل�صكري من �لنوع 2؛ عالوة على ذلك، 
فاإن �تباع نظام غذ�ئي منخف�ص �لكربوهيدر�ت 
على غر�ر نظام �لبحر �لأبي�ص �ملتو�صط، يبدو 
جيد� لتقليل ن�صبة HbA1c لدى �لأ�صخا�ص 
�أ�صارت  ح�صبما  �ل�����ص��ك��ري،  مب��ر���ص  �مل�����ص��اب��ني 
�لبحث  يف  �لبدء  ن�صبيا  �ل�صهل  �ل��در����ص��ة.وم��ن 
�لأبي�ص  �لبحر  لنظام  �ل�صحية  �ل��ف��و�ئ��د  ع��ن 
�ملتو�صط �لغذ�ئي.ويجب على �ل�صخ�ص بب�صاطة 
ت��ن��اول �مل��زي��د م��ن �لفاكهة، وت��ن��اول �مل��زي��د من 
وتناول  و�لبطاط�ص،  و�لفا�صوليا  �خل�صرو�ت 

�ملزيد من �ملك�صر�ت و�لبذور.
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ي��ج��ب ع��ل��ى �أول��ئ��ك �لذين 
�لنظام  ي��ت��ب��ع��ون 
�ل�������غ�������ذ�ئ�������ي 
ت�������������ن�������������اول 
قليلة  كميات 
معتدلة  �إىل 
م����ن م���ن���ت���ج���ات �لأل����ب����ان 
و�ل�����دو�ج�����ن، وت����ن����اول �ل��ق��ل��ي��ل من 
�أربع  �لبي�ص  و�خ��ت��ي��ار  �حل���م���ر�ء،  �ل��ل��ح��وم 

مر�ت يف �لأ�صبوع �أو �أقل.

يجمع بني اخل�صار والفواكه وزيت الزيتون والأ�صماك

نظام غذائي �ضائع ي�ضاعد يف احلماية من ال�ضكري النوع 2 

 )Lisa( ”�ليز“ م��وق��ع  ن�����ص��ره  �ل����ذي  �ل��ت��ق��ري��ر  ه���ذ�  ويف 
�لرو�صي، قالت �لكاتبة يوليا �صيبليفا �إن فقد�ن حا�صة �ل�صم 
�ليوم  �هتماما  تلقى  �لتي  �ل��ظ��و�ه��ر  �أك��رث  م��ن  و�ح���دة  يعد 
�ل��ع��الم��ة �لأول���ي���ة لل��ت��ق��اط ع���دوى فريو�ص  ك��ون��ه��ا تعترب 

كورونا، ويتم على �أ�صا�صها تاأكيد �لإ�صابة من عدمها.
يف ه������ذ� �ل���������ص����دد، ي����ع����رف �ل����ف����ق����د�ن �ل����ك����ام����ل ل���ل���رو�ئ���ح 
�ل�صم  �صعف  يعرف  ح��ني  يف   ،)anosmia( بالأنو�صميا 
هايبو�صميا  مب�صطلح  �ل�����ص��م(  حلا�صة  �جل��زئ��ي  )�ل��ف��ق��د�ن 
)hyposmia(.يف �لغالب، ي�صتكي �أولئك �لذين يعانون 
�لرو�ئح  ��صتمام  �ل��ق��درة على  �لأع��ر����ص من ع��دم  من ه��ذه 
�لأمر ل  �ملختلفة، نظر� لأن  �لطعوم  �لتمييز بني  و�صعوبة 
يرتبط برب�عم �لتذوق بقدر �رتباطه بالرو�ئح. وب�صكل عام، 

ل يرتبط فقد�ن �لقدرة على �ل�صم بفريو�ص كورونا فح�صب، 
و�إمنا �أي�صا بالعديد من �لأمر��ص �لأخرى �لتي ترت�وح بني 
لرت�جع  م�صببات   10 �خلطورة.و�لتايل  و�صديدة  �لعادية 

�لقدرة على �ل�صم:
الربد ونزلت  الإنفلونزا   1-

وقد ير�فق نزلت �لربد يف معظم �حل��الت تورم يف �لغ�صاء 
�لتورم  وي�صاهم  �لإف��ر�ز�ت.  �إىل  بالإ�صافة  �ملخاطي لالأنف، 

و�صيالن �لأنف يف تعّطل وظائف حا�صة �ل�صم.
املزمن الأنفية  اجليوب  التهاب   2-

�لأنفية  �جليوب  بالتهاب  �لإ�صابة  عند  باأنه  �لكاتبة  �أف��ادت 
تتعطل حا�صة �ل�صم وير�فقها �صيالن �لأنف �مل�صتمر.

الأنف بوليبات   3-

با�صم  �أي�����ص��ا  م��ع��روف��ة  -وه����ي   )Polyps( �ل��ب��ول��ي��ب��ات 
�لغ�صاء  �صطح  يف  ُعقدية  تورمات  عن  عبارة  “�ل�صالئل”- 
�لغ�صاء �ملخاطي،  �أج��ز�ء من  �لُعقد من  �ملخاطي. وتتاألف 
وميكن �أن ت�صتمل على نو�ة من �لن�صيج �ل�صام، وغالبا ما 

يبلغ حجمها عدة ملليمرت�ت �أو �أكرب من ذلك.�عالن
بوليبات يف  �لتفطن من وج��ود  �أن��ه ي�صعب  �لكاتبة  �أ�صافت 

�لأنف دون �لقيام بجملة من �لفحو�ص.
احل�صا�صية  4-

�ملخاطي،  �لغ�صاء  يف  ت��ورم  �إىل  باحل�صا�صية  �لإ�صابة  ت��وؤدي 
حيث غالبا ما يحدث ذلك يف ف�صل �لربيع �أو عند �لتعر�ص 

ملهيج.
الراأ�س يف  لإ�صابة  التعر�س   5-

�أ�صارت �لكاتبة �إىل �أنه من �ملمكن �أن يوؤدي �لوقوع على �جلزء 
�خللفي من �لر�أ�ص و�إ�صابة �لدماغ �إىل تعطل حا�صة �ل�صم.
الكيميائية للمواد  التعر�س  اأو  الأدوية  تناول   6-

يف �أغ���ل���ب �لأح����ي����ان، ي���ح���دث ف���ق���د�ن ح��ا���ص��ة �ل�����ص��م ج���ر�ء 
و�لأك����ري����الت   )cadmium( ل��ل��ك��ادم��ي��وم  �ل��ت��ع��ر���ص 
�لأمفيتامينات  تعترب  ذ�ت����ه،  �ل�����ص��ي��اق  يف   .)acrylate(
و�ل�����ف�����ي�����ن�����وث�����ي�����ازي�����ن   )amphetamines(
 )enalaprin( و�لإنالبرين )phenothiazines(
و�لنافاز�لني )naphazalin( و�ل�صتخد�م طويل �ملدى 
�لأدوية  من   ،)decongestants( �لحتقان  مل�صاد�ت 

�لتي توؤثر �صلبا على حا�صة �ل�صم.
الباركن�صون ومر�س  األزهامير  مر�س   7-

�إىل فقد�ن حا�صة �ل�صم، يعترب �لرتباك وفقد�ن  بالإ�صافة 
�ل����ذ�ك����رة، �ل��ت��ي حت����دث غ��ال��ب��ا يف ���ص��ن م���ت���اأخ���رة، م���ن بني 
�أعر��ص �لإ�صابة مبر�ص �ألزهامير ومر�ص �ل�صلل �لرعا�ص 

)�لباركن�صون(.
املخ يف  ورم   8-

ي�صاحب ورم �لدماغ فقد�ن حا�صة �ل�صم مع �لإ�صابة ب�صد�ع 
تتاأثر  �أن  �ملمكن  من  كما  �لع�صبي.  �جلهاز  يف  و��صطر�بات 
�أو  جر�حية  لعملية  �لدماغ  خ�صوع  بعد  �أي�صا  �ل�صم  حا�صة 

بعد �لإ�صابة بنوبة قلبية.
متى ينبغي �لتوجه �إىل طبيب؟

حدوث  عن  ف�صال  فجائي،  ب�صكل  �ل�صم  حا�صة  فقد�ن  عند 
م�صاكل يف �لروؤية و�لكالم و�لبلع وفقد�ن �لتو�زن و�ل�صعف 

طلب  �أو  للطبيب  �ل���ذه���اب  م��ب��ا���ص��رة  عليك  ينبغي  �ل���ع���ام، 
�لطو�رئ، خا�صة �إذ� تطورت �لأعر��ص ب�صكل �صريع.

غري كورونا.. 8 اأ�ضباب لفقدان حا�ضة ال�ضم
بعد انت�صار جائحة فريو�س كورونا، توقع البع�س اأن فقدان حا�صة ال�صم يعود ل�صببني 
ل ثالث لهما، اإما الإ�صابة بنزلت برد واإما التقاط عدوى فريو�س كورونا. ولكن يف 

احلقيقة، هناك العديد من الأمرا�س التي تقف وراء فقدان املرء لهذه احلا�صة.

احلكومية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  الكثري  ت��دار 
فريو�س  انت�صار  اأدى  اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�صة 
كورونا امل�صتجد اإىل فر�س احلظر يف اأغلب 

دول العامل، ولكن ما زالت اإدارات هذه 
تبحث  وال�����ص��رك��ات  املوؤ�ص�صات 

العمل  اأداء  ملراقبة  طرق  عن 
با�صتخدام  وذلك  املنزل،  من 

برامج املراقبة والكامريات.
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زايد بن �ضرور ع�ضوا يف
 جمل�ض اإدارة اأبوظبي التجاري

•• اأبوظبي-وام:

�أثناء �جتماعه �أم�ص �لأول على  �إد�رة بنك �أبوظبي �لتجاري  و�فق جمل�ص 
تعيني �ل�صيخ ز�يد بن �صرور �آل نهيان ع�صو� يف جمل�ص �لإد�رة .

كما و�فق جمل�ص �لإد�رة على ��صتقالة عبد �هلل �ملطوع �لذي عمل ع�صو� يف 
جمل�ص �لإد�رة على مدى 24 عاماً وتقدم له بال�صكر على تفانيه وجهوده 

�ملخل�صة خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية.
وقال معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�ص جمل�ص �إد�رة بنك �أبوظبي �لتجاري 
:” �أرحب بال�صيخ ز�يد بن �صرور �آل نهيان ع�صو� يف جمل�ص �لإد�رة، و�أمتنى 
بعظيم  �أتقدم  �أن  وي�صرين  �جل��دي��دة..  و�لنجاح يف مهمته  �لتوفيق  كل  له 
�ل�صكر و�لمتنان لل�صيد عبد �هلل �ملطوع على م�صاهماته �لقيمة من خالل 
خمتلف جلان جمل�ص �لإد�رة و�لتي كان لها دور فاعل يف �لنجاحات �لتي 

حققها بنك �أبوظبي �لتجاري خالل �ل� 24 �صنة �ملا�صية. »

امل�ضرف املركزي ي�ضدر نظاما جديدا حلماية امل�ضتهلك
•• اأبوظبي-وام:

“نظام حماية �مل�صتهلك  �أ�صدر م�صرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي 
“ كاأ�صا�ص لالإطار �لتنظيمي �جلديد حلماية �مل�صتهلك �ملايل و�لذي يهدف 

�إىل �صمان �ملعاملة �لعادلة وحماية �مل�صتهلكني.
لعام   ”14“ رق��م  �حت��ادي  بقانون  مر�صوم  على  �جلديد  �لنظام  وي�صتند 
و�لذي  �ملالية  و�لأن�صطة  �ملن�صاآت  وتنظيم  �ملركزي  �مل�صرف  ب�صاأن   2018
حلماية  و�ملعايري  �لأنظمة  لو�صع  مو�صعاً  تفوي�صاً  �ملركزي  �مل�صرف  منح 
عمالء �ملوؤ�ص�صات �ملالية �ملرخ�صة. ويحدد �لنظام �لذي ي�صتند على مبادئ 
تف�صيلية، عدد�ً من �لأهد�ف �لرئي�صية ل�صمان حماية م�صالح �مل�صتهلكني 
عند ��صتخد�مهم لأي منتج �أو خدمة مالية �أو يف عالقاتهم مع �ملوؤ�ص�صات 
�لنظام  وي���وف���ر  �مل��رخ�����ص��ة.  �مل��ال��ي��ة 
�ل�صلوكيات  م���ن  و����ص��ع��ة  جم��م��وع��ة 
�ل�صليمة �ملتوقعة من �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�لنظام  م��ب��ادئ  وتت�صمن  �ملرخ�صة. 
�لإف�صاح  م��ث��ل  خم��ت��ل��ق��ة  جم�����الت 
�ملوؤ�ص�صية  و�ل���رق���اب���ة  و�ل�����ص��ف��اف��ي��ة 
و�صلوكيات �ل�صوق و�لأعمال وحماية 
بيانات �مل�صتهلك وخ�صو�صيته عالوة 
م�صوؤوليات  �ملبادئ  حتدد  ذل��ك،  على 
و�إد�رة  �مل�����ص��وؤول  �لتمويل  مم��ار���ص��ات 
وتثقيف  �ملنازعات  وت�صوية  �ل�صكاوى 
وت����وع����ي����ة �مل�������ص���ت���ه���ل���ك و�ل�������ص���م���ول 
�ل�صريعة  لأح���ك���ام  و�لم��ت��ث��ال  �مل���ايل 
�لإ�صالمية �ملتعّلقة باخلدمات �ملالية. ومت دعم �ملبادئ �لتنظيمية مبعايري 
تف�صيلية و�لتي �صت�صمن �لتطبيق �لثابت للموؤ�ص�صات �ملالية �ملرخ�صة لهذه 
�ملبادئ و�لعمل بنز�هة وعد�لة يف معاملة �مل�صتهلكني �ملاليني. وقال معايل 
عبد�حلميد �صعيد حمافظ م�صرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي : “ 
�إن �لنمو و�لتو�ّصع يف �لقطاع �ملايل يف دولة �لإمار�ت من حيث تعدد �ملنتجات 
و�خلدمات وتطور �لتكنولوجيا ي�صهم يف زيادة تعقيد عملية �تخاذ �لقر�ر 
�أول  باإ�صد�ر  �ملركزي  �مل�صرف  قام  لذلك،  �مل�صتهلكني.  قبل  من  �ل�صحيح 
�إطار تنظيمي �صامل يحدد �لعالقة بني مقدمي �خلدمات و�ملنتجات �ملالية 
�مل�صتهلك �ملايل و��صتمر�رية  و�مل�صرفية وم�صتهلكيه وذلك ل�صمان حماية 

�لثقة يف �لقطاع.”
حر�ص  �صمن  �مل�صتهلك  حماية  ن��ظ��ام  �إ���ص��د�ر  “ياأتي  معاليه:  و�أ���ص��اف   
�مل�صرف �ملركزي على تعزيز �ل�صفافية و�لعد�لة يف تعامل �ملوؤ�ص�صات �ملالية 
�ملرخ�صة مع عمالئها، �لأمر �لذي يعزز تناف�صية ونز�هة �لقطاع �مل�صريف 

و�ملايل وي�صهم يف ��صتقر�ره.”

فالي دبي ت�ضتاأنف رحالتها اإىل تبلي�ضي
•• دبي-وام:

�أعلنت فالي دبي �م�ص ��صتئناف رحالتها �ىل �لعا�صمة �جلورجية بوترية 
رحلتني ��صبوعيا بني مطار دبي �لدويل DXB �ىل مطار تبلي�صي �لدويل 
TBS حيث بد�أت �ل�صلطات �جلورجية يف تخفيف �لقيود على �ل�صفر �عتبار� 
�لتجارية  للعمليات  �لأول  �لرئي�ص  نائب  �أفندي  جيهون  وق��ال  �م�ص.  من 
و�لتجارة �لإلكرتونية يف فالي دبي “�أننا و�صعنا �صبكتنا ب�صكل م�صطرد �إىل 
�أكرث من 65 وجهة وي�صعدنا �إعادة ت�صغيل عملياتنا �إىل تبلي�صي و�صن�صتمر 
يف �إطالق �لرحالت �إىل �ملزيد من �لوجهات مع تخفيف �لقيود يف �لبلد�ن 
موقع  على  للحجز  متاحة  و�ل��رح��الت  �جل��غ��ر�يف.  نطاقنا  �صمن  �لو�قعة 
.flydubai.com ». و ياأتي ذلك يف �أعقاب �عالن �ل�صركة خالل �لأ�صبوع 
�إىل  بالإ�صافة  �صالزبورغ ومالطا  �إىل كل من  �إطالق رحالتها  �ملا�صي عن 

��صتئناف �لرحالت �إىل كاتانيا ونابويل و�لتي �صتبد�أ �عتبار� من مايو.

مبعوث الإمارات اخلا�س للتغري املناخي يبحث مع نظريه الأمريكي تعزيز اجلهود العاملية للحد من تداعيات التغري املناخي

يف اأول ن�ضاط له يف املنطقة ب�ضفته املبعوث الرئا�ضي اخلا�ض ل�ضوؤون املناخ، جون كريي يلتقي افرتا�ضيًا مع الدكتور �ضلطان اجلابر 

•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�ص �صعادة �ملهند�ص �صريف �لعلماء، وكيل وز�رة �لطاقة و�لبنية 
�لتحتية ل�صوؤون �لطاقة و�لبرتول، وفد �لدولة �مل�صارك يف �جتماع 
�ملجموعة �لتوجيهية رفيعة �مل�صتوى �ملنبثقة من “ �إعالن �لنو�يا “ 
للتعاون �مل�صرتك يف جمالت �لطاقة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 

. �أملانيا، و�لذي وقعه �لبلد�ن �ل�صديقان يف بد�ية �لعام 2017 
ح�صر �لجتماع - �لذي عقد عرب تقنية �لت�صال �ملرئي - �صعادة 
�أملانيا �لحتادية لدى �لدولة  �إرن�صت بيرت في�صر �صفري جمهورية 
�لحتادية  ل��ل��وز�رة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  هريدينك�ص  ثوري�صتون  و���ص��ع��ادة 
�ملجل�ص  ع��ام  مدير  �أوم�ص  و�أوليفري  و�لطاقة،  �لقت�صاد  ل�صوؤون 

�لأملاين �لإمار�تي �مل�صرتك لل�صناعة و�لتجارة.
�لتي  و�لأولويات  �مل�صتقبلية  �لتوجهات  جمموعة  �لجتماع  وحدد 
�ل�صديقني،  �لبلدين  بني  �لطاقة  جمال  يف  عليها  �لرتكيز  �صيتم 
و�صبل توحيد �لروؤى و�لأه��د�ف للتعاون �مل�صرتك خالل �ل�صنو�ت 

�مل�صتوى  �لدولتني على  �ملقبلة، و�لتي بدورها تعزز جهود ومكانة 
�ل��ط��اق��ة خا�صة  م��رك��ز� وحم��رك��ا عامليا يف جم��ال  ليكونا  �ل��ع��امل��ي، 
�لنظيفة منها، كما ناق�ص جمموعة من �لتوجهات �لد�عمة لقطاع 
�صعادة  �لجتماع، رحب  بد�ية  �لهيدروجني. ويف  فيها  �لطاقة مبا 
�صريف �لعلماء باحل�صور، مثمنا حر�ص �جلانبني على تعزيز �صبل 
مب�صتوى  م�صيد�  ذل���ك،  �صبيل  يف  �ملخل�صة  �جل��ه��ود  وب���ذل  �لعمل 
�ل��ت��ط��ور �ل����ذي ت�����ص��ه��ده �ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني دول����ة �لإم�����ار�ت 
وجمهورية �أملانيا يف جمال �لطاقة بعد م�صي 4 �صنو�ت على توقيع 
“�إعالن �لنو�يا” للتعاون �مل�صرتك بني �جلانبني، و�لتي �رتقت �إىل 

م�صتوى �ل�صر�كة �ل�صرت�تيجية �ل�صاملة.
ل�صر�كة  و�أملانيا قدمتا منوذجا متفرد�  �لإم��ار�ت  �أن  �لعلماء  و�أك��د 
�لتحديات  ق��ادرة على جت��اوز  وم��وؤث��رة،  وفعالة  قوية  �إ�صرت�تيجية 
و�صمان  �مل�صتقبل،  ��صت�صر�ف  على  ق���ادرة  مبتكرة  ح��ل��ول  وتبني 

حتقيق �ل�صتد�مة و�لتعاون �ملثمر يف جمالت �لطاقة.
ولفت �إىل �أنه مت خالل �للقاء، �إطالق در��صة تتعلق بالهيدروجني 

حتت عنو�ن “ دور �لهيدروجني يف حتول �لطاقة يف دولة �لإمار�ت 
�قت�صاد  تطوير  يف  �صت�صاهم  و�ل��ت��ي  و�أملانيا”،  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
بني  �لإ�صرت�تيجية  �ل�صر�كة  �لدر��صة  تدعم  حيث  �لهيدروجني، 
وبر�مج  و�مل��ب��ادر�ت  �لأن�صطة  �أخ��ر  على  �لوقوف  وكذلك  �لبلدين، 
�لعام  خ��الل  �لإم��ار�ت��ي  �لأمل���اين  �ملجل�ص  عليها  عمل  �لتي  �لعمل 
�ملن�صرم، وخطط تنفيذ تو�صيات �لجتماعات �ل�صابقة �لتي عقدت 

خالل �لعام 2020، و�لتحديات و�لفر�ص �مل�صتقبلية«.
لتحقيق  نوؤ�ص�ص  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة  “ �إننا يف   : وق��ال 
�صر�كة �إ�صرت�تيجية مع نظر�ئنا يف �أملانيا لتعاون �أكرث �صمول، �لأمر 
مئوية  �لعاملية، وحتقيق  �ل��ري��ادة  نحو  �ل��دول��ة  توجه  يدعم  �ل��ذي 
�لإمار�ت باأن تكون �لدولة �لأف�صل عامليا يف خمتلف �ملجالت، �إىل 
جانب دور تلك �ل�صر�كات يف ت�صريع وترية �لعمل و�لإجناز، ودعم 
تربز  نوعية  م�صاريع  باإجناز  �لوثيق  �لرتباط  ذ�ت  �إ�صرت�تيجيتنا 
مكانة �لدولة لتكون منوذجا م�صتقبليا متفرد� يف جمالت �لطاقة 

مبختلف �أ�صكالها » .

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  بن  �صلطان  �لدكتور  معايل  عقد 
و�لتكنولوجيا  �ل�صناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر 
�مل���ت���ق���دم���ة �مل���ب���ع���وث �خل����ا�����ص ل���دول���ة 
لقاًء  �ملناخي  �لتغري  ل�صوؤون  �لإم����ار�ت 
�ف���رت�����ص���ي���اً م���ع م���ع���ايل ج����ون ك���ريي، 
ل�صوؤون  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ا���ص��ي  �مل��ب��ع��وث 
�صبل  بحث  جرى  حيث  �ملناخي،  �لتغري 
باجلهود  قدماً  و�ل��دف��ع  �لتعاون  تعزيز 
ل��ل��ح��د م��ن تد�عيات  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�نعكا�صات تغري �ملناخ. ويعد هذ� �للقاء 
منطقة  يف  ك����ريي  جل����ون  ن�����ص��اط  �أول 
�جلديدة،  مهمته  يف  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق 
�لثنائية  �لعالقات  �لنقا�ص  تناول  حيث 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  و�لر��صخة  �ملتميزة 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف خمتلف 
تعزيزها  و�صبل  و�مل��ج��الت،  �لقطاعات 
�لدولية  �جل���ه���ود  دع����م  يف  ي�����ص��ه��م  مب���ا 
�ل��ر�م��ي��ة �إىل �حل��د م��ن ت��د�ع��ي��ات تغري 
تن�صيق  �إىل  �لنقا�ص  تطرق  كما  �مل��ن��اخ. 
مرحلة  يف  �ل�صديقني  �لبلدين  ج��ه��ود 
�ل�صتعد�د لنعقاد �ملوؤمتر �لقادم للدول 
�ملتحدة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة  يف  �لأط������ر�ف 
 .  COP26 �مل��ن��اخ  ل��ت��غ��ري  �لإط���اري���ة 
و�أكد �جلانبان خالل �للقاء على �صرورة 
�أن تركز جهود �حلد من تد�عيات تغري 
وتنويع  �لنمو  �ملناخ على فر�ص حتقيق 

�لق���ت�������ص���اد وخ���ل���ق �مل����زي����د م����ن فر�ص 
�صلطان  �لدكتور  معايل  ق��ال  و  �لعمل. 
“من خ��الل روؤية  �أح��م��د �جل��اب��ر :  ب��ن 
�لقيادة �لر�صيدة، متتلك دولة �لإمار�ت 
�صجاًل ناجحاً ميتد لأكرث من 15 عاماً 
ومبادر�ت  وم�صاريع  تقنيات  تطبيق  يف 
�لطاقة �لنظيفة. و��صتناد�ً �إىل عالقات 
�ل�صر�كة �لر��صخة و�ملتميزة �لتي تربط 
�ملتحدة  و�ل�����ولي�����ات  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
فاإننا  �مل��ج��الت،  �لأم��ري��ك��ي��ة يف خمتلف 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  ب���اه���ت���م���ام  ن���رح���ب 

بتعزيز جهود �حلد من �نعكا�صات تغري 
�ملناخ، ونتطلع �إىل ��صتك�صاف �ملزيد من 
�لفر�ص لتعزيز وتن�صيق �جلهود �لثنائية 

وحتقيق �لتقدم يف هذ� �ملجال«.
�خلم�صة  م��د�ر  “على  معاليه:  و�أ���ص��اف 
ع�صر عاماً �ملا�صية، �أر�صت دولة �لإمار�ت 
وتبني  ت�صجيع  ر�ئ��دة يف  مكانة  لنف�صها 
ح���ل���ول �ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة، وذل�����ك من 
م�صاريع  يف  متعددة  ��صتثمار�ت  خ��الل 
ك���ربى يف ث��الث��ني دول����ة ح���ول �لعامل، 
�لطاقة  �أك��رب حمطات  بينها ثالث من 

حيث  من  تناف�صية  و�أك��رثه��ا  �ل�صم�صية 
�لتكلفة هنا يف �لدولة. كما عززت دولة 
�لإمار�ت ريادتها يف �ملنطقة بالن�صبة �إىل 
�لنظيفة،  �لطاقة  تقنيات  م��ن  �لعديد 
�لكربون  �ل��ت��ق��اط  تقنيات  ذل��ك  يف  مب��ا 
�أمت  على  ونحن  وتخزينه،  و��صتخد�مه 
وخرب�تنا  جتربتنا  مل�صاركة  �ل�صتعد�د 
يف هذ� �ملجال مع �ملجتمع �لعاملي. وكلنا 
يف  �صت�صهم  �ل�صتثمار�ت  ه��ذه  ب��اأن  ثقة 
ت�صريع �جلهود �لدولية يف جمال �ملناخ، 
و�لتنويع  �لنمو  و�أي�صاً يف تعزيز فر�ص 

�مل��ع��رف��ة و�صقل  وت���ب���ادل  �لق��ت�����ص��ادي 
�ملهار�ت وخلق �ملزيد من فر�ص �لعمل«.

ويف خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء، �ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان على 
ملتابعة  ثنائية  عمل  جمموعات  ت�صكيل 
تن�صيق خطط �لعمل ذ�ت �ل�صلة بتغري 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  يف  و�مل�����ص��اه��م��ة  �مل���ن���اخ، 

�مل�صتد�مة �إقليمياً وعاملياً.
�جلدير بالذكر �أنه يف نوفمرب 2020، 
�صلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ت��ع��ي��ني  مت 
�ل�صناعة  وزي������ر  �جل����اب����ر  �أح����م����د  ب����ن 
، مبعوثاً خا�صاً  و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
لدولة �لإمار�ت ل�صوؤون �لتغري �ملناخي، 
حيث يقوم مبتابعة �ملو�صوعات �ملتعلقة 
بالتغري �ملناخي �إقليمياً ودولياً بالتن�صيق 
مع �جلهات �ملخت�صة يف �لدولة، ومتابعة 
�لتغري  يف  �جليو�صيا�صية  �مل��و���ص��وع��ات 
�ملناخي و�لتن�صيق مع �جلهات �ملخت�صة 
تعزيز  ي�����ص��م��ن  �ل�������ص���اأن ومب����ا  ه����ذ�  يف 
�ل��وط��ن��ي��ة لدولة  �لأول����وي����ات  وح��م��اي��ة 

�لإمار�ت.
ومن خالل �لتن�صيق مع وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل، ووز�رة �لتغري �ملناخي 
مهام  ت�صمل  �ملعنية،  و�جلهات  و�لبيئة، 
�ملبعوث �قرت�ح �لن�صمام �إىل �ملعاهد�ت 
و�لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة و�ل�����ص��ر�ك��ات يف 
ملبادر�ت  و�لرتويج  �لإقليمية،  �ملنظمات 
و�صيا�صات و�إجن��از�ت �لدولة ذ�ت �ل�صلة 

بتغري �ملناخ.

اإطالق درا�صة حول دور الهيدروجني يف حتول الطاقة بالبلدين

�ضريف العلماء : الإمارات واأملانيا قدما منوذجا فريدا للتعاون املوؤثر لتجاوز التحديات امل�ضتقبلية

جهود احلد من تغري املناخ تفتح اآفاقًا جديدة للنمو وتنويع القت�صاد

خالل تنظيمها القمة العاملية للحوكمة الر�صيقة

هيئة كهرباء ومياه دبي تناق�ض اأف�ضل ممار�ضات احلوكمة 
والر�ضاقة املوؤ�ض�ضية يف ظل التغريات املت�ضارعة التي ت�ضهدها بيئة الأعمال

•• دبي-الفجر:

�أف�صل  مل�������ص���ارك���ة  ج���ه���وده���ا  �إط�������ار  يف   
خمتلف  يف  �لعاملية  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
�ملوؤ�ص�صية،  و�لر�صاقة  �حلوكمة  جمالت 
“�لقمة  نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 
عرب  �لر�صيقة”  ل��ل��ح��وك��م��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
كبري  ع��دد  مب�صاركة  �فرت��صية  من�صة 
�حلكومي  �ل��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ص�����ص��ات  م���ن 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف  و�خل���ا����ص 

�ملتحدة وخارجها.
�صعيد  م���ع���ايل  �ل���ق���م���ة  �أع����م����ال  �ف���ت���ت���ح 
حم����م����د �ل�����ط�����اي�����ر، �ل���ع�������ص���و �مل���ن���ت���دب 
لهيئة كهرباء ومياه  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
عبد�لرحمن  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور  دب�����ي، 
ح���ارب ر����ص��د �حل���ارب، م��دي��ر ع��ام جهاز 
�لرقابة �ملالية يف دبي، و�صعادة �ملهند�ص 
رئ��ي�����ص �خلدمات  ب���ن ط��ل��ي��ع��ة،  حم��م��د 
�حل��ك��وم��ّي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة �لإم�������ار�ت، 
وعدد من �خلرب�ء �لعامليني يف جمالت 
و�ملرونة  �ملوؤ�ص�صية  و�لر�صاقة  �حلوكمة 

و�ل�صتد�مة.
معايل  �أ���ص��ار  �لفتتاحية،  كلمته  خ��الل 
“�لقمة  نظمت  �لهيئة  �أن  �إىل  �لطاير 
ملناق�صة  �لر�صيقة”  للحوكمة  �لعاملية 
�مل��م��ار���ص��ات يف جم���ال �حلوكمة  �أف�����ص��ل 
ب��ه��دف مت��ك��ني �مل��وؤ���ص�����ص��ات م���ن حتقيق 
�ملزيد من �لر�صاقة و�ملرونة يف ممار�صة 
�ملت�صارعة  �ل��ت��غ��ري�ت  ظ���ل  يف  �أع��م��ال��ه��ا 
�حلديثة  �لأع��م��ال  بيئة  ت�صهدها  �ل��ت��ي 
يف �ل���ق���ط���اع���ني �حل���ك���وم���ي و�خل����ا�����ص، 
نتيجة  �لعامل  �صهدها  �لتي  و�لتطور�ت 
كوفيد-19،  ف��ريو���ص  ج��ائ��ح��ة  �ن��ت�����ص��ار 
و�ل���ت���ي ق���دم���ت خ��الل��ه��ا ح��ك��وم��ة دول���ة 
منوذجاً  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
يحتذى يف �لتعامل مع �لأزم��ات بكفاءة 
“يف  �لطاير:  معايل  و�أ���ص��اف  و�ق��ت��د�ر. 
�إطار روؤية �صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�ص 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء حاكم 
ب�صرورة  وج���ه  �ل����ذي  �هلل،  رع����اه  دب����ي، 
تطبيق �أعلى معايري �حلوكمة �لر�صيدة 
�حلكومي،  �ل���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة  ���ص��م��ن 
�أف�صل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تطبق 
�إط���ار منظومة  مم��ار���ص��ات �حل��وك��م��ة يف 
�ملتكامل  �مل��وؤ���ص�����ص��ي  �ل��ع��م��ل  ���ص��ام��ل��ة م��ن 
ت�صمل جميع �لأن�صطة و�لعمليات. وتعد 
يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ص�صات  من  �لهيئة 
جمال �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية، وكان ملرونتها 
ور�صاقتها دور مهم يف متيزها وجناحها 
و�عدة،  �إىل فر�ص  �لتحديات  يف حتويل 
�حلوكمة  ممار�صات  تطبيق  �أ�صهم  وق��د 
لنتائج  �ل��ه��ي��ئ��ة  حت��ق��ي��ق  يف  �ل���ف���ّع���ال���ة 

وباتت  �ل��ع��امل��ي،  �مل�صتوى  على  تناف�صية 
مرجعاً  �لهيئة  تطبقها  �لتي  �ملمار�صات 

للعديد من �ملوؤ�ص�صات حول �لعامل«.
و�خ��ت��ت��م م��ع��ايل �ل��ط��اي��ر ب��ال��ق��ول: “يف 
�أول  ت�صبح  لأن  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا  �إط����ار 
بالكامل،  ر���ص��ي��ق��ة  خ��دم��ات��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة 
وروؤيتها كموؤ�ص�صة ر�ئدة عاملياً م�صتد�مة 
وم��ب��ت��ك��رة، ك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
�ملعايري  �صباقة يف تطوير عدد من  دبي 
بالتعاون  �لعامل،  م�صتوى  على  �لر�ئدة 
م��ع �مل��ع��ه��د �ل��ربي��ط��اين ل��ل��م��ع��اي��ري، من 
 )PAS 60518( م���ع���ي���ار  �أه���م���ه���ا 
�لعامل  م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  �لأول 
قطاع  يف  و�مل�����رون�����ة  �مل���خ���اط���ر  لإد�رة 
مفهوم  وكذلك  �خلدماتية؛  �ملوؤ�ص�صات 
 PAS( و�إط����ار ع��م��ل ر���ص��اق��ة �لأع���م���ال
من  �لأول  �ل��دل��ي��ل   )1000:2019

نوعه يف �لعامل لر�صاقة �لأعمال«.
ر��صد  ح��ارب  عبد�لرحمن  �صعادة  وق��ال 
�حلارب: “�إن  من مقايي�ص فعالية نظم 
�ل�صتجابة  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة  �حل��وك��م��ة 
�ملنطلق  هذ�  ومن  للتحديات.  �ل�صريعة 
�إد�رة  يف  �لر�صيدة  قيادتنا  بجهود  ُن�صيد 
و�عدة.  فر�ص  �ىل  �لتحديات وحتويلها 
هدفنا �ل��د�ئ��م ه��و دع��م رحلة دب��ي نحو 
�لهدف،  ه��ذ�  حتقيق  ول�صمان  �لتميز، 
�ملعنية،  ك��اف��ة �جل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�أعمالنا  مب��و�ءم��ة  م�صتمر  ب�صكل  ن��ق��وم 
لإمارة  �ل�صرت�تيجية  �لحتياجات  مع 
�لر�صيدة،  قيادتنا  لروؤية  وتنفيذ�ً  دبي.  
نهدف يف جهاز �لرقابة �ملالية �إىل تعزيز 

مفاهيم �حلوكمة �لر�صيقة وتعزيز مبد�أ 
�مل�����ص��وؤول��ي��ة و�مل�����ص��اءل��ة و���ص��م��ان حتقيق 
ولعلمنا  دب��ي.  �إم��ارة  يف  �مل�صتد�م  �لتميز 
ب��اأّن��ن��ا ل�صنا  مب��ع��زل ع��م��ا يدور  �ل��د�ئ��م 
فاإننا   حتديات  من  ي�صتجد  وم��ا  حولنا  
نعترب كل حتد فر�صة للتطوير �مل�صتمر، 
م����ع �جلهات  �ل���ع���م���ل  ع���ل���ى  ون���ح���ر����ص 
�ملعنية لتوكيد تكافوؤ وتو�فق  �ملمار�صات 
�ملرنة  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�صل  م��ع  �ملوؤ�ص�صية 
و�لتقنيات  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  ح��ي��ث  م��ن 
�حلديثة«.  من جهته، �أكد �صعادة حممد 
و�جهها  �لتي  �لتحديات  �أن  طليعة  ب��ن 
فريو�ص  جائحة  �نت�صار  نتيجة  �ل��ع��امل 
للجهات  �لفر�صة  �أت��اح��ت  كوفيد-19 
وديناميكية  مرونة  لختبار  �حلكومية 
ون�صوجها  لالأزمات،  ��صتجابتها  خطط 
�لتقني لتقدمي كافة �خلدمات �لتي تلبي 
�ل�صاعة  �ملتعاملني على مد�ر  �حتياجات 
باعتبار  �لطارئة،  �لظروف  خالل  حتى 
�أولويات حكومة �لإمار�ت،  �أهم  �لإن�صان 
م�صري�ً �إىل �أن مرونة �جلهات �حلكومية 
�ل�صيا�صات  م���ع  ت��ك��ي��ف��ه��ا  مب���دى  ت��ق��ا���ص 
�ل��ع��ام��ة، وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ر���ص��د وقيا�ص 
تاأثري خدماتها على �ملتعاملني، و�لعمل 
�لتطوير،  ف��ر���ص  ع��ل��ى  م�صتمر  ب�صكل 
ومو�صحاً �أن روؤية �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�ص 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل، تقوم على تعزيز جاهزية 
��صتمر�رية  و�صمان  �حلكومية،  �جلهات 
خمتلف  ظ��ل  يف  وك��ف��اءة  بفعالية  �لعمل 

مبتكرة  ح���ل���ول  وت���ط���وي���ر  �ل�����ظ�����روف، 
وت�����ص��خ��ري �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ق��دم��ة خلدمة 

�لنا�ص، وحتويل �لتحديات �إىل فر�ص. 
“�إن �جلهات  و�أ�صاف �صعادة بن طليعة: 
�حل���ك���وم���ي���ة �أث���ب���ت���ت ك����ف����اءة ع���ال���ي���ة يف 
فريو�ص  جائحة  تد�عيات  م��ع  �لتعامل 
نظر�ً   ،)19 )ك��وف��ي��د  �مل�صتجد  ك��ورون��ا 
و�حللول  و�ملرونة  �ل�صت�صر�فية  للروؤية 
و�لبنية  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ص��ت��ب��اق��ي��ة 
�لدولة،  �لتي متتلكها  �لتحتية �لرقمية 
�جلهات  ق��درة  تعزيز  يف  �أ�صهمت  و�ل��ت��ي 
خدماتها  ت��ق��دمي  يف  �ل���ص��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى 
خالل  و�صهولة  بكفاءة  ُبعد  عن  �لذكية 
فر�صتها  �ل��ت��ي  �ل���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ظ���روف 
ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا، مب����ا ي��ح��ف��ظ �صحة 
 4 �لقمة  ت�صمنت  �مل��ج��ت��م��ع«.  و���ص��الم��ة 
�جلل�صة  يف  ����ص���ارك  ن��ق��ا���ص��ي��ة.  ج��ل�����ص��ات 
نفعله:  م��ا  نفعل  “ مل��اذ�  بعنو�ن  �لأوىل 
�ل�صتجابة  م�����ن  م�������ص���ت���ف���ادة  درو����������ص 
�ملهند�ص  ���ص��ع��ادة  م���ن  ك����ٌل  للجائحة” 
رئ��ي�����ص �خلدمات  ب���ن ط��ل��ي��ع��ة،  حم��م��د 
وهان�ص  �لإم����ار�ت؛  حلكومة  �حلكومية 
يف  �لعمل  ق��ط��اع  رئي�ص  كري�صتيان�صن، 
�مللكية �حلكومية و�خل�صخ�صة، منظمة 
وماثيو  �لقت�صادية؛  و�لتنمية  �لتعاون 
�صركة  �ملطابقة،  م�صوؤويل  كبري  نوبلز، 
و�ل�صرق  �إف��ري��ق��ي��ا  يف  باور”  �إي  “جي 
�ملويجعي،  علي  �جلل�صة  و�أد�ر  �لأو�صط، 
نائب �لرئي�ص للحوكمة و�ملطابقة بهيئة 

كهرباء ومياه دبي.
�صارك يف �جلل�صة �لثانية بعنو�ن “رحلة 

كالن�صي،  تري�ص  �ملوؤ�ص�صية”  �لر�صاقة 
�مل��ن��ت��دب و�ل�����ص��ري��ك، جمموعة  �ل��ع�����ص��و 
و�لربوفي�صور  �ل���ص��ت�����ص��اري��ة؛  بو�صطن 
ر�ئ����د ع��و�م��ل��ة، ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة حم��م��د بن 
ر����ص��د ل������الإد�رة �حل��ك��وم��ي��ة؛ ورودري����ك 
و�لعمليات،  �ملتعاملني  رئي�ص  �إجنرينج، 
و�أد�رت  �ل��ه��ول��ن��دي��ة،  �ل���ت���ج���ارة  غ���رف���ة 
�جلل�صة عبري �لأحمد، مديرة �لر�صاقة، 

هيئة كهرباء ومياه دبي.
بعنو�ن  �ل���ث���ال���ث���ة  �جل��ل�����ص��ة  يف  �����ص����ارك 
و�لمتثال  �مل���خ���اط���ر  ب���ني  �مل����و�زن����ة   “
خالل  �لت�صغيلية  �حلوكمة  و�لب��ت��ك��ار: 
ج���ورج  �ل���دك���ت���ور  م���ن  ك����ٌل  �جلائحة” 
ك���الي���ن، رئ��ي�����ص ق��ط��اع �ل�����ص��م��ان كبري 
جي”؛  �إي��ه  “�صيمن�ص  �صركة  �ملدققني، 
ورميا حديد، �لرئي�ص �لتنفيذي �ل�صابق 
�لبحرين  مم��ت��ل��ك��ات  ���ص��رك��ة  للعمليات، 
�لرئي�ص  �أون���غ،  وهوك-ت�صي  �لقاب�صة؛ 
�ل�صابق للتدقيق، بنك �لتنمية �لآ�صيوي، 
م�صت�صار  ن�������اد�ل،  ن���ك  �جل��ل�����ص��ة  و�أد�ر 
�حل��وك��م��ة و�مل��ط��اب��ق��ة و�ل��ر���ص��اق��ة، هيئة 
�أما �جلل�صة �لر�بعة  كهرباء ومياه دبي. 
بعنو�ن “ �لتوجهات �لعاملية �جلديدة يف 
�حلكومي”  �لقطاع  موؤ�ص�صات  حوكمة 
جورد�نت،  فيانا  م��ن  ك��ٌل  فيها  ف�����ص��ارك 
منظمة  ب���رن���ام���ج  �ل�����رب�م�����ج،  م����دي����رة 
�لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية يف �ل�صرق 
�لأو�صط و�صمال �إفريقيا؛ و�أليك�ص بريج، 
�لبنك  �ل�������ص���رك���ات،  ح��وك��م��ة  �أخ�����ص��ائ��ي 
�لدويل؛ و�صريف �ل�صيد، �صريك، �صركة 

بر�ي�ص ووترهاو�ص كوبرز.
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زيادة النفاق على 9 قطاعات يرفع الرقم 
القيا�ضي لأ�ضعار امل�ضتهلك خالل دي�ضمرب

•• اأبوظبي-وام:

 105.97 �لإم��ار�ت �ىل  �مل�صتهلك يف دولة  �لقيا�صي لأ�صعار  �لرقم  �رتفع 
%0.09 مقارنة مع  ن�صبتها  بزيادة   2020 دي�صمرب  �صهر  نقطة خالل 
�لأرقام  بح�صب  وذل��ك  ذ�ت��ه  �لعام  من  نوفمرب  �صهر  يف  نقطة   105.87

�ل�صادرة �م�ص عن �ملركز �لحتادي للتناف�صية و�لح�صاء .
وجاء �لرتفاع �مل�صجل يف �لرقم �لقيا�صي بعد �لتح�صن �لذي �صهده �لنفاق 
�لقيا�صي  �لرقم  يتاألف منها  �لتي   13 �ل  �لقطاعات  9 قطاعات من  على 
�ل�صلع  �أ�صعار  يف  �حلا�صلة  �لتغري�ت  لقيا�ص  �إح�صائية  و�صيلة  يعد  و�ل��ذي 

و�خلدمات خالل فرتتني زمنيتني.
و�صملت قائمة �خلدمات �لتي �صجلت حت�صنا يف �لنفاق عليها خالل �صهر 
دي�صمرب �ملا�صي كال من قطاعات �ملالب�ص و�لحذية و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت 
و�لتبغ  و�لتعليم  و�لثقافة  و�لرتويج  و�لت�صالت  �لنقل  وخدمات  �ملنزلية 

بالإ�صافة �ىل قطاع �ملطاعم و�لفنادق و�صلع وخدمات �أخرى .
و�ملياه  �ل�صكن  قطاعات  على  �لن��ف��اق  �نخف�ص  فقد  �لخ��ر  �جلانب  وعلى 
خدمات  على  �لنفاق  ��صتقر  فيما  و�مل�صروبات  و�لغذية  و�لغاز  و�لكهرباء 

�ل�صحة .
وعلى م�صتوى �لرقم �لقيا�صي لأ�صعار �مل�صتهلك ح�صب �لمارة فقد �أظهرت 
�لقيا�صي لإم��ارة �بوظبي  �لح�صائيات �ن �لرتفاع �لأك��رب �صجل يف �لرقم 
ر�أ���ص �خليمة  �إم��ارة  %0.40 خالل �صهر دي�صمرب �ملا�صي تالها  وبن�صبة 
�لقيوين  و�م   0.11% بن�صبة  �ل�صارقة  �إم��ارة  ثم   0.22% ن�صبته  بنمو 
بن�صبة %0.08 و�أمارة عجمان بن�صبة %0.02 يف حني �نخف�ص �لرقم 

. �لقيا�صي لإمارة دبي بن�صبة 0.38% 

التجارة العاملية حتكم ل�ضالح الإمارات يف نزاع مرفوع لإلغاء ر�ضوم 
الإغراق الباك�ضتانية على ال�ضادرات الوطنية من البويل بروبيلني

•• اأبوظبي -وام:

حكمت منظمة �لتجارة �لعاملية ل�صالح دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�ملفرو�صة من قبل جمهورية  �لإغ��ر�ق  ر�صوم مكافحة  لإلغاء  نز�ع مرفوع 
ولفائف  �أ�صرطة  منتجات  من  �لدولة  ���ص��ادر�ت  على  �لإ�صالمية  باك�صتان 
ت�صوية  ب��ج��ه��از  �لتحكيم  هيئة  و�أ����ص���درت  ب��روب��ي��ل��ني.  �ل��ب��ويل  ب��ول��ي��م��ر�ت 
وذلك  �لق�صية  ه��ذه  ب�صاأن  �لنهائي  تقريرها  للمنظمة  �لتابع  �ل��ن��ز�ع��ات 
�لنز�عات  ت�صوية  جهاز  �إىل  �لقت�صاد  وز�رة  بها  تقدمت  كانت  �صكوى  بعد 

باملنظمة.
ن�صبتها  �لإغ��ر�ق و�لتي تبلغ  �لهيئة بوقف تطبيق ر�صوم مكافحة  و�أو�صت 

.  34%
وقال �صعادة عبد �هلل �صلطان �لفن �ل�صام�صي، وكيل وز�رة �لقت�صاد �مل�صاعد 
لقطاع �لرقابة و�ملتابعة �إن هذ� �لإجناز ياأتي يف �إطار �لتز�م وز�رة �لقت�صاد 
�لعاملية  �لأ�صو�ق  خمتلف  �إىل  نفاذها  وتو�صيع  �لإمار�تية  �ل�صادر�ت  بدعم 
�آلية  �أنه مت يف هذ� �لق�صية تفعيل  و�لدفاع عن �ملنتج �لوطني م�صري� �إىل 
�خلطوة  هذه  ..وقال”تنطوي  �لعاملية  �لتجارة  مبنظمة  �لنز�عات  ت�صوية 
على �أهمية كبرية نظر�ً لدورها يف دعم �ل�صركات �لإمار�تية �لعاملة يف هذ� 
�ملجال وتعزيز ح�صور �ملنتج �لوطني يف �لأ�صو�ق �خلارجية وزيادة تناف�صيته 
حيث �صت�صمح �إز�لة �لر�صوم بعودة �ن�صيابية �صادر�ت �لبويل بروبيلني من 
�لتز�مات  تتما�صى مع  �لباك�صتانية، يف خطوة  �لأ�صو�ق  �إىل  �لإم��ار�ت  دولة 

�لبلدين مبوجب ع�صويتهما يف منظمة �لتجارة �لعاملية.
متثل  بروبيلني  �ل��ب��ويل  بوليمر�ت  ولفائف  �أ�صرطة  منتجات  �أن  و�أو���ص��ح 
حمركات  �أح���د  يعد  �ل���ذي  �لبرتوكيميائيات  ق��ط��اع  �صمن  مهماً  عن�صر�ً 
�أمامه بحجم  �صوق مهمة  فتح  �إع��ادة  و�صتوفر  للدولة،  �لقت�صادي  �لتنوع 
�لوطنية،  �ل�صناعة  و�نتعا�ص هذه  �لباك�صتانية دفعة قوية لزدهار  �ل�صوق 
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �لعائدة على  �مل�صافة  �لقيمة  بزيادة  �صيعود  وهذ� 
غري �لنفطي للدولة، و�صي�صهم بالتايل يف ت�صجيع �ملن�صاآت �ل�صناعية وزيادة 

�إنتاجيتها، وحماية وتطوير �ل�صتثمار�ت �لإمار�تية يف هذ� �ملجال«.
ولفائف  �أ�صرطة  �لإم���ار�ت من منتجات  دول��ة  ���ص��ادر�ت  �إج��م��ايل  �أن  يذكر 
درهم  مليون   246 نحو  بلغت  �ل��ع��امل  �إىل  بروبيلني  �ل��ب��ويل  بوليمر�ت 
�إمار�تي يف عام 2019، ومن �ملتوقع بح�صب �لتقدير�ت �لعاملية �ملتخ�ص�صة 
خالل   5.3% بنحو  زي���ادة  �ملنتجات  ه��ذه  على  �لعاملي  �لطلب  يحقق  �أن 
�لفرتة �لزمنية من عام 2020 حتى 2025، ول �صيما يف �أ�صو�ق منطقة 
�آ�صيا و�ملحيط �لهادئ، بحكم �لتوجّه �ملتز�يد نحو ��صتخد�م هذه �ملنتجات يف 
تعبئة وتغليف �لأغذية، وهو ما من �صاأنه �أن يخلق فر�صاً جديدة لل�صركات 

�لعاملة يف هذ� �ملجال يف �لدولة.

مليون درهم ت�ضرفات عقارات دبي  628
•• دبي - وام:

�أكرث  �أم�ص  بدبي  و�لأم��الك  �لأر��صي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�صرفات  بلغت 
بقيمة  051 مبايعة  ت�صجيل  �لد�ئرة  و�صهدت  درهم.  من 826 مليون 
58.673 مليون درهم منها 11 مبايعة لالأر��صي بقيمة 63.54 مليون 

درهم و931 مبايعة لل�صقق و�لفلل بقيمة 94.133 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �لأر��صي بقيمة 71 مليون درهم يف منطقة �لرب�صاء 
9 ماليني دره��م يف منطقة حد�ئق  تليها مبايعة بقيمة  جنوب �خلام�صة 
دره��م يف منطقة  3 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
ند �ل�صبا �لثالثة. وت�صدرت منطقة ند �ل�صبا �لثالثة �ملناطق من حيث عدد 
�ملبايعات �إذ �صجلت 7 مبايعات بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة جبل 
حد�ئق  يف  وثالثة  دره��م  مليوين  بقيمة  مبايعتني  بت�صجيلها  �لأوىل  علي 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد بت�صجيلها مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم . وفيما 
يتعلق باأهم مبايعات �ل�صقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 05 مليون درهم 
03 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  �ملبايعات  كاأهم  �لثانية  �م هرير  مبنطقة 
درهم يف منطقة �لثنية �لر�بعة و�أخري� مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف 
منطقة حد�ئق �ل�صيخ حممد بن ر��صد . وت�صدرت منطقة حد�ئق �ل�صيخ 
�إذ �صجلت  حممد بن ر��صد �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�صقق و�لفلل 
22 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بت�صجيلها 
12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة يف �لثنية �خلام�صة بت�صجيلها 

10 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

حميد النعيمي ياأمر ب�ضرف
 6.5 مليون درهم لل�ضيادين يف عجمان

•• عجمان-وام:

�أمر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حميد بن ر��صد �لنعيمي 
 6 ب�صرف  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�صو 
�ملز�ولني  لل�صيادين  دره��م  �أل��ف  و500  ماليني 
مل��ه��ن��ة �ل�����ص��ي��د م���ن �مل��ن��ت�����ص��ب��ني جل��م��ع��ي��ة عجمان 
عن  دره��م  �أل��ف  و500  مليون  ب��زي��ادة  لل�صيادين 

�لعام �ملا�صي.
�إطار ت�صجيع �ملو�طنني على مز�ولة  ياأتي ذلك يف 
�مل��ه��ن��ة و�ه��ت��م��ام��ه ب��ال�����ص��ي��ادي��ن و�ل����وق����وف على 
�حتياجاتهم و�أحو�لهم وق�صاياهم و�إز�لة �ملعوقات 
�ل���ت���ي ت��و�ج��ه��ه��م ل��ت��وف��ري �حل���ي���اة �ل��ك��رمي��ة لهم 

ولأ�صرهم .

�لغمال�صي  ر����ص��د  �إب��ر�ه��ي��م  �أح��م��د  �صعادة  و�أو���ص��ح 
رئي�ص  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ���ص��م��و ويل  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
هذ�  �أن  لل�صيادين  عجمان  جمعية  �إد�رة  جمل�ص 
�لدعم ي�صمل �صيادي �إمارة عجمان من �ملو�طنني 
جمعية  و�أع�صاء  �ل�صيد  ن�صاط  ملز�ولة  �ملرخ�صني 

�ل�صيادين يف �إمارة عجمان.
حاكم  �ل�صمو  �صاحب  باهتمام  �لغمال�صي  و�أ���ص��اد 
ع��ج��م��ان ب��ال�����ص��ي��ادي��ن و�أ����ص���ره���م وح���ر����ص���ه على 
م�صاركتهم خمتلف �ملنا�صبات وتوفري حياة كرمية 
�ل�صيد  مبهنة  �لنهو�ص  �أج��ل  من  ولأ�صرهم  لهم 
�ل��دع��م و�ملعد�ت  و�لرت��ق��اء بها م��ن خ��الل تقدمي 
�أ�صمى  �ملنا�صبة  بهذه  ورف��ع  �إليها.  يحتاجون  �لتي 
�إىل �صاحب  و�ل��ت��ق��دي��ر و�لم��ت��ن��ان  �ل�����ص��ك��ر  �آي����ات 

ع�صو  �لنعيمي  ر����ص��د  ب��ن  حميد  �ل�����ص��ي��خ  �ل�����ص��م��و 
�ملتو��صل  لدعمه  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
وتوفري  لل�صيادين  وت�صجيعه  و�هتمامه  و�لكبري 
�أع�صاء  حتيات  ?.? ? ? ونقل  كافة  �حتياجاتهم 
�جل��م��ع��ي��ة وت���ق���دي���ره���م ل�����ص��اح��ب �ل�����ص��م��و حاكم 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�صيخ  و�صمو  عجمان 
ملهام  �صخ�صيا  متابعتهما  على  عجمان  عهد  ويل 
و�لطالع  عجمان  يف  �لأ�صماك  �صيادي  و�أن�صطة 
على دوره��م �لهام يف توفري �لأم��ن �لغذ�ئي �ملائي 
من  يحتاجونه  ما  وتوفري  و�ملقيمني،  للمو�طنني 
�إ�صافة  �ل�صيد  مبهنة  و�لرت���ق���اء  �لنهو�ص  �أج���ل 
�لدعم  وت��ق��دمي  �ل�صيادين  بجميع  �لهتمام  �إىل 

و�ملعد�ت �لتي يحتاجون �إليها.

م�صبار الأمل نقطة انطالق جديدة يف التنمية القت�صادية لع�صر ما بعد النفط

حمد املن�ضوري: م�ضبار الأمل يج�ضد ذروة اخلط البياين يف النمو القت�ضادي لدولة الإمارات

بداية قوية لبور�ضة دبي للذهب وال�ضلع يف 2021 مع تداولت بقيمة 12.68 مليار دولر يف يناير

مليارات درهم مكا�ضب اأ�ضهم الإمارات مع بداية تعامالت فرباير  7

دبلوما�ضي اإ�ضرائيلي: 130 األف اإ�ضرائيلي
 زاروا الإمارات منذ توقيع املعاهدة الإبراهيمية

ع��ل��م��ي ع��امل��ي ي��ج��م��ع �أك����رث م��ن 200 
موؤ�ص�صة �أكادميية وبحثية.

�ل�صتثمارية،  �لأهمية  يف  ذل��ك  ومثل 
�لمار�تي  �لأم���ل  م�صبار  �أن  ي��زي��د،  �أو 
لالإلهام  نبعاً  يج�ّصد  �لجن���از،  ه��ذ�  يف 
و�إمنا  �لإم��ار�ت��ي  لل�صباب  لي�ص فقط   ،
للعامل باأ�صره و�لإلهام مبعني �ل�صحنة 
�لن�صاين  �لأم���ل  جت��دي��د  م��ن  �لعالية 
�لذي تناوبت عليه يف �ل�صنو�ت �لأخرية 
جو�ئح �لإرهاب و�لعوز و�لأوبئة �ملولدة 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت بور�صة دبي للذهب و�ل�صلع �م�ص 
خالل  لتد�ولتها  �لإجمالية  �لقيمة  �أن 
دولر  مليار   12.68 بلغت  يناير  �صهر 
معدل  ت�صجيل  �إىل  بالإ�صافة  �أم��ري��ك��ي، 
 155،655 بلغ  �صهري  مفتوح  �هتمام 
للف�صة  �لآج��ل��ة  �لعقود  وو��صلت  ع��ق��د�ً. 
�أد�ءه���ا  و�ل�صلع  للذهب  دب��ي  ب��ور���ص��ة  يف 
بن�صبة  من���و�ً  م�صجلًة  ي��ن��اي��ر،  يف  �ل��ق��وي 
حتى  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ   556.49%
تاريخه مقارنة بالفرتة نف�صها من �لعام 
�ملا�صي. كما �صجلت �لبور�صة �أعلى معّدل 
�ملتجددة  �لآج��ل��ة  للعقود  مفتوح  �هتمام 
ل��ل��ي��ورو م��ن��ذ �إط��الق��ه��ا ب��و�ق��ع 1،932 
�إد�رة  �إىل  �لأع�صاء  �صعي  �صوء  يف  عقد�ً، 

�ملخاطر �لتي تو�جههم.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  م��ي��ل،  ل��ي�����ص  وق����ال 
ل��ب��ور���ص��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب و�ل�����ص��ل��ع: “بعد 
ك���ان مليئاً  �ل���ذي   2020 ع���ام  �ن��ق�����ص��اء 
�لعام  �إط��الل��ة  م��ع  ي�صعدنا  بالتحديات، 
�جل���دي���د �أن ن��ط��ل��ق م��ن��ت��ج��اً ج���دي���د�ً هو 

�ل��ع��ق��د �ل��ي��وم��ي �لآج�����ل ل��ل��ذه��ب، �لذي 
يو�صع حمفظتنا ملنتجات �ملعادن �لثمينة. 
���ص��وى خ��دم��ة و�ح����دة من  وه����ذه لي�صت 
���ص��ل�����ص��ل��ة خ����دم����ات ن����اأم����ل ت���ق���دمي���ه���ا يف 
�ل�����ص��ن��ة �جل���دي���دة يف �إط������ار ���ص��ع��ي��ن��ا �إىل 
�إ�صافية  و��صتثمار  حت��وط  فر�ص  توفري 
لقد  �ل�صوق.  يف  وللم�صاركني  لأع�صائنا 
لفتاً  �أد�ًء  للف�صة  �لآجلة  �لعقود  حققت 
�أزو�ج  حم��ف��ظ��ة  وك���ذل���ك  ب��ور���ص��ت��ن��ا،  يف 
�لعمالت �لرئي�صية �ل�صتة«. وجاء �إطالق 
�لعقد �ليومي �لآجل للذهب، �لذي يتيح 
�ل�صبائك  من  كيلوغر�ماً   12.5 ت��د�ول 
�لذهبية يومياً، ��صتجابًة للطلب �ملتز�يد 
يف �ل�صوق على �ملعدن �لثمني. كما مددت 
ل��ل��ذه��ب و�ل�����ص��ل��ع �لعمل  ب���ور����ص���ة دب����ي 
�جلدد  �مل�����ص��ارك��ني  لت�صجيع  بربناجمها 
يف �ل�صوق حتى نهاية عام 2021، وكان 
هذ� �لربنامج قد �أطلق يف يونيو 2020، 
ي�صل  �لتد�ول  ر�صوم  على  ومينح خ�صماً 
�إىل %75 خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأوىل 
�لأ�صهر  خ���الل  و50%  �ل����ت����د�ول،  م���ن 
�ل��ت��ي تليها. وه��و م��ت��اح جلميع  �ل��ث��الث��ة 

�ل���ع���م���الء م���ن �لأف��������ر�د �مل��ت��ع��ام��ل��ني مع 
�لبور�صة،  يف  حالياً  �مل�صجلني  �لو�صطاء 
وك��ذل��ك �لأع�����ص��اء �حل��ال��ي��ني �ل��ذي��ن مل 
�لبور�صة  يف  ت�����د�ول  ب��ع��م��ل��ي��ات  ي��ق��وم��و� 
�ملزيد  وملعرفة  �لأق��ل.  �أ�صهر على   6 ملدة 

ع��ن �ل��ربن��ام��ج، ي��رج��ى �ل��ن��ق��ر ه��ن��ا. كما 
�فرت��صية  ن��دوة  دبي  بور�صة  ت�صت�صيف 
و�أع�صاء  للم�صتثمرين  �لإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
ب���ور����ص���ة دب�����ي ل���ل���ذه���ب و�ل�������ص���ل���ع حول 
��صرت�تيجيات �لتد�ول ملجموعة منتجات 

•• اأبوظبي -وام:

بد�أت �أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية �ليوم �لأول من تعامالتها يف �صهر 
فرب�ير على �صعود قوي و�صط �رتفاع وترية �صيولة �لتد�ولت 
�ل���ت���ي ���ص��خ��ت �جل�����زء �لأك�����رب م��ن��ه��ا ب��ع�����ص �مل��ح��اف��ظ �ملحلية 
�لأ�صو�ق  به  ��صتهلت  �ل��ذي  �مل�صجل  �لرت��ف��اع  وم��ع  و�لأجنبية. 
تعامالتها فقد بلغت مكا�صب �لقيمة �ل�صوقية لأ�صهم �ل�صركات 
�ملتد�ولة يف ختام �جلل�صة نحو 7 مليار�ت درهم وذلك وفقا ملا 

يظهره �لر�صد �ليومي للتد�ولت .
 700 �لأ����ص���و�ق جت���اوزت  �مل��ربم��ة يف  �ل�صفقات  وك��ان��ت قيمة   
مليون   258 �ملتد�ولة  �لأ�صهم  ع��دد  و�صل  فيما  دره��م  مليون 
�لعام  �ملوؤ�صر  و�رت��ف��ع  �صفقة.   6691 خ��الل  م��ن  نفذت  �صهم 

ل�صوق دبي �ملايل بن�صبة 1.59 % بالغا م�صتوى2696 نقطة 
عند  �ملالية  ل���الأور�ق  �بوظبي  ل�صوق  �ل��ع��ام  �ملوؤ�صر  �أغ��ل��ق  فيما 
�جلل�صة  مع  % مقارنة  ن�صبتها0.74  ب��زي��ادة  نقطة   5634
�ل�صابقة . و�صاهمت �لتد�ولت �ملكثفة على �صريحة من �لأ�صهم 
�ملدرجة يف �صوق دبي �ملايل يف دعم �ملكا�صب �ملتحققة فقد �رتفع 
�صهم �عمار بن�صبة و�صلت �ىل %3.5 بالغا 3.86 درهم وحلق 
به �عمار مولز �ىل 1.83 درهم.كما �صعد �صهم بنك �لإمار�ت 
دب��ي �ل��وط��ن��ي �ىل 11.65 دره���م وب��ن��ك دب��ي �لإ���ص��الم��ي �ىل 
5.01 درهم. و يف �صوق �بوظبي فقد �رتفع �صهم بنك �بوظبي 
�لأول �ىل م�صتوى 14.88 درهم كما �صعد �صهم بنك �بوظبي 
 3.59 �ىل  �لعقارية  �ل��د�ر  و�صهم  دره��م   6.45 �ىل  �لتجاري 

درهم و�غلق �صهم �ت�صالت عند 19.88 درهم.

•• اأبوظبي-وام:

�لبعثة  رئ��ي�����ص   ، ن���اِئ���ة  �إي����ت����ان  ك�����ص��ف 
نحو  �أن  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لإ�صر�ئيلية 
�لإمار�ت  ز�رو�  �إ�صر�ئيلي  �أل��ف   130
م��ن��ذ ت��وق��ي��ع �مل��ع��اه��دة �لب��ر�ه��ي��م��ي��ة يف 

�صبتمرب 2020.
�ألف   50 ن��ح��و  ي����زور  �أن  ن��اِئ��ة  وت��وق��ع 
�إ�صر�ئيلي دولة �لإمار�ت ب�صكل �صهري 
خ����الل ف�����ص��ل �ل�����ص��ت��اء لف���ت���ا �إىل �أن���ه 
�ملتعلقة  �لج����ر�ء�ت  ��صتكمال  مب��ج��رد 
كال  يف  كوفيد19-  ف���ريو����ص  ب��ل��ق��اح 
�لدولتني فاإنه من �ملنتظر �رتفاع �أعد�د 

�ل�صائحني من �لدولتني.

�أخ��رى يف ت�صريح  و�أك��د ناِئة من جهة 
"و�م" �أن وجود  �أنباء �لإم��ار�ت  لوكالة 
بني  �لب�صائع  ل�صحن  �أدى  ج��وي  مم��ر 
بينما  ����ص���اع���ات،  غ�����ص��ون  �ل��ب��ل��دي��ن يف 
ت�صتغرق مدة �ل�صحن عرب �لبحر نحو 

يوما.  16
و�أ�صاف �إيتان ناِئة �أن �لو�قع �جلغر�يف 
�لذي يكمن يف �أن �لإمار�ت تقع يف �صرق 
�صبه �جل��زي��رة �ل��ع��رب��ي��ة و�إ���ص��ر�ئ��ي��ل يف 
ينطلق  مم��ر  خلق  باإمكانه  �آ�صيا  غ��رب 

جلميع �أنحاء �لعامل.
�أن جم��ت��م��ع��ات �لأع����م����ال يف  و�أو�����ص����ح 
�إىل  حاليا  ت�صعى  و�لم����ار�ت  ��صر�ئيل 
تعزيز �لتعاون �لتجاري بني �لدولتني.. 

بها  ت��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  �مل���ز�ي���ا  " �إن  ق���ائ���ال 
�إىل  م�صافة  قيمة  �صت�صكل  �ل��دول��ت��ان 
لديها  ����ص��ر�ئ��ي��ل  �أن  �إذ  �ل��ت��ع��اون،  ه���ذ� 
"�لوليات  �لغرب  مع  جت��ارة  �تفاقيات 
بينما  �لأوروبي"  و�لحت������اد  �مل��ت��ح��دة 
تعترب �لإمار�ت بو�بة لأ�صو�ق �ل�صرق".

متقدمة  بنية حتتية  "وجود  �أن  و�أ�صار 
يف �لإمار�ت و�إ�صر�ئيل تعزز من فر�ص 
�ملجالت"  ك���اف���ة  يف  �خل������رب�ت  ت���ب���ادل 
مو�صحاً �أن �إ�صر�ئيل حددت 29 قطاعاً 
للتعاون مع �لإم��ار�ت بينما مت بالفعل 
 8 �ت��ف��اق��ي��ات ثنائية يف  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع 

جمالت حتى �لآن.
ناِئة  �أ����ص���ار  �ل���ص��ت��ث��م��ار،  �صعيد  وع��ل��ى 

•• اأبوظبي-وام:

�ل��رق��م��ي��ة يف مهمات  �ل���ق���ر�ءة  ت��ظ��ه��ر 
قدرة  �ملريخ  كوكب  �إىل  �لأم��ل  م�صبار 
�صناعة  قطاع  ��صتثمار  على  �لإم���ار�ت 
�لقت�صاد  ري�������ادة  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ف�������ص���اء 
قو�ئم  يت�صدر  �أ���ص��ب��ح  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي 
�لتناف�صية �لعاملية يف �لرقمنة و�لبتكار 
�لقدرة  ويف  �ل�صتثمار�ت،  و��صتقطاب 
�لتحولت  خمتلف  م��ع  �ل��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى 

و�لتغري�ت �لعاملية.
ل����الآث����ار  �ل���رق���م���ي���ة  �حل�������ص���اب���ات  ويف 
�قتحام  فاإن  �لأم��ل  مل�صبار  �لقت�صادية 
�ل�صناعات  ل���ق���ط���اع���ات  �لإم�������������ار�ت 
��صتثمار�ت  جت��اوزت  �ل��ذي  �لف�صائية، 
يعد   ، دره���م  مليار   22 فيه  �ل��دول��ي��ة 
�صجل  يف  ج����دي����دة  �ن����ط����الق  ن���ق���ط���ُة 
�إجن������از�ت �ل���دول���ة وذل����ك ك���ون �ملهمة 
تاأتي يف �صياق ثو�بت �لتنمية �مل�صتد�مة 
�ل��ت��ي ت��ن�����ص��ده��ا �ل���دول���ة ، ع����الوة على 
�ملال  ر�أ����ص  يف  �قت�صادي  ��صتثمار  �أن��ه��ا 
�لمار�تية  �ل��ُع��ّدة  ه��و  �ل���ذي  �لب�صري 

لع�صر ما بعد �لنفط.
�ملن�صوري  ع��ب��ي��د  ح��م��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 

�ل��رق��م��ي��ة حلكومة  رئ��ي�����ص �حل��ك��وم��ة 
دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، مدير 
ع����ام �ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ع���ام���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
�لت�صالت رئي�ص جمل�ص �إد�رة “مركز 
حممد بن ر��صد للف�صاء” �إنه وخالل 
ومر�كمة  و�لتمكني  �لتاأ�صي�ص  رح��ل��ة 
�لإجناز على مدى �ل�صنو�ت �خلم�صني 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �قت�صاد  ك��ان  �ملا�صية، 
�لروؤى  وبف�صل   . �لنفط  على  قائما 
جرى  �لطموحة،  �لر�صيدة  �لقيادية 
بناء منوذج للتنمية �مل�صتد�مة �أ�صبحت 
�ل�صر�كات  ب��ن��اء  يف  ر�ئ�����دًة  دول�����ًة  ف��ي��ه 
على  �ل��ق��ائ��م��ة   ، و�ل��دول��ي��ة  �لقطاعية 
�جل������د�رة و�ل��ث��ق��ة و�ل���ت���ن���وع يف �مل����و�رد 

وكفاءة �رتياد �مل�صتقبل.
و�أكد �ملن�صوري يف ت�صريح لوكالة �أنباء 
“ م�صبار  و���ص��ول  �أن  )و�م(  �لإم�����ار�ت 
�لأمل “ �إىل مد�ره �ملقرر حول كوكب 
يف  �لبياين  �خل��ط  ذروة  يج�صد  �مل��ري��خ 
�ل�صامل،  �لإمار�تي  �لقت�صادي  �لنمو 
و�مل�صتهدف يف “ روؤية 2021”، حيث 
حول  �لبيانات  جمع  �مل�صبار  �صيتوىل 
�لغالف �جلوي للكوكب وهي �لبيانات 
جمتمع  �لأر�����ص  ع��ل��ى  ينتظرها  �ل��ت��ي 

�لإم�����ار�ت  ه��وي��ة  ك��ان��ت  و�إذ�  ل��ل��ي��اأ���ص. 
وق��وت��ه��ا �ل��ن��اع��م��ة ت���ع���ززت ع��ل��ى مدي 
�لدولة،  م��ئ��وي��ة  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ص��ف 
�لقت�صادية  �لإجن������از�ت  م��ن  ب��ح��زم��ة 
�أ���ص��ح��ت ف��ي��ه �ل���دول���ة حا�صرة  و�ل��ت��ي 
وبو�بة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا 
، فاإنها �لآن ت�صيف لهذه �لقوة �لناعمة 
�لتقدم  باأختام  �ملمهورة  �لأم��ل  ر�صالة 
�لتكنولوجي و�ل�صتقطاب �ل�صتثماري 
و�لطموح و�لأمن و�لت�صامح و�ملالءة يف 

ت�صدير �لتكنولوجيا .
“م�صبار  م�صروع  تكلفة  فاإن  وبالأرقام 
�قت�صادية  ع��و�ئ��د  �صتقابلها   “ �لأم���ل 
ر����ص���دت���ه���ا �ل���ع���دي���د م����ن �ل����در������ص����ات 
�لأك����ادمي����ي����ة ب���� 8 ف���و�ئ���د ت�����ص��اه��م يف 
زيادة م�صاركة �لقطاع غري �لنفطي يف 

�لتنمية �ل�صاملة.
فال�صناعة �لف�صائية �لإمار�تية ومنها 
نوعيا  تطوير�  ت�صيف  �لأم���ل  م�صبار 
�لعري�ص  �لت�صالت  نطاق  �صناعة  يف 
تقدم  وخُم���رج���ات���ه���ا  ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني، 
�صادر�ت �إمار�تية جديدة يف �خلدمات 
�لناجتة  �لبيانات  وحتليالت   ، �مل���د�رة 

عن ر�صد �لأر�ص.

بنوعيات  �ل��دول��ة  �قت�صاد  ت��وؤه��ل  كما 
�صناعة  يف  ت��ع��م��ل  ج����دي����دة  ت���وظ���ي���ف 
وت�صنيع  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة،  �لأق���م���ار  �إع����الم 
و�لبحوث  �ملالحة،  وتطبيقات  �أجهزة 
�لأقمار  وت�صنيع  �لتجارية،  �لف�صائية 
�ل�صناعية �ل�صغرية، �إ�صافة �إىل تعدين 
�ملادية  ق��ي��م��ت��ه  ُت���ق���در  �ل����ذي  �ل��ف�����ص��اء 
تريليون   100 م��ن  ب��اأك��رث  �ملحتملة 
دولر �أمريكي، علما باأن �لقيمة �ملادية 
 1.7 نحو  تبلغ  �لأر����ص  على  للقطاع 

تريليون دولر.
ل��ق��د دخ��ل��ت �لإم������ار�ت ع�����ص��وي��ة نادي 
�ل���ع���دي���د من  �ل���ك���ب���ار يف  �ل���ع�������ص���ري���ن 
ع�صويتها  ف���������اإن  ل�����ذ�   ، �ل���ق���ط���اع���ات 
��ص�����تك�صاف  ن����ادي  يف  �لآن  �ملتحققة 
�لب�ص���رية  �مل�ص����توطنات  وبن�����اء  �ملري����خ 
قوة  ل��زي��ادة  كفيل�����ة  في��������ه،  �ملحتملة 
وه���ي���ب���ة �ل��ه��وي��������������ة �لإم�����ار�ت�����ي�����ة، ويف 
تناف�ص������ية �قت�صادها بالتنويع يف �ملو�رد 
من  �مل�ص����تقبل  ب�صناعة  �مل�صاركة  ويف   ،
موق������ع �لري�������ادة و�لبتكار و�لثقة، ويف 
 ”2071 �لإم�����ار�ت  “روؤي������ة  متكني 
�ل�صتد�مة  ق�����وة  مي��ت��ل��ك  ب��اق��ت�����ص��اد 

�لوثيقة.

�لروبية �لهندية. ويف هذه �لندوة �ملقّرر 
��صت�صافتها يف 3 فرب�ير 2021، ي�صّلط 
خرب�ء �ل�صوق �ل�صوء على ��صرت�تيجيات 
منتجات  مل��ج��م��وع��ة  �ل����ت����د�ول  وف���ر����ص 

�لروبية �لهندية. 

يف  ��صر�ئيلية  ���ص��رك��ات  ع��دة  رغ��ب��ة  �إىل 
" فهناك  �ل�صتثمار يف دول��ة �لإم���ار�ت 
�لعلوم  جم��ال  يف  للتعاون  ع��دة  ف��ر���ص 
�لدولتان  ت�صتطيع  �إذ  و�لتكنولوجيا 
تبادل �خلرب�ت و�ملمار�صات عرب تاأ�صي�ص 

مر�كز بحوث وتطوير م�صرتكة".
�إمكانية  �أن  �إىل  �ل�����ص��دد  ه��ذ�  يف  ون���وه 
�لتعاون يف جمالت مثل مر�كز �لأبحاث 
�لتي  �ل�صحر�وية و�لبحوث و�لتطوير 

تخ�ص �ملناخ.
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العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 200/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها با�صرتد�د و�صرف �صيك �ل�صمان رقم:626698 �مل�صحوب 

على بنك �ت�ص ��ص بي �صي HSBC - فرع دبي من �حل�صاب رقم 030164560001 �خلا�ص 
باملدعي و�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن / 1-حممد �بر�هيم حممد خليفة - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم :  1-  �صاره بنت عبد�هلل بن عبد�لرحمن �ملحمود -  �صفته بالق�صية : مدعي 

عليه  -  جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ل��ز�م �ملدعي عليها با�صرتد�د و�صرف  مو�صوع �لإع��الن :  قد 
دب��ي من  ف��رع   -  HSBC �صي  بي  ����ص  �ت�ص  بنك  �مل�صحوب على  رق����م:626698  �ل�صمان  �صيك 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  باملدعي  �خلا�ص   030164560001 رقم  �حل�صاب 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/7  �ل�صاعة 8.30 �ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 150/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �لت�صريح بت�صجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها ب�صورة من لئحتها 

ومرفقاتها �لز�م �ملدعي عليها ب�صد�د مبلغ مقد�ره )25.017.28( درهم �لز�م �ملدعي عليها  
بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن / 1-م�صرف �ل�صارقة �ل�صالمي �ص.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم :  1-  زليخاء عبد �لغني عبد�هلل �لبلو�صي -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

-  جمهول حمل �لقامة 
و�عالن  �لدعوى  بت�صجيل  �لت�صريح  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��الن  مو�صوع 
ب�����ص��د�د م��ب��ل��غ مقد�ره  �مل��دع��ي عليها  �ل����ز�م  ب�����ص��ورة م��ن لئ��ح��ت��ه��ا وم��رف��ق��ات��ه��ا  �مل��دع��ي عليها 
)25.017.28( درهم �لز�م �ملدعي عليها  بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/7  �ل�صاعة 8.30 �ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف 
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 4755/2020/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )288704( درهم و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى �ل�صد�د 
�لتام 

طالب �لإعالن / 1-ليندين للتجارة �لعامة �ص.م.ح - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم :  1-  �صركة �لمار�ت �لفنية ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لقامة 
مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)288704( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�صائية وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/14  �ل�صاعة 9.30 
�ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر

485 / 2021 / 11 نزاع تعيني خربة عقاري
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر

�صركة   _4 ذ.م.م،  للمقاولت  �لليو�ن  �صركة   _3 عطايا،  ح�صن  ز�ه��ي   _2 عطايا،  ح�صن  �دي��ب  �صدهم:1_  �ملتنازع  �إىل 
�نرتما�ص للهند�صة و �ملقاولت، 5_ حمفوظ �صامل حمفوظ �صحيرب - جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن �ملتنازع/عبد�هلل ماجد �حمد �لغرير
و ميثله /ماجد حممد �ل�صيخ �أحمد بن �ل�صيخ ح�صن  �خلزرجي

�لعقار�ت  �ملحا�صبة و  �ملتخ�ص�صني يف جمال  �ملطالبة بندب جلنة ثنائية من �خلرب�ء  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك�   قد 
�أور�ق �لدعوى و م�صتند�تها و ما ع�صى �ن يقدمه �خل�صوم مر�جعة �حل�صابات �خلا�صة  تكون مهمتها بعد �لإط��الع على 
بالإ�صتثمار�ت �لعقارية فيما يتعلق بكل عقار من �لعقار�ت �لتي مت ح�صرها يف �لق�صية 2019/459 نز�ع تعيني خربة جتاري 
منذ بد�ية �لتعامل و حتى �يد�ع �لتقرير مع مطابقة �لبيانات �حل�صابية �ملقيدة بالدفاتر �لتي يحتفظ بها �ملدعى عليه 
�لول مع �مل�صتند�ت �ملوؤيدة لكل معاملة و بيان مدى �إلتز�م كل م�صتثمر عقاري بت�صديد ح�صته من �لإ�صتثمار من عدمه 
�ل��و�ردة يف  باملعلومات  �لإ�صتثمارية فيها و مقارنتها  �إي��د�ع �حل�ص�ص  �لتي مت  �لبنكية للح�صابات  و بيان ك�صوف �حل�صابات 
�لدفاتر �ملحا�صبية �ملعدة من �ملدعى عليه �لول و بيان مدى �صحتها من عدمه و طلب ك�صوف �حل�صابات �لبنكية للح�صابات 
�لتي مت ��صتخد�مها من �ملدعى عليه �لول لإيد�ع عو�ئد �لإ�صتثمار �لعقاري منذ بد�ية �لإ�صتثمار و مقارنتها مع �ملعلومات 
�ل��و�ردة يف دفاتر �ملدعى عليه �لول �حل�صابية . و على جلنة �خلرب�ء خماطبة د�ئرة �لأر��صي و �لأم��الك يف حكومة دبي 
�ل�صارقة وغريها من �جلهات - وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 10-02-2021 �ل�صاعة 09:00 �صباحا �ص بقاعة  و 
�أو م�صتند�ت  لديك� من مذكر�ت  ما  بتقدمي  و عليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ�  ُبعد  �لتقا�صي عن 

للمحكمة قبل �جلل�صة ب�ثالثة �أيام على �لقل

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 32/2021/18 عقاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان ترد مبلغ )458.663( درهم ��صافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية 

بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام وبالتعوي�ص �ملادي و�لدبي بو�قع )100.000( درهم عن 
�لعطل و�ل�صرر �لذي حلق باملدعي وما فاته من ك�صب وما حلقه من خ�صارة �لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-خالد يو�صف عبد�هلل ح�صن �ملرزوقي - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم :  1-  �صون للو�صاطة �لعقارية �ص.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول حمل �لقامة 

مو�صوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليها بان ترد مبلغ )458.663( درهم 
��صافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام وبالتعوي�ص �ملادي و�لدبي 
بو�قع )100.000( درهم عن �لعطل و�ل�صرر �لذي حلق باملدعي وما فاته من ك�صب وما حلقه من خ�صارة 
�لز�م �ملدعي عليها بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/7  
�ل�صاعة 8.30 �ص بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
مدير دع�ى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن حكم بالن�سر 

           الدع�ى رقم 16 / 2020 / 2967 جتاري جزئي
 �ملحكوم عليه/ �صرزي د�دو�ل للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م -حاليا 

 جمهول حمل �لإقامة
 مبا �أن حمكوم له /  �ي ��ص ��ص جلوبال فورد�ينج يو �ي �يه �ص.ذ.م.م

�أعاله  �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ 05-11-2020 يف �لدعوى   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�مل��دع��ى عليها ب��ان توؤدي  ب��اإل��ز�م  �ي��ه �����ص.ذ.م.م   ����ص جلوبال ف��ورد�ي��ن��ج ي��و �ي  ل�صالح/ �ي ����ص 
للمدعية مبلغ 199،538.75 درهم، مائة و ت�صعة و ت�صعون �ألف و خم�صمائة و ثمانية و ثالثون 
درهماً و خم�صة و �صبعون فل�ص و�لفائدة �لقانونية بو�قع9%من تاريخ  �ل�صتحقاق  �حلا�صل يف 

2019/7/14 وحتى �ل�صد�د �لتام و�لزمتها �مل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
�لتايل لن�صر  �ليوم  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

هذ� �لعالن.
�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر 

           يف الدع�ى رقم 4188/2020/16 جتاري جزئي
مو�صوع �لدعوى:  دعوى مطالبة بالز�م �ملدعى عليه بال�صد�د للمدعي مبلغا وقدره 423،442.22 درهم ) 
�أربعمائة وثالثة وع�صرون �ألف و�أربعمائة و�ثنني و�ربعون درهم و�ثنني وع�صرون فل�ص ( ، و�لفائدة �لقانونية 

بو�قع 12% �صنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د.و �لر�صوم و �مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
طالب �لعالن:  �لبنك �لعربي �ملتحد  - �صفته بالق�صية:  مدعى

مدعى عليه  �ملطلوب �عالنهم:  1- دين�ص ر�يف با�صكار�ن - �صفته بالق�صية:  
مو�صوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 27-12-2020 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاله ل�صالح/ �لبنك �لعربي �ملتحد  بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 423،442.22 درهم 
�ألف و�أربعمائة و�ثنني و�ربعون درهم و�ثنني وع�صرون فل�ص ( بالإ�صافة �ىل  �أربعمائة وثالثة وع�صرون   (
�لفائدة بو�قع 9 % �صنويا كطلب �ملدعى من تاريخ قيد �لدعوى �حلا�صل يف 21 / 10 /2020 وحتي �ل�صد�د 

�لتام و�لزمته بامل�صروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.  
                                                                                                                             رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 حمكمة  دبي البتدائية    
اإخطار عديل بال�فاء

برقم املحرر:2021/02808 
وميثله  �صينغ  �صوخري  كومار  نري�ص  وميثلها  ذ.م.م  �للحام  ومو�د  �دو�ت  لتجارة  �لدولية  �ملخطر:�لحتاد 
�ل�صناعية خلف  �ملنطقة  �ل�صارقة  �مارة  �لعنو�ن:�لمار�ت  �لهند -  بالوكالة ر�جيندير ر�جوبر - �جلن�صية 

�صارع �ملليحة �صربة رقم 1 ملك طارق عثمان �حمد هاتف رقم:971523561988
�ملخطر �ليه:�ل�صنغال ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج - �لعنو�ن:�لمار�ت �مارة �ل�صارقة �ملنطقة �لو�صطى �ملليحة 

�ر�ص م�صورة رقم 1 ملك �صامل حميد �صامل هاتف رقم:06543146
�ملو�صوع:�خطار عديل للوفاء مببلغ )11796.75( درهم

قبل  �ملحرر من  �ل�صر�ء  �و�مر  درهم مو�صوع  للمخطر مببلغ )11796.75(  �صر�ء  �و�مر  �ليه حرر  �ملخطر 
�ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليها حيث �نه بتاريخ ��صتحقاق �لفو�تري )�و�مر �ل�صر�ء( �متنع �ملخطر �ليه 
عن �صد�د �لفو�تري �مل�صتحقة - وحيث �ن �ملدعي عليه لتقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ��صتحقاقه 
و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى فاأننا نخطركم ب�صرورة �صد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل 
خم�صة �يام من تاريخ �خطاركم و�ل �صن�صطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�طلب من �ل�صيد �لكاتب �لعدل 

�لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به وهذ� �خطار منا بذلك وجميع �لعمال يف �ملوقع متوقفة
الكاتب العدل      

    المارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�س�ؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

 702/2020/72 تظلم جتاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملتظلم �صده : 1- زياد حممود حمفوظ  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�أحمد �أ�صغر طاهري ن�صب 

وميثله : علي �بر�هيم حممد �حلمادي 
قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�صوعه تظلم من �لقر�ر �ل�صادر يف �لمر على عري�صة رقم 
ب��ت��اري��خ:2020/12/13 و�لم��ر جمدد� مبنع �ملتظلم �صده/ زياد  ، و�ل�صادر  1359 ل�صنة 2020 جتاري 
ومنافذ  و�مل��و�ن��ئ  �مل��ط��ار�ت  بجميع  عليه  و�لتعميم  �صفره  ج��و�ز  وحجز  �ل�صفر  من  حمفوظ  حممود 

�لدولة و�صائر �جلهات �لر�صمية �ملعنية وعلى �ن ينفذ �لمر مب�صودته
بعد  �لتقا�صي عن  قاعة  �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف  �ملو�فق 2021/2/7  �لحد  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر        
 4868/2020/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�صر
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �آجايكومار بريجلي�صو�ري بر��صاد مي�صر�   -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :بنك م�صر - فرع دبي

وميثله:خليفة عبد�هلل �صعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي 
بالز�م �ملدعي  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/1/27  �مر  ��صت�صد�ر  طلب 
وثالثمئة  وثالثون  مئة  �مار�تي  دره��م   )130.391.69( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه 
تاريخ  م��ن  �صنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  فل�ص  و�صتون  وت�صعة  دره��م  وت�صعون  وو�ح���د 
�تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�صاريف ومبلغ  بالر�صوم  �لز�مه  �ل�صد�د مع  2020/7/5 وحتى متام 

�ملحاماه ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل 
ولكم �حلق يف ��صتئناف �لمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل  بالن�سر

رقم )2021/1077(
�ملنذر:�مل�صرف �لعربي لال�صتثمار و�لتجارة �خلارجيه )�مل�صرف(

بوكالة �ل�صتاذ �ملحامي/نا�صر حمد �ل�صام�صي
�ملنذر �ليهم:حول �ل�صرق �لو�صط ملقاولت �لبناء - موؤ�ص�صه فردية - ورثة �ملتويف 
ح�صن عبد�هلل �لع�صب 1- هدى �صلطان �صيف �ملدفع - زوجة 2- ��صماعيل عبد�هلل 

��صماعيل �لع�صب �لزرعوين - �خ 3- عائ�صة عبد�هلل ��صماعيل �لع�صب - �خت.
�ن �مل��ن��ذر ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه��م �ىل ���ص��د�د �مل��ب��ال��غ �مل��رت���ص��دة ب��ذم��ت��ه��م وقدرها 
ومائة  �ل��ف  وخم�صون  و�صته  وثمامنائة  مليون  �صتة  دره��م   )6.856.143.64(
تاريخ  �أي��ام من  وثالثة و�ربعون درهم و�ربعه و�صتون فل�صا - وذلك خالل )5( 
�لعالن بالنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم كافة 

�لر�صوم و�مل�صاريف 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر/تكليف بال�فاء 

رقم )2021/1086(
�ملنذر:فالكون �نتريير ديكوري�صن ذ.م.م

�ملنذر �ليها:دزهاميليا �كاوتدينوفا
�مل��و���ص��وع:ف��ان �ل�����ص��رك��ة �مل��خ��ط��رة مب��وج��ب ه���ذ� �لخ���ط���ار �ل��ق��ان��وين �ل��ع��ديل/ت��ك��ل��ي��ف بالوفاء 
وقدره  مبلغ  و�لبالغة  ذمتها  يف  �ملرت�صدة  �ملديونية  �صد�د  بالتي:ب�صرعة  �ليها  �ملخطر  تخطر 
)112.253.00( درهم فقط مائة و�ثني ع�صر �لف ومائتان وثالثة وخم�صون درهما بال�صافة �ىل 
�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% حتى �ل�صد�د وذلك يف غ�صون خم�صة �يام من تاريخ ن�صر هذ� �لخطار 
عمال باحكام ن�ص �ملادتني �رقام )62 - 63( من قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 57 ل�صنة 2018 يف �صاأن 
و�ل  �ملدنية  �لج��ر�ء�ت  قانون  ب�صاأن  ل�صنة 1992  للقانون �لحت��ادي رقم 11  �لتنظيمية  �لالئحة 
�صت�صطر �ل�صركة �ملخطرة �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �صدكم لتح�صيل قيمة �ملديونية 
�ملرت�صدة بذمتكم �ملالية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ل�صركة �ملخطرة �لخرى و�ملن�صو�ص عليها 

مبقت�صى �لقانون
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 119
- �جلن�صية  �ل�صويدي  �صامل ح�صني  �ل�صيد/ ح�صني عبد�هلل  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ل�صيد/  �ىل    %100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �لإمار�ت    :
عبد�ل�صليم بادينهار�يل �بر�يى �جلن�صية : �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماة )كافترييا فورد( 
�لرخ�صة )217671( تعديالت  بال�صارقة برقم  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من 
�خرى : تغيري �ل�صكل �لقانوين من )موؤ�ص�صة فردية( �ىل )وكيل خدمات(.  وعمالبن�ص 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

كري�صتيان   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�لفلبني   ، ر�ب����او  �ي�صبينو 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )A6180108P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

0551474912

فقدان جواز �ضفر
�ل�صابيت  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
�ثيوبيا   ، �مي����ال����و  �و����ص���ام���و 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)EP4744133( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

�يهيلن�ص  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�ثيوبيا    ، ورك���������ى  ب�����ره�����ان 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)EP5143863( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
�صكينه  �مل���������دع���������و/  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا    ، ن����وري����ت����ا  �ل���ي���م���و 
�جل��ن�����ص��ي��ة ج����و�ز ���ص��ف��ره رقم 
)EP4434544( - يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمار�ت.

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 فقدان جواز �ضفر

�ملن�صاأة )رق������م  �ل���ي���ح���ر   ، �حل���ك���م���ة  ���ص��ي��دل��ي��ة  ب������اأن  �ل���ع���ل���م   ي���رج���ى 
بالغاء  PF 2991  �صتقوم  ، ترخي�ص �صحة   )CN-1542741
��صتف�صار  �و  �عرت��ص  �أي   ، لديه  من  فعلى  �ل�صحي  �ل�صمان  خدمة 

يرجى �لتو��صل مع من�صاأتنا )�حلكمة( 037666906

This is to inform you and confirm that Alhikma 
pharmacy، al yaahar، )commercial license"
no. CN-1542741 with HAAD Facility no PF 2991( 
will cancel from health insurance scheme and any 
one have any objections or query should contact 
with our )alhikma( facility.. 037666906

اإلغاء خدمة ال�سمان ال�سحي
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العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : احلظا لل�صرافة - ذ م م 
�ل�صكل  �لعنو�ن : حمل 03 ملك رحمة بن مطر بن عبيد �لبدور - دي��رة - �لبطني - 
بال�صجل  �لقيد  رق��م   507035  : �لرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   51538  : �ل��ت��ج��اري 
، وذلك مبوجب  �أع��اله  �ملذكورة  �ل�صركة  باإنحالل  �لتجاري لديها  �ل�صجل  �لتاأ�صري يف 
بتاريخ  دب��ي  �ل��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2021/1/7  دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
2021/1/7  وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني �صمارت 
فيجن ملراجعة احل�صابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز �لأعمال 
ذ م م - بردبي - �خلليج �لتجاري -  هاتف :      فاك�ص :     م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : �صمارت فيجن ملراجعة احل�صابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 50-201 ملك بلو باي مركز �لأعمال ذ م م - بردبي - 
�خلليج �لتجاري -  هاتف :      فاك�ص :        مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله لت�صفية احلظا 
 2021/1/7 بتاريخ   دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ   - لل�صرافة 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/1/7 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��ص 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
يف الدع�ى رقم 2020/4077 جتاري جزئي  

يعلن �خلبري / عامر علي �إبر�هيم �لقرقاوي �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
 2021/1/20 بتاريخ  �ملوقرة  دبي  حمكمة  هيئة  عد�لة  عن  �ل�صادر  �حلكم  مبوجب 
�ملرفوعة من �ملدعي / �يه �ي ��ص �صي �ل�صرق �لو�صط خلدمات �ل�صحن ذ م م ، يعلن �خلبري 
�ملحا�صبي �ملدعي عليها/ رينارد لالإ�صاءة �ص ذ م م �و من ميثلها حل�صور �جتماع �خلربة 
مكتبنا  مبقر  ظهر�  ع�صر  �لثانية  �ل�صاعة   2021/2/14 �ملو�فق  �لأحد  يوم  �ملحا�صبية 
�لكائن مبنطقة و�دي �ل�صفا 3 - �صارع 17 - مبنى بالزو فينيزيا هولدينج ليمتد - مكتب 
رقم 201 و�إح�صار كافة �لوثائق و�مل�صتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى ، حتى ن�صتطيع 

�أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�لأ�صول ويف �لوقت �ملحدد. 
لال�صتف�صار �لإت�صال على �لرقم 04-3344335   

عامر علي القرقاوي  
اخلبري املحا�سبي / رقم القيد حماكم دبي 41

اإعالن  حل�س�ر
اجتماع اخلربة املحا�سبية 

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
 اعـــــــالن       

ب��اد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات- خورفكان :  �نا �لكاتب �لعدل   تقدم �يل 
�ل�صيد/ �صليمان حممد ر��صد �ل�صعدي - �جلن�صية : �لإمار�ت  وطلب �لت�صديق 
على حمرر يت�صمن )تنازل(  يف �ل�صم �لتجاري فن �لأ�صكال ملقاولت �لأملنيوم 
و�لزجاج و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف  �ل�صارقة رخ�صة جتارية 
�لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن   2019/5/28 بتاريخ  �ل�����ص��ادر   770706 رق��م 
 : �لنقبي - �جلن�صية  ر����ص��د  ر����ص��د حممد  �صعيد  �ل�صيد/  ب��خ��ورف��ك��ان.    �ىل 
�لإمار�ت. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �صيقوم 
بالت�صديق على توقيعات ذوي �ل�صاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�صاء ��صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
  الكاتب العدل العام - خ�رفكان

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
يف  الدع�ى رقم SHCFICILABMIN2020/0004838 عمايل )جزئي( 

�إىل �ملدعي عليه : �ر�ص �ملدينة ل�صيانة �ملباين - ذ م م
  0567944649  1 رقم  طابق   25 بي  رقم  مكتب  �لزهر�ء  �صارع  خلف  �لنا�صرية  �ل�صارقة   : �لإقامة  حمل  جمهول 

 067944649
بناء على طلب �ملدعية /  ملدريد �يفي �جوجمو يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله فاإنها قد �قامت �لدعوى مطالبة :- 

- �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي يل مبلغ 17100 درهم 
- �لز�م �ملدعي عليها بدفع �لر�صوم و�مل�صروفات و�تعاب �ملحاماة. 

- �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/02/11 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
- مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 14( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�ملذكور  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة  مرفقا بها كافة 

رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/1/25 م  

مدير اخلدمات الق�سائية 
احمد حممد احمد ال علي      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2019 /0005554 يف  الدع�ى رقم

�ملدعي / د�ر �لتمويل �ص م ع 
�إىل : �ملحكوم عليه :  �صلطان حممد مر�د علي �ملازمي 

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/5/31  قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله 
بالتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري :- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره ت�صعة 
بو�قع 5% من  �لتاأخريية  و�لفائدة  فل�صا،  درهما وو�حد� وثالثني  و�صتني  وت�صعة  و�صبعمائة  �لفا  ع�صر 
�أ�صل �ملبلغ �ملق�صى به  �أن ل تزيد �لفائدة على  تاريخ قيد �صحيفة �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د ، على 
، مع �لز�مه باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. و رف�صت طلب �صمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل.
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�سي / خل�د �سيف مطر الزعابي
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد را�سد ح�سني حممد   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003520/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد ر��صد ح�صني حممد �لن�صاري 
�ل�صارقة - �ملو�فجة - منزل رقم 21 �صارع رقم 10 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ ح�صة علي خلفان علي - �جلن�صية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 13265 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي / معت�سم احمد �سمري اب� �سادي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1028(

�ملنذر : �يجار �لوطنية للر�فعات و�ملعد�ت )موؤ�ص�صة فردية( 
�ملنذر �ليه : �صركة كليفالند للج�صور و�لهند�صة �ل�صرق �لو�صط )�خل�صو�صية( �ملحدودة 

)جمهول حمل �لإقامة( 
يتوجه �ملنذر بهذ� �لإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليهما لإنذ�رها بالآتي :-

و�لبالغ مبلغ 1812915.50  �ملبلغ �ملرت�صد بذمتها  �صد�د  �ليها ب�صرورة  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فاإن 
درهم - مليون وثمامنائة و�ثني ع�صر �لف وت�صعمائة وخم�صة ع�صر و خم�صون فل�صا. جملة �ملبلغ 
حمل �ملطالبة �ملرت�صد بذمة �ملنذر �ليها ل�صالح �ملنذرة. بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية وذلك 
خالل خم�ص �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لإنذ�ر و�إل �صن�صطر يف حال عدم �ل�صد�د �ىل �للجوء �ىل 
�لق�صاء مع �ملطالبة بالتعوي�ص عما فات �ملنذرة من ك�صب وماحلق بها من خ�صارة مع حتميلكم 

�لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/7685(

رقم �ملحرر 2020/1/81315
�ملخطر : �ميك�ص �ل�صرق �لو�صط �ص م ب )م( �لإمار�ت 
�ملخطر �ليه : �صعيد حممدي ح�صني - كندي �جلن�صية

بتاريخ 2018/7/31 �صحب �ملنذر �ليه ل�صالح �ملنذرة من ح�صابه لدى م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي 
�ل�صيك رقم )000276( وقيمة 27.500 )�صبعة وع�صرون �لف وخم�صمائة درهم(

ثانيا : �رتد �ل�صيك دون �صرف لدى عر�صه يف ميعاد ��صتحقاقه ب�صبب عدم كفاية �لر�صيد ، ومل 
، فاإن �ملنذر يوجه هذ� �لإنذ�ر  يقم �ملنذر �ليه بالوفاء بقيمته رغم تكر�ر� �ملطالبة �لودية.  عليه 
لتكليف �ملنذر �ليه للوفاء بقيمة �ل�صيك �صالف �لذكر �لبالغة وقيمته 27.500 )�صبعة وع�صرون �لف 
وخم�صمائة درهم( خالل خم�صة �يام من تاريخ ت�صلمه هذ� �لإن��ذ�ر حتت طائلة �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية للمطالبة بهذ� �لدين وفو�ئده و�لر�صوم �لق�صائية و�مل�صاريف.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
الإنذار  

رقم )2021/1079(
�ملنذر / �أحمد �حلاج خادم بطى �مليدور 

�ص��������ت���د
�ملنذر �ليها : فاطمة خليفة حمد جمعه �ملزروعي 

�ملو�صوع 
ومبوجب هذ� �لإنذ�ر فاإن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها بتجديد عقد  �ليجار للعقار �ملذكور بالقيمة 
و�لمالك  �لر��صي  د�ئ��رة  ملوؤ�صر  وطبقا  عليها  �ملن�صو�ص  �ل�صروط  وب��ذ�ت  �حلالية  �لإيجارية 
 )2021/11/30 وحتى   2020/12/1( من  للفرتة  �لقادمة  لل�صمة  �لإيجارية  �ل�صيكات  و��صتالم 
وذلك يف موعد �ق�صاه يومان من تاريخ �إ�صتالم �لإنذ�ر �لعديل و�إل �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ 
�لإج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و�قامة دعاوى ق�صائية مع حتميل �ملنذر �ليه كافة 

�لر�صوم و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن بالن�سر
)1058/2021(  

�ملعلن : ماركت لند بيه تي و�ي ليمتد 
�لطابق )179/14( �ليز�بيث �صرتيت 

�صيدين  ،  �إن �إ�ص دبليو 2000  ، �أ�صرت�ليا 
وميثلها �ل�صيد/ رجائي عبد�للطيف علي ، �صود�ين �جلن�صية من �أفريدي و�آجنل م�صت�صارون قانونيون مبوجب 

وكالة قانونية �ل�صادرة بتاريخ 2020/11/10 برقم ت�صديق )13073805( 
�ملعلن �ليها : كر�ون بيك للتجارة �لعامة - �ص  ذم م 

1707 ، بايري تاور ، �خليج �لتجاري 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يعادل  مبا  �مريكي  دولر   )14985809.11( وق��دره  مبلغ  �صد�د  ب�صرورة  �ليه  �ملعلن   / �ملعلن  يعلن    : �ملو�صوع 
حو�يل )55035383.96( درهم �إمار�تي ، وذلك يف خالل مدة �أق�صاها )5( �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل 
��صفا �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لق�صائية للمطالبة مبا ذكر بالإ�صافة �ىل تعوي�ص �جلابر  �صي�صطر �ملعلن 

للعطل و�ل�صرر مع حتميل �ملعلن �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1073(

�ملنذرة: ح�صني �دم علي �بر�هيم - ميني �جلن�صية
ع��ن��و�ن��ه��ا �مل��خ��ت��ار: مكتب حم��م��د �ل��ده��ب��ا���ص��ي للمحاماة و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة - �إم����ارة دب���ي - �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري - 
فاك�ص  -  044412031  : رق��م  ه��ات��ف   -  305 رق��م  مكتب  �لثالث  �لطابق   12- ب��ل��وك  �صكوير  ب��اي  �لب���ر�ج   ���ص��ارع 

رقم : 044413365 - �ص.ب 413633
�ملنذرة �ليها �لثانية: تي �إت�ص �أو �ي ليمتد )قلب �وربا( �ص.م.ح رقم �لرخ�صة )109019( �لعنو�ن : �إمارة دبي - �صارع 
�ل�صيخ ز�يد - مدينة دبي لالعالم - مبنى �ر�نكو- �لطابق 20 - هاتف رقم :048181481 - �لربيد �للكرتوين: 

sales@thoe.com
�ملدة  خ��الل  وبنفاذ مفعوله  عليه  ��صتمل  وم��ا  به  ج��اء  للعلم مبا  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  �إليهما مبوجب  للمنذر  �ملنذريتوجه  ف��ان 
�لقانونية باأن تقوما بتنفيذ �لتز�ماتكم �ملفرو�صة عليكما مبوجب �لعقود �ملربمة منكم ، وذلك خالل موعد �أق�صاه خم�صة 
�أيام )5  يوم( من تاريخ ��صتالمكم هذ� �لإنذ�ر ، �أو يف حال عدم �للتز�م رد �ملبالغ �مل�صتلمة و�مل�صار �إليها ب�صدر هذ� �لإنذ�ر 
و �لبالغ قدرها 7،900،000 درهم )�صبعة ماليني وت�صعمائة �لف درهم( بالإ�صافة �إيل مبلغ �لتعوي�ص �ملذكور ، و�إل 
�ملرت�صدة يف  �ملبالغ  �ملربمة وحت�صيل  �لعقود  لف�صخ  �لقانونية يف مو�جهتكم  �لإج��ر�ء�ت  كافة  موكلنا لتخاذ  �صي�صطر 
�لقانونية مبقد�ر  و�أتعاب �ملحاماة �لتي يتكبدها يف �صبيل ذلك و�لفائدة  �لر�صوم و�مل�صاريف  �إىل كافة  ذمتكم بالإ�صافة 

للقانون. وفقا  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   12%
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن بالن�سر
)1059/2021(  

�ملعلن : مايدن�صا كوربوري�صن 
ثينك بارك تاور 1-1-2 

�صينا غاو� - كو ، 141 - 6029 ، طوكيو ، �ليابان 
وميثلها �ل�صيد/ رجائي عبد�للطيف علي ، �صود�ين �جلن�صية من �أفريدي و�آجنل م�صت�صارون قانونيون مبوجب 

وكالة قانونية �ل�صادرة بتاريخ 2020/11/18 برقم ت�صديق )13073367( 
�ملعلن �ليها : �صركة جزيرة �لإمار�ت للطاقة 

خمزن رقم )12( �صارع رقم )15( منطقة �لق�صي�ص �ل�صناعية ، رقم مكاين )3876298526( 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملو�صوع :  يعلن �ملعلن / �ملعلن �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )31805489( ين ياباين مبا يعادل )1121670.63( 
درهم �إمار�تي بالكامل ، وذلك يف خالل مدة �أق�صاها )5( �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل �صي�صطر �ملعلن 
��صفا �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لق�صائية للمطالبة مبا ذكر بالإ�صافة �ىل تعوي�ص �جلابر للعطل و�ل�صرر مع 

حتميل �ملعلن �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر

حمرر رقم )2020/1/997(
�ملنذرة : جلف هاو�صينج �صوليو�صنز )يو �يه �ى( 3 )�ص ذ م م(

�ملنذر �ليه : ح�صني على مرت�صى - دومنيكى �جلن�صية 
�ملو�صوع / �نذ�ر وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 1.498.500 درهم 

)مليون و�ربعمائة وثمانية وت�صعون �لف وخم�صمائة درهم( 
وعليه فاإننا ننذركم ونكلفكم ب�صرعة �لوفاء للمنذرة مببلغ 1.498.500 درهم )مليون 
ل�صالح  ذمتكم  يف  �ملرت�صد   - دره���م(  وخم�صمائة  �ل��ف  وت�صعون  وثمانية  و�ربعمائة 
�ملنذرة ، وذلك خالل خم�صة �يام من تاريخه ، ويف حال �متناعكم  فاإننا �صنقوم باتخاذ 
�لإجر�ء�ت �لقانونية قبلكم و�لق�صاء للمطالبة بالز�مكم ب�صد�د ذلك �ملبلغ ، مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن بالن�سر
)1060/2021(  

�ملعلن : ماركت لند بيه تي و�ي ليمتد 
�لطابق )179/14( �ليز�بيث �صرتيت 

�صيدين  ،  �إن �إ�ص دبليو 2000  ، �أ�صرت�ليا 
وميثلها �ل�صيد/ رجائي عبد�للطيف علي ، �صود�ين �جلن�صية من �أفريدي و�آجنل م�صت�صارون قانونيون مبوجب 

وكالة قانونية �ل�صادرة بتاريخ 2020/11/10 برقم ت�صديق )13073805( 
�ملعلن �ليها :  جرين تريز للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 

302�أ ، �ي ب ياي ورلد تاور ، �صارع �ل�صيخ ز�يد ، 
دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�ملو�صوع : يعلن �ملعلن / �ملعلن �ليه ب�صرورة �صد�د مبلغ وقدره )8159274.04( دولر �مريكي مبا يعادل حو�يل 
)29964933.91( درهم �إمار�تي بالكامل ، وذلك يف خالل مدة �أق�صاها )5( �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل 
�صي�صطر �ملعلن ��صفا �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لق�صائية للمطالبة مبا ذكر بالإ�صافة �ىل تعوي�ص �جلابر للعطل 

و�ل�صرر مع حتميل �ملعلن �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1036(

�ملنذرة: ح�صني �دم علي �بر�هيم - ميني �جلن�صية
ع��ن��و�ن��ه��ا �مل��خ��ت��ار: مكتب حم��م��د �ل��ده��ب��ا���ص��ي للمحاماة و�ل���ص��ت�����ص��ار�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة - �إم����ارة دب���ي - �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري - 
فاك�ص  -  044412031  : رق��م  ه��ات��ف   -  305 رق��م  مكتب  �لثالث  �لطابق   12- ب��ل��وك  �صكوير  ب��اي  �لب���ر�ج   ���ص��ارع 

رقم : 044413365 - �ص.ب 413633
�ملنذرة �ليها �لوىل:  ذ� �صيهور�ص لتجارة �لقو�رب - ذ م م 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - منطقة تيكوم - كونكورد تاور - �لطابق رقم 16 - مكتب رقم 1601 - �لربيد 
�لإلكرتوين :

�ملدة  خ��الل  وبنفاذ مفعوله  عليه  ��صتمل  وم��ا  به  ج��اء  للعلم مبا  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  �إليهما مبوجب  للمنذر  �ملنذريتوجه  ف��ان 
�لقانونية باأن تقوما بتنفيذ �لتز�ماتكم �ملفرو�صة عليكما مبوجب �لعقود �ملربمة منكم ، وذلك خالل موعد �أق�صاه خم�صة 
�أيام )5  يوم( من تاريخ ��صتالمكم هذ� �لإنذ�ر ، �أو يف حال عدم �للتز�م رد �ملبالغ �مل�صتلمة و�مل�صار �إليها ب�صدر هذ� �لإنذ�ر 
و �لبالغ قدرها 7،900،000 درهم )�صبعة ماليني وت�صعمائة �لف درهم( بالإ�صافة �إيل مبلغ �لتعوي�ص �ملذكور ، و�إل 
�ملرت�صدة يف  �ملبالغ  �ملربمة وحت�صيل  �لعقود  لف�صخ  �لقانونية يف مو�جهتكم  �لإج��ر�ء�ت  كافة  موكلنا لتخاذ  �صي�صطر 
�لقانونية مبقد�ر  و�أتعاب �ملحاماة �لتي يتكبدها يف �صبيل ذلك و�لفائدة  �لر�صوم و�مل�صاريف  �إىل كافة  ذمتكم بالإ�صافة 

للقانون. وفقا  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ل�صتحقاق  تاريخ  من   12%
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6748/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/122 جتاري كلي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 4895304  درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : م�صرف �لإمار�ت �لإ�صالمي م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : طالب 

�لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- علي عبد�لله حممد �ل�صريف  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4895304( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 1065/2020/204 تنفيذ �سرعي  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 829/2020 ��صتئناف �حو�ل نف�ص ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 90366 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ل�صتحقاق  
طالب �لإعالن : تاي�ص �خلاندرينا ��صرم - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله :  �إبر�هيم علي كرم حممد خوري - �صفته بالق�صية : وكلي  ، �ملطلوب �إعالنه: 1- رونالد 
جو�صتافو كارفاجان دور�ن - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل �لإقامة 

بتنفيذ �حلكم  �ع��اله و�لز�مك  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�صوع 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  م�صلمني  نف�ص  �ح��و�ل  ��صتئناف   829/2020 �لدعوى  يف  �ل�صادر 
)90366( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف من تاريخ �ل�صتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4998/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1782 جتاري جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 100648.80 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لإعالن : دنيا للتمويل - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : يو�صف ح�صني حممد �صالح �ل�صهالوي -  �صفته بالق�صية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صيجو مون بونا�صاليل كوماري نيالكا نتا  - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده  - جمهول حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )100648.80( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/8581 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/4000 جتاري جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )119722.40 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لإعالن : �لعجوة ل�صيانة �ملباين - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
- �صفته   م  م  ذ  �ص   - �لكهروميكانيكية  بل�ص لالأعمال  بريجاد   -1  : �إع��الن��ه   �ملطلوب 

بالق�صية : منفذ �صده  
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )119722.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 207/2020/9137 تنفيذ جتاري  

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/5053 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 326200 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  �صفته   - فردية  موؤ�ص�صة   - للتجارة  غليطة  بن  حممد   : �لإع��الن  طالب 
طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنه : 1- طه حممد ح�صن �صالح رمنكال - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�صوع �لإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )326200( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م  �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

 14621/2020/13 عمايل جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- مطعم ويلدن �نرتنا�صونال - ذ م م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : تامر حممود عفيفي �بر�هيم عوده  

 36110( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف.  

�ل�صاعة 11.00 �صباحا يف قاعة  �ملو�فق 2021/2/10  وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر        
 14578/2020/13 عمايل جزئي  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- مطعم ويلدن �نرتنا�صونال - ذ م م   - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : م�صطفى ر�صاد ح�صن ح�صبو  
وميثله : عائ�صة حممد ح�صن طاهر  

درهم(  وقدرها )41151  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف.

وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/2/10 �ل�صاعة 11.00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  بعد  عن 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر        
 2322/2020/11 مدين جزئي  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �لنبالء لتوريد �لعاملة  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :ر��صد نايع �صامل بن قطامي  
وميثله : �أمل ح�صن حممد حاجي كرم  

 18000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م( 

�ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/12/8 �ل�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  ل��ذ�  بعد  عن 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1088(

�ملنذرة : �أيه تي �إل ميديا منطقة حرة - ذ م م 
�ملنذر �إليهما : ذ� فيوت�صور فاكتوري  - م د م �ص - �صيرت�ص تي يف منطقة حرة - ذ م م 

)جمهويل حمل �لإقامة( 
مبوجب هذ� �لإنذ�ر تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليهما وتكلفهما بالت�صامن ب�صد�د مبلغ 372.337 درهم 
�إمار�تي )فقط ثالثمائة و�ثنني و�صبعني �لف وثالثمائة و�صبعة وثالثني درهم �إمار�تي ل غري( 
خالل مدة ل تزيد على خم�صة )5( �أيام بدء� من تاريخ هذ� �لإعالن و�إل �صتلجاأ �ملنذرة للق�صاء 
لتخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �صدكم وتلتزمكم ب�صد�د �ملبلغ �ملو�صح �أعاله بالكامل 
)مبا ذلك فائدة �لتاأخري �لقانونية بو�قع 12% �صنويا بدء� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية وحتى 
ب�صبب  باملنذرة  حلق  �ل��ذي  و�مل��ادي  �ملعنوي  �ل�صرر  عن  �ملنا�صب  و�لتعوي�ص  �لكاملة(  �لت�صوية 
تق�صريكم يف �صد�د �ملبلغ يف تاريخ ��صتحقاقه ف�صال عن �صد�د �لر�صوم و�لنفقات �لق�صائية )مبا 

يف ذلك �تعاب �ملحاماة(. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل  

رقم )2021/1081(
�ملنذرة : �ت�ص �ت�ص �م لالعمال فرع 

بوكالة �ملحامية روؤيا �لعو�صي 
�صد �ملنذر �ليها �لوىل / مري�صي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ص ذ م م

�ملنذر �ليه �لثاين / عبدول �صكور مالك نذير �حمد ويعمل مدير �ملنذر �ليها �لوىل 
ب�صفتنا وكالء قانونيون عن �ملنذرة نخطركم ب�صد�د مبلغ 50755 درهم )خم�صون �لف �صبعمائة 
وخم�صة وخم�صون درهم( �مل�صتحقة عليكم مبوجب �ل�صيكات �ملوقعة من مدير �ملنذر �ليها �لوىل 

ب�صفته �ملدير و�مل�صحوبة على بنك �لإحتاذ �لوطني و�لتي �رتدت دون �صرف. 
وحيث قمنا مبطالبتكم وديا �كرث من مرة دون جدوى 

ننذركم ب�صد�د �ملبلغ �عاله خالل خم�صة �يام و�إل �صن�صطر لتخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية 
�صدكم حلماية موكلنا بالإ�صافة �ىل �لر�صوم و�مل�صاريف و�لفو�ئد �لقانونية من تاريخ �لإنذ�ر. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1914(

�ملنذر : بنك دبي �لتجاري - �ص م ع 
بوكالة �لأ�صتاذ �ملحامي / نا�صر حمد �ل�صام�صي 
�ملنذر �ليه : �صهاب �لر�صيد حمزه �ملر�صي - �جلن�صية �ل�صود�ن

فاإن �لبنك �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه للمبادرة �ىل �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته 
و�ربعة  ومائتان  �ل��ف  و�صتون  و�صتة  )م��ائ��ة  دره���م(   166.294  .93( وق���دره 
تاريخ  م��ن  �ي��ام   )5( وذل��ك خ��الل  فل�ص(  وت�صعون  وث��الث��ة  دره��م  وت�صعون 
�لإعالن بالإنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم 

كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل  

رقم )2021/1083(
�ملنذرة : �ت�ص �ت�ص �م لالعمال فرع 

بوكالة �ملحامية روؤيا �لعو�صي 
�صد �ملنذر �ليها �لوىل / �للم�صة �ل�صحرية لرتكيب �صبكات �لإت�صال �ص ذ م م م 

�ملنذر �ليه �لثاين / حممد قرين معو�ص �ل�صيد �حمد ويعمل مدير �ملنذر �ليها �لوىل
�عالن �نذ�ر بالن�صر 

ب�صفتنا وكالء قانونيون عن �ملنذرة نخطركم ب�صد�د مبلغ 29975 درهم )ت�صعة وع�صرون �لف 
ت�صعمائة خم�صة و�صبعون درهم( �ملوقعة من مدير �ملنذر �ليها �لوىل و�مل�صحوبة على بنك نور 
و�لتي �رتدت لعدم كفاية �لر�صيد.  وننذركم ب�صد�د �ملبلغ �عاله خالل خم�صة �يام و�إل �صن�صطر 
�لر�صوم و�مل�صروفات  بالإ�صافة �ىل  �لقانونية حلماية م�صالح موكلنا  �لإج��ر�ء�ت  لتخاذ كافة 

و�لفو�ئد.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1111(

�ملنذر :  �صركة كوزمو�ص لال�صا�صات - �ص ذ م م 
�ملنذر �ليه : �صائد عبد�للطيف عبد�هلل �صاهني 

�ن  �لعهدة على  �صبيل  وق��دره 705.000 درهم على  �ليه مببلغ  �ملنذر  �ملنذر  يد�ين 
يقوم �ملنذر �ليه برد مبلغ وقدره 105.000 درهم نقد� ومل يقم برد �ملبلغ �ملذكور 
بتاريخ  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  م��ن  ���ص��ادر  �صيك  ع��ن  دره���م  وق����دره 600.000  وك��ذل��ك مبلغ 
2020/7/21 و�مل�صحوب على م�صرف �بوظبي �ل�صالمي ومت �رجتاع �ل�صيك بتاريخ 
2020/7/22 ب�صبب غلق �حل�صاب ، لذلك ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�صرورة �صد�د 
مبلغ 705.000 درهم يف موعد �ق�صاها خم�صة �يام من تاريخ �لعالن و�إل �صوف 

نقوم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �صدكم. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار قان�ين - اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2021/1071(
مقدمه من �ملنذرة / �صركة �لتيك �نرتنا�صونال ) م.م ح( - بوكالة �ملحامي / �أحمد عبد�هلل �صاحى

�ملنذ �ليها / �ر ��ص دبليو ميدل �ي�صت �ص.م.ح وميثلها مالكيها /1( لور� فر�ن�صي�صكا دو�صينا  ، 3(  روبرتو �صيكارينى
�لعنو�ن/�ل�صارقة - �ملنطقة �حلرة - مكتب كيو  �-5-92 /�صى �ص.ب/ 124593 تكليف بالوفاء ل�صد�د مبلغ وقدره 

)) 86،377،20 درهم (
حيث �أن �ملنذر �ليهم هم مالكني ل�صركة )�ر ��ص دبليو ميدل �ي�صت �ص.م.ح(

ونظر� لوجود تعامالت جتارية بني �ل�صركة �ملنذرة و�ل�صركة �ململوكة للمنذر �ليهم فقد تر�صد مبلغ )86.377.20 
درهم ( يف ذمتها وعلى �ثر ذلك فقد قام �ملنذر �ليهم بتحرير �صيك �صادر من ح�صاب �ل�صركة �ململوكة لهم وقد قام 
2020/4/30 و�مل�صحوب على  و�مل��وؤرخ  بياناته رقم )000015(  �ل�صيك  بالتوقيع عليه وهذ�  �لثاين لها  �ملالك 
�مل�صحوب  �لبنك  �ىل  �مل��ن��ذرة  �ل�صركة  توجهت  وق��د  ذل��ك  ك��ان  ومل��ا  دره����م(    86.377.20( بقيمة  �مل�����ص��رق  بنك 
عليه �ل�صيك ل�صرفه �عيدت بدون �صرف لقيمته لعدم وجود ر�صيد للمنذر �ليهم لدى �لبنك �مل�صحوب عليه تلك 
�ل�صيك. �لأمر �لذي معه تكون ذمة �ملنذر �ليهم لز�لت م�صغوله بهذ� �لدين لعدم �صد�ده لها لذلك فان �ملنذره تخطر 
�ملنذر �ليهم ب�صرعة �صد�د هذ� �ملبلغ يف موعد غايته ��صبوع من تاريخ �لعالن بهذ� �لنذ�ر و�ل �صت�صطر معه �تخاذ 

كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملقرر لها قانونا.

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1035(

رقم �ملحرر /2021/1/16396
�ملخطرة : جمموعة �صوث ��صيا -  بوكالة / �ملحامي �لدكتور ريا�ص �لكبان 

�ملخطر �ليها : وول تكنولوجي )�ص ذ م م( - جمهولة حمل �لإقامة 
 /= وق��دره  مببلغ  بالوفاء  �ليهما  �ملخطر  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  مبوجب  �ملخطرة  تخطر   -: �ملو�صوع 
فل�صا(  و�صبعون  وثالثة  درهم  وثمانون  و�ربعمائة  �لف  وثمانون  )�صتمائة  درهم   688.480  .73
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �صيتم  وبعك�صه  �لقانوين  �لإخطار  ��صتالمكم  تاريخ  �ي��ام( من  خالل )خم�صة 
مع  �ملديونية  مببلغ  ملطالبتكم  بحقكم  �ملخت�صة  �ملحكمة  من  �لأد�ء  �أم��ر  و��صت�صد�ر  �لقانونية 
حتملكم للفائدة �لقانونية بن�صبه )9%( من تاريخ ��صتحقاق �خر فاتورة يف 2020/7/31 وحتى 
�ل�صد�د �لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة عمال باأحكام �ملادتني )63،62( من �لالئحة 

�لتنظيمية لقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 770/2019/26 عقاري كلي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ 2.214.309/42 درهم )�ثنني مليون ومائتان و�ربعة ع�صر 
�لف وثالثمائة وت�صعة درهم و�ثنان و�ربعون فل�صا( عن �ملبالغ �لتي �صددها وعن �لأ�صر�ر �لتي تكبدها �ملدعيان و�نهاء وف�صخ �تفاقية 
�لإجارة �ملو�صوفة بالذمة و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�حلكم للمدعيان بكافة 

طلباتهما يف لئحة �لطلبات �ملعدلة. 
طالب �لإعالن : م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية : مدعي ، �ملطلوب �إعالنهم : 1- كري�صنا كومار لك�صمي 

نار�ين ، 2-ر�متا كري�صنا كومار كهيتان - �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�صوع �لإعالن : مبا �أن �ملدعي م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي م�صاهمة عامة  قد �قام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �تفاقية 
�لإجارة �ملو�صوفة بالذمة �ملربمة بني �ملدعي �لثاين و�ملدعي عليهما ومالحقها وذلك طبقا لن�ص �ملادة )9( من �تفاقية �لإجارة وت�صليمه 
للمدعيني خاليا من �ل�صو�غل ، وخماطبة د�ئرة �لأر��صي و�لأمالك لإلغاء تاأ�صرية �لإجارة �ملوجود على �صهادة �مللكية �خلا�صة بالوحدة 

مو�صوع �لدعوى و�إ�صد�ر �صهادة ملكية جديدة خالية من �لتاأ�صرية �ملذكورة وما يتبع ذلك من �إجر�ء�ت.
وبالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعيني مبلغ 2.214.309/42 درهم )�ثنني مليون ومائتان و�ربعة ع�صر �لف وثالثمائة وت�صعة درهم 
و�ثنان و�ربعون فل�صا( عن �ملبالغ �لتي �صددها وعن �لأ�صر�ر �لتي تكبدها �ملدعيان جر�ء ف�صخ �لعقد و�نخفا�ص �لقيمة �ل�صوقية للعقار 
��صافة �ىل م�صروفات ت�صجيل �لعقار و�لكهرباء وغريها. و�لز�م �ملدعي عليهما ب�صد�د عو�ئد �ليجار �لفائتة على �ملدعيني مبا يعادل 
�لز�مها  �ل�صو�غل. مع  �لعقار خاليا من  �مل�صتحقة حتى ت�صليم  �ملثل من تاريخ مايو 2014 مع كافة عو�ئد  417.000 درهم �صند� لجرة 
لها جل�صة يوم  �ملحاماة.   وحددت  و�تعاب  و�مل�صروفات  و�لر�صوم  �ل�صد�د.  �ملطالبة حتى متام  تاريخ  بو�قع 9% من  �لتاأخريية  بالغر�مة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�صور  �لتقا�صي عن بعد لذ�  �ل�صاعة 8.30 �صباحا بقاعة  �ملو�فق  2021/2/9   �لثالثاء  

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة. علما باأنه مت تعديل �لطلبات. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بالن�سر        

يف  الدع�ى 16/2021/185 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )00. 72.479 درهم( و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام.  
طالب �لإعالن : �صيد �حمد خان للنقليات )�ص ذ م م( - �صفته بالق�صية : مدعي  

بالق�صية : مدعي  م م - �صفته  ذ  �نرتنا�صيونال للمقاولت - �ص  : 1- �حلمد  �إعالنه  �ملطلوب 
عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)00. 72.479 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�صتحقاق 
وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/7  �ل�صاعة 9.30 �صباحا يف 
قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

فقدت �صهادة �أ�صهم م�صرف �أبوظبي 
�لإ�صالمي با�صم/ روية عبد�هلل 

حممد �ملهريي ، فمن يعرث عليها 
ت�صليمها مل�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي 

�أو �لإت�صال على 0556111185 

فقدان �سهادة ا�سهم   
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0007660 يف  الدع�ى رقم
�إىل �ملدعي عليه : �صيف نظام بن عامل 

جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�صارقة - منطقة �لنهدة - برج �لتعاون 2601 - هاتف 0556031530 
�أنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/2/22 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - 
مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 6( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�لدعوى  �لن�صر وذلك للنظر يف  تاريخ  �يام من  �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة  بها كافة  مرفقا 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�صفك مدعي عليه. 
�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي  مبلغا وقدره 1805492.00 درهما )مليون وثمامنائة وخم�صة �لف و�ربعمائة 
و�ثنني وت�صعني( درهما ، بالإ�صافة �ىل �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�صتحقاق حتى �ل�صد�د �لتام ، مع تثبيت �أمر 

�ملنع من �ل�صفر �ل�صادر مبوجب �لأمر على عري�صة رقم 2020/7460 �لقا�صي مبنع �ملدعي عليه من �ل�صفر. 
حتميل �ملدعي عليه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

مدير اخلدمات الق�سائية      
عائ�سة ابراهيم الهرم�دي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة اأم القي�ين - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   UAQCFICIPOR2020 /0000372 يف  الدع�ى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه : عبد �حلميد عبد�هلل عبد�حلميد �بر�هيم �جل�صمي 
  9167147

بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  2020/11/24 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  بانه  نحيطكم علما 
�أعاله ل�صالح / بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�صركة م�صاهمة عامة( بالتايل :  

)�جلن�صية  �جل�صمي  �بر�هيم  عبد�حلميد  عبد�هلل  �حلميد  عبد   / عليه  �ملدعي  بالز�م   : �ملحكمة  حكمة 
�لإمار�ت( ، بان يوؤدي �ىل �ملدعي / بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�صركة م�صاهمة عامة( مبلغ مقد�ره 80. 
فل�ص(  وثمانون  درهم  وخم�صون  وثالثة  و�صبعمائة  �لف  وخم�صون  وت�صعة  )ثالثمائة  درهم   359.753
وفائدة تاأخريية بو�قع 6.49 % �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية �حلا�صل يف 2020/9/27 وحتى 

متام �ل�صد�د ، و�لزمت �ملدعي عليه �مل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية ...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.

القا�سي /�سامل �سعيد الدرعي  
اأم القي�ين - املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
يف الدع�ى رقم FUCAPCIPOR2020 / 0000294 / جتاري جزئي 

بالن�سر وعلى ل�حة اإعالنات املحكمة  
�مل�صتاأنف �صده : �بو�صتولو�ص بانتازي�ص بانتازي�ص 

عنو�نه : �إمارة �لفجرية - �صارع حمد بن عبد�هلل  فندق �أبيز 
ليكن معلوما لديك �ن �مل�صتاأنف : ��صيا �صارم ليمتد م م ح قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر 
 FUCAPCIPOR2020  / بتاريخ 2020/9/23 يف �لدعوى �لإبتد�ئية رقم  0000294 

حمكمة �لإ�صتئناف �ملدنية - جتاري )جزئي(. 
�لق�صاء  بد�ر  �لفجرية  حمكمة  �مام  ميثلك  من  ح�صور  �و  ح�صورك  فيقت�صي 
لديك  ما  وتقدمي  �صباحا   9.00 �ل�صاعة   2021/2/15 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم   .......
من بيانات ويف حالة عدم ح�صورك �و ح�صور من ميثلك قانونا ف�صتنظر �ملحكمة 

�لدعوى يف غيبتك. 
مدير مكتب اخلدمات الق�سائية 
من�س�رة على عبداهلل   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - زبري عدنان حممد وارث نعيم اخرت حممد وارث   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000059/ 

�إىل �ملحكوم عليه : زبري عدنان حممد و�رث نعيم �خرت حممد و�رث 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �أبوظبي �لتجاري بنك �لإحتاد �صابقا   
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

�ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�صم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  �ملذكور   له  �ملحكوم  �أن  ومبا 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 166821 درهم بالإ�صافة �ىل 

�لفائدة �لقانونية بو�قع 11.49 % �صنويا من تاريخ 2019/11/18 وحتى متام �ل�صد�د. 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
 القا�سي / وائل احمد عبداهلل 
 حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000026/ 
�إىل �ملحكوم عليه : د�نة ل�صناعة �لبال�صتيك 

من�صور عبد�لقادر حممود �لطحان   
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �أبوظبي �لتجاري - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
�أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 984211.0  درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي 
حمكمة عجمان / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 120
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد/ حبيبه حممد يعقوب �بر�هيم �ملن�صوري -  �جلن�صية 
�لإمار�ت ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100%  �ىل �ل�صيد/ مدلج 
�مرب��صاندى فالبيل حممد كونهي �وبالكاندى �جلن�صية : �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماة 
برقم  بال�صارقة  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �لبي�ص(  �جلناج  )كافترييا 
�لرخ�صة )765563(. تعديالت �خرى : تغيري �ل�صكل �لقانوين من )موؤ�ص�صة فردية( �ىل 
رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   )5( من  فقرة   )14( �ملادة  )وكيل خدمات(  وعمالبن�ص 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف 
يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه 
�لجر�ء�ت  �ملذكورة لتباع  �لعدل  �لكاتب  عليه مر�جعة مكتب  ذلك  �عرت��ص حيال  �ي 

�لقانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 16/2020/333 ا�ستئناف اأم�ر م�ستعجلة جتاري  
مو�صوع �لإ�صتئناف: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 523/2020 

حجز حتفظي و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.   
طالب �لإعالن : �يفان كوفات�صيف - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- ماجد �صيد �مني جنيب  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 
�صده - جمهول حمل �لإقامة 

مو�صوع �لإعالن : وحددت لها جل�صه يوم �لربعاء �ملو�فق 2021/3/3 �ل�صاعة 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  �لتقا�صي  بقاعة  م�صاء�   17.30

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر 
 9051/2020/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  ر�مي�ص كالوجنال كومار�ن -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ل�صرق �لو�صط للعو�زل - �ص ذ م م  

وميثله / ديانا حممد حمادة  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)372893.46( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بالن�سر 
 7764/2020/207 تنفيذ جتاري  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  بدر بدر �لدين �حل�صيني -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ دنيا للتمويل - ذ م م  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )117.455( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 300/2020/1560  ا�ستئناف مدين  

مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- ��صف ر�صا حممد �أ�صلم - جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف / �صركة �لتاأمني �لعربية �ل�صعودية )�ص.م.ب.م( فرع دبي.  قد 

��صتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2020/1048 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�صه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/2/23 �ل�صاعة 10.00 �صباحا 
بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأداء  اأمر    AJCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001900/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جمال حمي �لدين �صلمان 

حيث �نه قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ يو�صف �حمد حماده - �جلن�صية : فل�صطني  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : 
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 159424.0 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي 
حمكمة عجمان
حمكمة  التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2019/2813 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: دلتا �لإمار�ت ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م 

عنو�نه : �إمارة دبي بردبي �لرب�صاء بناية ملك عبد�هلل حممد علي �ملال مكتب رقم 705 - 706 - 707 
�ملنفذ �صده : �صركة تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - ذ م م 

عنو�نه : بوكالة �ملحاميني / عبد�لعزيز خليفه �لهنائي وهدى عي�صى بن ر�صا 
بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2021/2/10 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
�لبيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�صرة �يام �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�صر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�صاف �ملمتلكات : 
�صقة �صكنية )حتت �لإن�صاء( - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 188 - رقم �لبلدية : 489 - 346 - �مل�صاحة : 79.45 

مرتمربع - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى COURT - رقم �لوحدة : 2310 - �لتقييم : 769.672 درهم. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13154 بتاريخ 2021/2/2 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم 2019/2813 تنفيذ جتاري   

طالب �لتنفيذ: دلتا �لإمار�ت ملقاولت �لبناء - �ص ذ م م 
عنو�نه : �إمارة دبي بردبي �لرب�صاء بناية ملك عبد�هلل حممد علي �ملال مكتب رقم 705 - 706 - 707 

�ملنفذ �صده : �صركة تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - ذ م م 
عنو�نه : بوكالة �ملحاميني / عبد�لعزيز خليفه �لهنائي وهدى عي�صى بن ر�صا 

بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�صاء   5.00 �ل�صاعة   2021/2/10 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( لعقار �ملو�صحة �و�صافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�صركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �يام �لتالية جلل�صة 
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رقم )2021/1089(

�ملنذر :  �أحمد عبد�لرحيم �أحمد �لعطار - �إمار�تي �جلن�صية 
�ملنذر �ليه : ��ص بي �أي للن�صر و�لدعاية و�لإعالن  - �ص ذ م م  )جمهول حمل �لإقامة( 

مبوجب هذ� �لإنذ�ر ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليها ويكلفها ب�صرورة �لوفاء مببلغ وقدره )533.334 خم�صمائة 
وثالثة وثالثون �لف وثالثمائة و�ربعة وثالثون درهما( وهي عبارة عن : 

166.667 درهم بدل �لإيجار عن �صهر دي�صمرب ل�صنة 2020 ، 166.667 درهم بدل �لإيجار عن �صهر يناير 
ل�صنة 2021 ، 200.000 درهم قيمة �ل�صريبة �مل�صافة عن بدل �لإيجار عن �ل�صنتني من عام 2019 ولغاية 
�لر�هن خالل مدة  �لإلتز�م بتنفيذ ما ورد بالإنذ�ر  باأنه يف حال عدم  �ليها  �ملنذر  �لتنبيه على  2021( مع 
�أق�صاها )30( يوما من تاريخ هذ� �لإعالن �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�صائية 
جتاه �ملنذر �ليها و�إخالئها من �لعني �ملوؤجرة و�لز�مها باملرت�صد يف ذمتها حتى تاريخ �لإخالء �لتام وكذ� 
 )25( �مل��ادة  لن�ص  طبقا  وذل��ك  و�ملياه  �لكهرباء  هيئة  ل�صالح  �ملوؤجر  �لعني  على  �ملرتتبة  �مل�صتحقات  كافة 
�لفقرة )1( �لبند )�أ( من �لقانون رقم )26( ل�صنة 2017 ب�صاأن �يجار �لأماكن يف �إمارة دبي ، مع حفظ كافة 

حقوق �ملنذر �لخرى جتاه �ملنذر �ليها بوجه عام.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



ت�صاءلت عائ�صة �صلطان ماذ� نقر�أ؟ وكيف؟ ماذ� يريد 
تختلف  وكيف  �لقر�ءة؟  ملنتديات  بالن�صمام  �لقارئ 
و�لقر�ءة  �ل��ق��ر�ءة،  يف  �آلياتهم  وم��ا  للعمل؟  قر�ءتهم 
�لنقدية �أو �لتفكيكية للرو�ية؟ وكيف نقيم �لرو�ية؟ 
بالن�ص  ماعالقتنا  و  �لأدب����ي؟  للن�ص  ننظر  وك��ي��ف 
و�صلطتنا عليه، ما نناق�صه وما ل يجوز فر�ص و�صاية 

عليه؟ �لتناول �لأدبي و�لنظرة �لأخالقوية.. 
وذكرت عائ�صة �صلطان باأنه ل ي�صتطيع �أحد �أن يعلم 
و�أ�صا�صيات  �أ���ص��ول  ه��ن��اك  �أن���ه  �إل  ي��ك��ت��ب،  ك��ي��ف  �آخ���ر 
للكتابة وبالطبع وجود موهبة، وحتى �لقر�ءة حتتاج 
�ل�صامي  زينة  �لقر�ءة.و�أ�صافت  و�أ�صول يف  �أ�ص�ص  �إىل 
“�إن �لكالم على �لكالم  �أبو حيان �لتوحيدي قال  �أن 
يعدُّ  مكتوب  عمل  ع��ن  �لتحدث  فعل  لذلك  �صعب” 
عمال �صعبا، و�أمور حتتاج جملة من �ل�صروط �أهمها 
�أن نعي م��دى �ت�����ص��اع �ل��ق��ر�ءة، لأن���ه ل ت��وج��د قر�ءة 
�صة، وقر�ءة  منوذجية فهناك قر�ءة �أكادميية متخ�صّ
لغوية �صرف تهتّم بالرو�ية من حيث �إّنها لغة ون�ّص 
ترى  �لتي  �لأ�صلوبية  )�مل��د�ر���ص  مثل  �لن�صيج  حمكم 
�لن�ّص �لرو�ئّي بناء لغوّيا ومنتجا كالمّيا بالأ�صا�ص(، 
وق�������ر�ءة ت��ع��ن��ى ب��امل�����ص��م��ون وح�����ده م���ث���ل: �ل���ق���ر�ءة 
�لتاريخّية،  �ل��ق��ر�ءة  �لنف�صّية،  �ل��ق��ر�ءة  �لجتماعّية، 
�صة “�لربيئة«. �لأيديولوجّية، و�لقر�ءة غري �ملتخ�صّ
ين�صئ ن�صاً  �أرك���ان: مبدع  ل��الإب��د�ع ثالثة  �أن  و�أك���دت 
وقارئ  ي�صمع،  �أو  يقر�أ  ون�ص  �لقارئ،  باأيدي  ويلقيه 
�أو متلٍق ل ت�صتقيم �لعملية �لإبد�عية �إل به، و�لقر�ء 
�أن��و�ع: من ي�صتمتعون بالّرو�ية دون تقييمها،  ثالثة 
ي�صتمتعو�  �أن  دون  �لرو�ية  يقّومون  �أو  يقّيمون  ومن 
بها. ومن يقّيمون �لّرو�ية وي�صتمتعون بها يف �لوقت 
�لرو�ية  �إن��ت��اج  يعيد  �ل��ذي  �ل�صنف هو  وه��ذ�   ، نف�صه 
�مل�صهد  �أن  �إىل  �مل����الح  �إي���ه���اب  ج���دي���د.و�أ����ص���ار  ب�صكل 

�لأدبي يف ظل �لتحولت �حلادثة يف �ملجتمع وو�صائل 
�لتو��صل خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية �أتاحت كم �ملعلومات 
�أظهر  للتد�ول  �أعلى  و�إمكانية  �صهل  ب�صكل  و�ملعرفة 
�ل�صيطرة  و�صعوبة  �ملعرفة،  و�إن��ت��اج  تنظيم  �صعوبة 
بع�ص  على  �لت��ف��اق  وع��دم  للت�صتيت  يدعو  ما  عليها 
�ملفاهيم، وهي حتتاج �إىل وقت لإنتاج خرب�ت خا�صة 
�صديدة  �ل���ق���ر�ءة  بنوعيها  �ل���ق���ر�ءة  خ���رية  و�صمنها 
�لقر�ءة  وخ��ربة  �لنخبوية،  �صديدة  وه��ي  �لتخ�ص�ص 
مع  للتعامل  �ملهار�ت  من  �أدن��ى  حد  بامتالك  �لعامة 
�أدنى من  �ل�صخ�ص حد�  �ملكتوبة و�كت�صاب  �لن�صو�ص 
�أنو�عها  �لقر�ءة مبختلف  �خلربة لتحقيق متعة من 

و�صنوفها. و�أن �لإن�صان يقر�أ �أو يكتب لإن�صاء معارفه 
�خلا�صة.

�لقر�ئية، ومر�كمة  ذ�ئقته  �أن لكل قارئ  �ملالح  و�أك��د 
�أن ت�صنف  ت�صتطيع  �لتي  �لذ�ئقة  تلك  يعلي  �لقر�ءة 
�لقارئ، وت�صعه يف م�صاف �لناقد لأن �لناقد �كت�صب 
و�خلربة  �ملمار�صة  وم��ع  �ل��ق��ر�ءة  م��ن  مثقلة  خ��رب�ت 
�ملكتوب،  �لعمل  ور�ء  ما  و�إدر�ك  �ملقارنة  �آلية  �متلك 
�صو�ء من حيث �ل�صكل �أو �لكيفية، فالقر�ءة ل ت�صري 
يف طريق و�حد هي حماولة لتنظيم �خلرب�ت �ملعرفية 

وت�صكيل فهم �أو�صع ملا ور�ء �لكتابة.
و�أكد �أنه ل �صلطة للقارئ على �لن�ص، من حقه �إبد�ء 

�لر�أي، ولي�ص حماكمة �لن�ص، وهذ� خلط يف ثقافتنا 
�لعربية.

وذكر د. عبد�خلالق عبد�هلل �أن للقر�ءة م�صتويات ول 
ملاذ�  �أو  نقر�أ؟  مل��اذ�  لل�صوؤ�ل  �إجابة  عن  للبحث  حتتاج 
ميوله،  �صخ�ص  لكل  لأن  �لقر�ئية؟  ذ�ئقتنا  تختلف 
ي��خ��ت��ار م��ا ينا�صبه،  ق���ارئ  ت��ت��درج وك���ل  �ل���ق���ر�ءة  و�أن 
�ل��ق��ر�ءة بني �جليل �حل��ايل مرتفعة  �أن معدل  و�أك��د 

ومذهلة.
�ملقام  “فّن” يف  �لرو�ية  �أن  بروين حبيب  د.  وذك��رت 
�أن  يجب  �خل��ي��ال،  وو�صيلته  �ل��و�ق��ع  عجينته  �لأول، 
�ملبا�صر  �لنقل  عن  وم�صافات  م�صافات  �لرو�ية  تبتعد 

و�مل��ر�آوي للو�قع. �لبع�ص ل يفهم من �لرو�ية �صوى 
لتدوين  وك��ر����ص��ة  “حامل” ل��الأف��ك��ار  جم���رد  �أن���ه���ا 
�ل��ت��ي ج���رت، ولي�صت ه��ي بحد  �لأح�����د�ث و�ل��وق��ائ��ع 
ذ�تها منتجة لالأفكار �أو �أنها ت�صكيل جمايل يف �ملقام 

�لأول!
�ل��غ��اي��ة �جلمالية  �إذ� غ��اب �خل��ي��ال و�ن��ت��ف��ت  ل��الأ���ص��ف 
�أي �صيء  �صت�صبح  ف��ن،  ف��ال رو�ي���ة ول  �ل��ك��ت��اب��ة،  م��ن 
�آخر غري �لرو�ية، وهناك بر�مج ت�صجع على �لقر�ءة 
�لأدب  لرو�ئع  �مل�صموعة  و�لكتب  �لزمن �جلميل  �أيام 

�لعاملي �فتقدنا هذه �لرب�مج!
�لأدبية  �ل��ق��ر�ء�ت  بني  �لفرق  ما  �حل�صور:  وت�صاءل 
مثل �ل�صعر �أو �لق�صة �لق�صرية مثال و�لرو�ية ولي�ص 
باقي �أفرع �ملعرفة؟ وهل �خللفية �لثقافية و�لتجربة 
وه��ل تختلف  �ل��ق��ر�ءة،  ت��وؤث��ر يف  ل��ل��ق��ارئ  �ل�صخ�صية 

طريقة �لقر�ءة باختالف غر�ص �لقر�ءة؟
�ل��ق��ر�ءة، و�أن من��ط �لرو�ية  �ل��ذ�ئ��ق��ة يف  و�أك����دو� دور 
ونوعها وليد كل جمتمع وظروفه فالأدب متنوع ولكل 
�آر�وؤه��م خمتلفة حول  ذوقه و�هتمامه.  و�أن �ل�صباب 
�لقر�ئية  و�خل��ربة  �لذ�ئقة  �لأدب��ي��ة، ح�صب  �لأع��م��ال 
�ملرت�كمة وممكن �أن جند بينهم من يتفق �أنها �أعمال 
خالدة، و�أن و�صائل �لإعالم ت�صلط �ل�صوء على بع�ص 
تكوين  يف  بظالله  يلقي  ما  �ملحتوى  �صعيفة  �لكتب 

�لذ�ئقة �لقر�ئية لدى �ل�صباب و�لقارئ عموما.
تاريخي  برت�كم  �ل�صعوب  تكت�صبها  عادة  �لقر�ءة  و�أن 
نحن مازلنا ن�صكو من �لأمية يف كثري من جمتمعاتنا، 
كانت  �لتقليدية  �أو  �لأوىل  ثقافتنا  �أّن  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
�ل��ك��ت��اب و�مل�����ص��ح��ف �لكرمي  ب���ني  �أو رب��ط��ت  ���ص��ف��وي��ة 
�ملر�أة  �أن  بالأ�صا�ص.. كما  دينّي  فالقر�ءة كانت بهدف 
ح�صلت على حقها يف �لتعليم موؤخر�، وكما نعلم  �أّن 

�ملر�أة هي �لتي تك�صب �لطفل مهار�ته �لأوىل.

ثقافة وفن�ن
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لجتماع  �لإمار�تيني،  �لنا�صرين  جمعية  عقدت 
�لثامن ملجل�ص �إد�ر�تها، و�فقت خالله على حم�صر 
وتو�صيات �لجتماع �ل�صابق، وناق�صت �لعديد من 
�لنجاح  و��صتعر�صت  و�مل�صاريع،  و�ملحاور  �لق�صايا 
�إىل  �ل��ذي يهدف  �لأزم���ات  �ل��ذي حققه �صندوق 

دعم �لنا�صرين �ملت�صررين جر�ء جائحة كورونا.
و���ص��ه��د �لج��ت��م��اع �ل����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر �جلمعية 
ح�����ص��ور ك����ّل م���ن ع��ل��ي ع��ب��ي��د ب���ن ح����امت رئي�ص 
�جلمعية، و�إميان بن �صيبة نائب رئي�ص �جلمعية، 

ور��صد �لكو�ص، �ملدير �لتنفيذي للجمعية، وحممد 
�ل�صندوق،  �أم��ني  �إد�رة،  جمل�ص  ع�صو  دخ��ني  بن 
�إد�رة،  جمل�ص  ع�صو  خليفة،  �ليازية  و�ل��دك��ت��ورة 
�ل��ك��ع��ب��ي، ع�صو جمل�ص  �ل�����ص��ّر، وع��ب��د �هلل  �أم���ني 

�إد�رة، وعدد من �أع�صاء فريق �جلمعية.
خطوة نوعية

م�صروع  عمل  �إمكانية  ملناق�صة  �لجتماع  وتطرق 
تن�صيق  �إىل  �لإلكرتونية  �لكتب  لتحويل  جديد 
�لتي تعدُّ �أد�ة �لتن�صيق �لقيا�صية للن�صر   e-pub
�ل��رق��م��ي �لأك����رث �ن��ت�����ص��ار�ً و�مل�����ص��ت��خ��دم��ة كمعيار 
مثل  من�صات  على  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لكتب  ل��ق��ر�ءة 

)كيندل(، وKobo و وiBooks وغريها، كما 
�صي�صتمل �مل�صروع على دور�ت تدريبية للنا�صرين 

تطلعهم على كيفية �لتحويل لهذ� �لمتد�د.
�لنا�صر  “�لتِق  م�صروع  تفعيل  �لجتماع  وناق�ص 
�لإمار�تي” �لذي �أطلقته �جلمعية بهدف تو�صعة 
لهم  جديدة  �أ���ص��و�ق  وفتح  �لنا�صرين  عمل  نطاق 
لغات  �إىل  �لعربية  �لكتب  ترجمة  د�ئ��رة  وتو�صيع 
�ل��ع��امل، ليكون عرب �لن��رتن��ت من خ��الل من�صة 
https://www.epa. �لرقمية  �جلمعية 
org .ae/en/EPA-Members .
�لظروف  ه���ذه  وخ����الل  �مل��ج��ال  لتفتح   ،aspx

حول  نظر�ئهم  للتقاء  �ملحليني  �لنا�صرين  �أم��ام 
�لعامل.

تعاون و�صراكة
من  وف���د�ً  �جلمعية  ��صتقبلت  ذ�ت���ه  �ل�صياق  ويف 
�لرتقاء  �صبل  معه  بحثت  �ملجتمع،  تنمية  وز�رة 
ب���و�ق���ع �ل��ن�����ص��ر �مل��ح��ل��ي، و�آف������اق ت��ط��وي��ر �صناعة 
�ملقرتحات  م��ن  جملة  ��صتعر�صت  ك��م��ا  �ل��ك��ت��اب، 
و�مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��اب��ق��ة �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا م��ث��ل �لتِق 
�لنا�صر �لإمار�تي، و”م�صروع من�صة”، و”�صندوق 
�لأزمات”، �إىل جانب مناق�صة �مل�صاركات �لدولية، 
�لنا�صرين،  ب��ني  �ل��ت��و����ص��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  و�أث���ره���ا 

وغريها من �ملحاور.
للقاء  �لتنمية  وز�رة  ممثلي  مع  �لجتماع  ومّهد 
�ملدير �جلديد لإد�رة �جلمعيات غري �لربحية ذ�ت 
�لنفع �لعام يف �ل��وز�رة، حيث ثّمن ممثلو �لوز�رة 
خ���الل �ل���زي���ارة �جل���ه���ود �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي تقودها 
�ملحلي  �لن�صر  بو�قع  �لرت��ق��اء  �صبيل  يف  �جلمعية 
�ملبادر�ت  م��ن  �لعديد  وط���رح  �لنا�صرين  ورع��اي��ة 
��صتمر�رية  يف  ت�صهم  �ل��ت��ي  �ل��ف��اع��ل��ة  و�ل���رب�م���ج 
�ملناف�صة  �صوق  يف  �لنا�صر  وب��ق��اء  �لكتاب  �صناعة 
�أك����دو� على  ب��ال��رغ��م م��ن خمتلف �ل��ظ��روف، كما 
تعزيز�ً  �مل�صتقبلي  ل��ل��ت��ع��اون  ج��دي��دة  �آل��ي��ة  و���ص��ع 

لتكامل �لأعمال بني �لوز�رة و�جلمعية.
وح�صر �لجتماع كٌل من �مل�صت�صار عبد �هلل عمر 
و�أحمد  �لعام،  �لنفع  ذ�ت  �إد�رة �جلمعيات  ، مدير 
�لنفع  ذ�ت  �إد�رة �جلمعيات  نائب مدير  �خل��دمي، 
�لعام. وعن هذه �لجتماعات و�للقاء�ت �أكد  علي 
�صناعة  �أن  للجمعية  �لرئي�ص  ح���امت،  ب��ن  عبيد 
�لن�صر يف دولة �لإمار�ت تعي�ص و�قعاً متطور�ً على 

خمتلف �مل�صتويات، حيث �ت�صع �هتمامها بالكتاب 
دور  �أع���د�د  وت�صاعفت  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  خ��الل 
يف  ملمو�صة  حت��ولت  هناك  وب��ات  �ملحلية  �لن�صر 
حركة �لتاأليف و�لكتب �للكرتونية و�لتطبيقات 

�لتفاعلية،
�مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود و�خل����روج   م��ا ي�صتلزم ب���ذل 
باأفكار و�عدة تو�كب �لع�صر وتخدم �لرتقاء بهذ� 
و�للقاء�ت  �أن هذه �لجتماعات  �لقطاع، مو�صحاً 
ت�صّب يف م�صلحة �لو�صول �إىل م�صاريع م�صتقبلية 
تخدم و�قع و�لنا�صرين وتدفع باجتاه �ملزيد من 

عالقات �لتعاون مع خمتلف �جلهات يف �لدولة.
�جتماع  يف  “�عتمدنا  �جل��م��ع��ي��ة:  رئ��ي�����ص  وت��اب��ع 
جمل�ص �لإد�رة حزمة من �لتو�صيات �لتي خرجنا 
حيث  م��ن  ن��ب��د�أ  فنحن  �ل�صابق،  �لجتماع  يف  بها 
مل�صاريع  ه��و ط��ري��ق ج��دي��د  �ج��ت��م��اع  وك���ّل  ننتهي، 
وبر�مج وخطط فاعلة وو�عدة ن�صعى من خاللها 
ي�صمن  مالئم  مبناخ  �لن�صر  �صناعة  حتظى  لأن 
�لظروف  من  بالرغم  وتناف�صيتها  ��صتمر�ريتها 
�ل��ت��ي ف��ر���ص��ه��ا �ن��ت�����ص��ار ف���اي���رو����ص ك����ورون����ا، وقد 
�لتي  و�لرب�مج  �ملقرتحات  من  جمموعة  و�صعنا 
ن�صعى لتنفيذها م�صتقباًل وناأمل يف �أن تعزز من 

تناف�صية �لقطاع«.
ب��ن حامت:”  ق��ال  �لتنمية  وز�رة  وف��د  ل��ق��اء  وع��ن 
نحر�ص على تعزيز عالقات �لتعاون �لتي تربطنا 
و�إيجاد  �ل��دول��ة،  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
�لإمار�ت  دولة  باجتاه جعل  تدفع  روؤى م�صرتكة 
حيث  �لن�صر،  �صعيد  على  وعاملياً  �قليمياً  مركز�ً 
للخطط  متكاملة  روؤي��ة  �لجتماع  خ��الل  قدمنا 
م�صتقباًل،  ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ن�����ص��ع��ى  �ل��ت��ي  و�مل�����ص��اري��ع 

و�إيجاد  �لرقمي،  بالن�صر  تتعّلق  �لتي  تلك  خا�صة 
�أحدث  للنا�صرين  ت��وّف��ر  وو�ع����دة  ج��دي��دة  ح��ل��ول 
تلبي  �آفاقاً جديدة  �أمامهم  �لن�صر وتفتح  تقنيات 

�لطموحات و�لروؤى �مل�صتقبلية«.
�لإمار�تيني  �ل��ن��ا���ص��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  ي�����ص��ار 
تاأ�ص�صت عام 2009، وتهدف �إىل خدمة وتطوير 

قطاع �لن�صر يف دولة �لإمار�ت و�لرتقاء به، 
و�لنهو�ص بدور �لنا�صر من خالل بر�مج �لتاأهيل 
�جلمعية  وتعمل  كفاءته،  ترفع  �لتي  و�ل��ت��دري��ب 
ع��ل��ى رع���اي���ة �ل��ع��ام��ل��ني يف ق��ط��اع �ل��ن�����ص��ر بدولة 
و�لقو�نني  �مل��ه��ن��ة  ���ص��روط  �لإم�������ار�ت، وحت�����ص��ني 
�جلهات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�صيق  ب��ه��ا  �خل��ا���ص��ة 

�ملعنية بالن�صر د�خل �لدولة وخارجها.

عقدت اجتماعًا ثامنًا ملجل�س اإداراتها وا�صت�صافت وفدًا من وزارة تنمية املجتمع

»النا�ضرين الإماراتيني« تبحث �ضبل الرتقاء بواقع الن�ضر املحلي وت�ضتعر�ض م�ضاريعها امل�ضتقبلية
ناق�صت اإمكانية عمل م�صروع جديد لتحويل الكتب الإلكرتونية اإىل تن�صيق EPUB القيا�صي

النقد واآليات القراءة يف ندوة الثقافة والعلوم

••  دبي - د.حممود علياء

ا�صت�صافت ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع �صالون املنتدى جل�صة حوارية بعنوان “النقد واآليات القراءة” مب�صاركة 
زينة ال�صامي متخ�ص�صة يف الأدب واللغة العربية يف جامعة تون�س، ومعلمة لغة عربية يف اللي�صيه الفرن�صي وجامعة 

ال�صوربون باأبوظبي، واإيهاب املالح الكاتب ال�صحفي والناقد الأدبي واملهتم بالدرا�صات النقدية يف جمال القراءة.
وح�صور عائ�صة �صلطان ع�صو جمل�س اإدارة، ود. عبداخلالق عبداهلل، ود. نادية بوهناد، ود. بروين حبيب، ود. مرمي 

الها�صمي، ود. اأمل �صقر، وفتحية النمر وهالة �صوقي واأحمد علي ونادر مكان�صي ونخبة من املهتمني
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يارا تك�ضف عن كوالي�ض 
ت�ضوير »غري النا�ض«

ت�صوير  كو�لي�ص  من   ، لها  فيديو  مقطع   ، ي��ار�  �للبنانية  �لفنانة  ن�صرت 
�لتو��صل  موقع  على  �خلا�ص  ح�صابها  على  �لنا�ص"  "غري  �غنيتها  كليب 

�لجتماعي، وقد عّلقت يار� ،
على �لفيديو بالقول: "من �أجو�ء ت�صوير كليب �أغنية "غري �لنا�ص" مبارح 
بي�صكو� من �صي ت�صبرية لكم  �لإ�صرت�حة ما  �ملا�صي بوقت  كم �صورة على 

�صح ومع بو�صة كمانلمني يا ترى"
�جلدير ذكره �ن �ألبوم يار� �جلديد يت�صمن 8 �غنيات و"غري �لنا�ص" هي 
نويل  �ملخرج  و�لتي �صورتها مع  �لعر�قية  باللهجة  يار�  توؤديها  �أغنية  �أول 

با�صيل يف �إمارة �لفجرية بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ت�����ص��وي��ر م�صل�صلها  ب��ب��دء  �ل��ف��ن��ان��ة روج��ي��ن��ا،  �ح��ت��ف��ل��ت 
بطولة  �أول  مي��ث��ل  �ل���ذي  �ل�صلطان"  "بنت  �جل��دي��د 
�أن  ومتنت   ،2021 رم�صان  در�م��ا  مو�صم  يف  مطلقة 

يرزقها �هلل �لنجاح و�لتوفيق.
م�صل�صالت  زخ��م  و�صط  و��صعا  �صدى  �مل�صل�صل  ويجد 
�أغلبه  �ل���ع���ام  ه����ذ�  �ل�������ص���ر�ع  و�أن  خ��ا���ص��ة  رم�������ص���ان 

"ن�صائي".
روجينا ن�صرت �أول �صورة من كو�لي�ص ت�صوير �مل�صل�صل 
وعلقت عليها قائلة: باإذنك يا رب جتعل رزقنا �لنجاح 

من ف�صلك وكرمك من حيث ل نحت�صب".
بطولة  �أول  ب��ت��ق��دمي  �صعادتها  ع��ن  روج��ي��ن��ا  و�أع���رب���ت 
يف  عر�صه  �ملقرر  �ل�صطان"  "بنت  م�صل�صل  يف  مطلقة 
�ملطلقة م�صئولية  �لبطولة  �أن  �ملقبل، موؤكدة  رم�صان 

كبرية وحتتاج �إىل جهد كبري وم�صاعف.
جذبتها  �ل���ع���و�م���ل  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �إن  روج��ي��ن��ا  وق���ال���ت 
جديدة  ���ص��ح�����ص��ي��ة  ف��ه��ي  �مل�����ص��ل�����ص��ل،  يف  ل�صخ�صيتها 
وتفا�صيل  م�����ص��اع��ر  ه��ن��اك  �أن  وخ��ا���ص��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ف��ن��ي��ا 
�أخرى  لتفا�صيل  بالإ�صافة  ب��ال��دور،  م��وج��ودة  كثرية 

�صيالحظها �جلمهور خالل عر�ص حلقات �لعمل.
لل�صخ�صية  جيد�  بالتح�صري  قامت  �أنها  عن  وك�صفت 
�لتي تقدمها مبذ�كرتها ودر��صة تفا�صيلها، و�أنها بد�أت 
بالفعل ت�صوير �أول م�صاهدها يف �مل�صل�صل �لذي جتري 

�أحد�ثه يف عدة حمافظات.

�للبنانية  جنوى  �ل��ف��ن��ان��ة  ك�صفت 
ك������رم  ك���و�ل���ي�������ص ط���ري���ف���ة خ���الل 
م��ن��زل��ه��ا �ىل موقع  م���ن  ت��وج��ه��ه��ا 
ت�صوير كليب �أغنية " معذور قلبي 
كانون   29 يوم  �أطلقته  و�لذي   ،"

�لأول/دي�صمرب �ملا�صي.
�لفيديو حني  يف  وظ��ه��رت جن��وى 
ركبت �صيارتها من منزلها، متجهًة 
ت�����ص��وي��ر �لأغ��ن��ي��ة يف   �إىل م��وق��ع 
�لعنان  ي��وم��ه��ا  و�أط��ل��ق��ت  ب�����ريوت ، 
�صو�رع  �إىل  �صيارتها  من  لالأغنية 
�أول لها قبل  ب��ّث علني  ب��ريوت، يف 

�لت�صوير.
قائلة:  �ل���ف���ي���دي���و،  ع��ل��ى  وع���ّل���ق���ت 
�لطريق  َع  م�صو�رنا  ك��ان  "هيك 

لت�صوير كليب معذور قلبي".
وتفاعل متابعو جنوى مع �لفيديو 
وعلى  ع���ف���وي���ت���ه���ا  ع���ل���ى  ب���ال���ث���ن���اء 
ح��م��ا���ص��ه��ا �ل���الف���ت. �لأغ���ن���ي���ة من 
كلمات عامر لوند، �أحلان وتوزيع 
ع��ل��ي ح�����ص��ون، ومت ت�����ص��وي��ره��ا يف 
حتت  ل��ب��ريوت،  �لبحرية  �لو�جهة 

�إد�رة �ملخرج  وليد نا�صيف .

ي�صارك يف م�صل�صل )بنت ال�صلطان( لرم�صان املقبل

اأحمد جمدي: يف اأعمايل اأبحث
 عن ال�ضيناريو وفريق العمل اجليد

حما�صك  ����ص���ب���ب  م�����ا   •
لتجربة )حظر جتول(؟

�ملميز؛  �ل��ع��م��ل  ف���ري���ق   -
�إلهام  �لفنانة  م��ن  ب��د�ي��ة 
�صاهني، و�صوًل �إىل �ملخرج 
رم�صي�ص  �أم����ري  �مل��ح��رتف 
�ل����ذي �أع���ت���ز ب��ال��ع��م��ل معه، 
بالتفا�صيل  ج��د�  يهتم  فهو 
�خل��������ا���������ص��������ة ب����ك����ل 
�إ�صافة  �مل��م��ث��ل��ني، 
�لق�صية  �إىل 
�ل��������ت��������ي 

طياتها،  يف  ك��ث��رية  �أف��ك��ار�  وحت��م��ل  �لفيلم  يناق�صها 
فالتجربة مميزة و��صتثنائية، لذ� مل �أتردد يف �ملو�فقة 

عليها.
عر�ص  حني  �لعمل  على  �لفعل  رد  وج��دت  كيف   •

مبهرجان �لقاهرة؟
- �صعدت مب�صاركة �لفيلم باملهرجان، نظر�ً لأهميته 
و�صعرت  �أف�����الم،  �أي  ي��ق��ب��ل  ل  ف��امل��ه��رج��ان  �ل��دول��ي��ة، 
و�لت�صفيق  للفيلم  �جلمهور  ��صتقبال  م��ع  بالر�صا 
فوز  بجانب  �لفيلم  ع��ر���ص  بعد  ح��دث  �ل���ذي  �حل���اد 
�أف�صل ممثلة منا�صفة  �إلهام �صاهني بجائزة  �لفنانة 
يف �مل�صابقة �لدولية، فكل هذه �لأم��ور كانت �صبباً يف 

فخري بالعمل.
�أم  للفيلم،  ميزة  مهرجانات  كفيلم  �لت�صنيف  • هل 

�أن ذلك يبعده عن �جلمهور؟
ب�صكل  �لأم��ر مل يعد موجود�  �أن هذ�  �أعتقد   -
�لفيلم  �أن  �أه���م���ه���ا  �أ����ص���ب���اب،  ل���ع���دة  ك��ب��ري 
ي��ح��م��ل ق�����ص��ة وم��ع��اجل��ة ف��ن��ي��ة قريبة 
م���ن �جل��م��ه��ور، و�مل�����ص��ت��وى �لفني 
من  �لرئي�صي  �ملعيار  هو  للعمل 
ع���ل���ى جناحه  �حل����ك����م  �أج�������ل 
�أن  كما  وج��م��اه��ريي��ا،  فنيا 
�أ�صبحت  �مل�صتقلة  �ل�صينما 
ب��ه��ا جت����ارب قريبة  �أي�����ص��ا 
ردود  وهناك  من �جلمهور، 

فعل �إيجابية عليها.
�صخ�صية  تقدميك  • رغم 
فاإن  �مل�صامل،  �لزوج  ح�صن، 

ثمة �صعوبات بدورك..
- بالفعل، �صعوبة �مل�صاهد 
�مل�صاعر  ع��ن  �لتعبري  يف 
و�لأح��ا���ص��ي�����ص م��ن دون 
ح�����دي�����ث ب����ال����ن����ظ����ر�ت 
وب���الأد�ء، وه��ذ� �لأمر 
������ص�����ه�����اًل،  ي������ك������ن  مل 
م�صهدين  يف  خ��ا���ص��ة 
بالعمل،  حم����وري����ني 
لذ� كنت حري�صا على 
�لتعامل  يف  �ل����ت����اأين 
مع �ل�صخ�صية حتى 
�إيقاع  على  �أح��اف��ظ 
يجب  مب�����ا  �ل���������دور 
خالل  عليه  يكون  �أن 
و�صاعدين يف  �لأح���د�ث، 
ذل���ك ك��ث��ري�ً �مل��خ��رج �أمري 
خلربته  ن����ظ����ر�  رم�������ص���ي�������ص، 

�لقوية.
• وماذ� عن م�صروعك �ل�صينمائي 
م���ع و�ل�����دك �مل���خ���رج �ل��ك��ب��ري جمدي 

�أحمد علي؟
 2( فيلم  يف  دوري  ت�صوير  م��ن  �نتهيت   -
طلعت حرب(، حتت قيادة �أبي، وهو من �لأفالم 

�ملميزة �لتي �أعتز بامل�صاركة فيه، وتدور �أحد�ثه د�خل 
�أحد �لعقار�ت مبنطقة و�صط �لقاهرة، ون�صاهد �لكثري 
من �لتفا�صيل و�لأح��د�ث �لتي حتدث خالل �لفرتة 
�لتي تدور فيها �لأح��د�ث، لكن حتى �لآن ل �أعلم ما 
يف  �ل�صينمائية  �ل�صالت  يف  �صيعر�ص  �لفيلم  كان  �إذ 
�صينمائية  مهرجانات  يف  �صي�صارك  �أم  حم��دد،  موعد 
يف  لكن  �لإن���ت���اج،  ب�صركة  مرتبط  �لأم���ر  ف��ه��ذ�  �أول، 

�لنهاية لدّي �صغف ملعرفة رد فعل �جلمهور.
�جلديد؟ �لدر�مي  م�صروعك  على  ��صتقررت  • هل 

روجينا  مع  �ل�صلطان(  )بنت  م�صل�صل  يف  �صاأ�صارك   -
وب��ا���ص��م ���ص��م��رة، وه���و م��ن �لأع���م���ال �ل��در�م��ي��ة �لتي 
���ص��ت��ع��ر���ص خ�����الل ���ص��ه��ر رم�������ص���ان �مل���ق���ب���ل، وب����د�أن����ا 
�لتح�صري�ت �أخري�ً مع �ملخرج �أحمد �صفيق، و�أر�هن 
�أنه  ل��ت��ق��دمي��ي ب�صكل خم��ت��ل��ف، خ��ا���ص��ة  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
م��ك��ت��وب ب��ط��ري��ق��ة مم��ي��زة ل��ل��غ��اي��ة و�لأح������د�ث مليئة 

بتفا�صيل �صيقة.
فماذ�  ب��ك��ت��اب��ت��ه،  ت��ق��وم  ج��دي��د  ع��م��ل  ع��ن  • �أع��ل��ن��ت 

عنه؟
�جلديد  فيلمي  كتابة  م��ن  �لن��ت��ه��اء  على  �أو���ص��ك��ت   -
)�لغر�ب(، لكن ل �أريد �حلديث عنه بالوقت �حلايل، 
و�أمت��ن��ى �أن �أمت��ك��ن م��ن جتهيزه ل��ريى �ل��ن��ور خالل 
�لثانية  �لإخر�جية  جتربتي  و�صيكون  �حل��ايل،  �لعام 

من خالله كما �صاأكون �صمن �أبطاله.
�إحدى  يف  �مل�صاركة  ع��دم  عن  �ع��ت��ذ�رك  �صبب  ما   •

حكايات م�صل�صل )�إل �أنا(؟
- �عتذرت ب�صبب رغبتي يف �حل�صول على �إجازة بنف�ص 
توقيت �لت�صوير، خا�صة �أن فريق �لعمل كان مرتبطا 
بالتز�ماتي  �ل��وف��اء  م��ن  �أمت��ك��ن  ع��ر���ص، ومل  مبوعد 
جتاه مو�عيد �لت�صوير �ملقرتحة، و�عتذرت للح�صول 
على ر�حة ق�صرية حتى �أمتكن من �لعودة للعمل و�أنا 

بكامل لياقتي �لفنية.
�جلزء  يف  جتربتك  على  �لفعل  ردود  وجدت  • كيف 

�لثاين من )�لآن�صة فرح(؟
- ���ص��ع��دت ب��ال��ت��ج��رب��ة، وب��ال��ن�����ص��وج �ل����ذي ح����دث يف 
�صخ�صية �صادي خالل �لأحد�ث، وكنت �صعيد� بوجود 

جزء ثان من �لعمل،
هناك  ج��ع��ل  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  نف�ص  وج���ود  �أن  ل�صيما   
���ص��اه��م يف �صرعة  ب��ي��ن��ن��ا وت��ف��اه��م��ا ك���ب���ري�  )ك��ي��م��ي��ا( 
�لت�صوير ويف �لوقت نف�صه يف �لتفاهم، و�صعدت بردود 
�لأعمال  من  فهو  �لعمل،  عر�ص  �أعقبت  �لتي  �لفعل 

�لتي ��صتمتعت بالعمل فيها.
�أعمالك؟ تختار  • كيف 

�إذ�  ما  و�أفكر  �أق��ر�أه جيد�ً،  لأي عمل  �أر�صح  - عندما 
فريق  يف  تفكريي  �إىل  �إ�صافة  ل،  �أم  يل  منا�صبا  ك��ان 
�إذ  وم��ا  فيه،  �صتتو�فر  �لتي  �لفنية  �لعنا�صر  �لعمل 
�صيناريو  ع��ن  �أب��ح��ث  ف��اأن��ا  ع��دم��ه،  م��ن  كانت منا�صبة 
�أن  كممثل  ت�صاعدين  عنا�صر  وت��و�ف��ر  عمل  وف��ري��ق 
�أ�صتطع من خاللها تقدمي  �أقدم �صخ�صيات متنوعة 

�أدو�ر موؤثرة، 
�أن �أكون موفقا يف هذ�  وتبقى مع �جلمهور، و�أمتنى 

�لأمر.

�صاهني  اإلهام  الفنانة  ببطولته  تقوم  الذي  جتول(  )حظر  فيلم  اأخريًا،  امل�صرية،  ال�صينمائية  العر�س  دور  ا�صتقبلت 
بامل�صاركة مع عدد من الفنانني ال�صباب، منهم اأحمد جمدي الذي يعي�س حالة انتعا�صة فنية بني ال�صينما والتلفزيون.

 ويف هذا احلوار حتدث جمدي عن الفيلم وم�صاريعه ال�صينمائية اجلديدة، خ�صو�صًا 
فيلم )الغراب( الذي يت�صدى لبطولته وتاأليفه واإخراجه، يف جتربة ا�صتثنائية 

مب�صواره الفني... 

روجينا حتتفل باأول بطولة مطلقة 
لها يف مو�ضم دراما رم�ضان

جنوى كرم تك�ضف كوالي�ض طريفة 
قبل ت�ضوير )معذور قلبي(
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كيف منيز بني كوفيد- 19 
والتهابات اجلهاز التنف�ضي احلادة؟

مييل �لأ�صخا�ص �لذين يخافون من "كوفيد19-" �إىل �عتبار �أي عالمة 
مر�صية، من �أعر��ص "كوفيد19-". ولكن كيف ميكن حتديد �صبب �صوء 

�حلالة �ل�صحية.
�ملعدية،  �لأم��ر����ص  �أخ�صائي  فوزني�صين�صكي،  �صريغي  �ل��دك��ت��ور  ي�صري 
�لأ�صتاذ �مل�صاعد بق�صم �لأمر��ص �ملعدية بكلية �لطب باجلامعة �لرو�صية 
لل�صد�قة، يف حديث لر�ديو "�صبوتنيك"، �إىل �أن عدوى �لفريو�ص �لتاجي 
�لتنف�صي  �جلهاز  �لتهابات  �أم��ر����ص  جمموعة  �صمن  من  هي  �مل�صتجد، 
�جلهاز  �إ���ص��اب��ة  �لأم���ر�����ص مب��ت��الزم��ت��ني:  ه���ذه  وتتميز جميع  �حل����ادة. 
"كوفيد19-"، لأن  �لتنف�صي، لذلك ل ميكن فور� �عتبار ذلك �إ�صابة ب� 

هذ� قد يكون ب�صبب مر�ص �آخر.
وي��ق��ول، "قد ي��ك��ون ه���ذ� �ل��ت��ه��اب �لأن����ف �أو زك���ام �أو �ل��ت��ه��اب �ل��ب��ل��ع��وم �أو 
�حلنجرة، �أو �لتهاب �لق�صبات و�ل�صعب �لهو�ئية �أو �لتهاب رئوي. وتتميز 
جميع �لتهابات �جلهاز �لتنف�صي �حلادة باإ�صابة جزء من �أجز�ئه. �أما يف 
حالة "كوفيد19-" فعادة ي�صاب جتويف �لأنف و�لرئتني. ولكن مع ذلك 
�لبلعوم  �إ�صابة  عند  و�ل�صعال  �حلنجرة  يف  �أمل  من  �ل�صخ�ص  يعاين  قد 

و�لق�صبات �لهو�ئية".
هي  �لتنف�صي،  �جل��ه��از  �ل��ت��ه��اب��ات  ب��ه��ا  تتميز  �ل��ت��ي  �ل��ث��ان��ي��ة  و�مل��ت��الزم��ة 
و�رتفاع  �جل�صم  و�آلم يف  �ل�صد�ع  مثل  �أعر��ص  "هناك  ويقول،  �لت�صمم. 
درجة �حلر�رة، �لذي ي�صاحب  �لإ�صابة باأي عدوى مر�صية، مثل نظري 
�لإنفلونز� وعدوى �لفريو�ص �لغدي وغريها. ومتالزمة �عر��ص �لت�صمم 
�لتي تظهر �صبيهة بالتي تظهر عند �لإ�صابة بالفريو�ص �لتاجي �مل�صتجد. 
�إجر�ء  من  بد  ل  �ملر�صية  للحالة  �ل�صحيح  �لت�صخي�ص  �أج��ل  من  لذلك 

�ختبار�ت خمربية".
وي�صيف، �أحيانا ي�صاب ب� "كوفيد19-" �أ�صخا�ص يعانون من قلق مفرط، 
باأعر��ص  ي�صعرو�  �أن  ميكن  �لأ���ص��خ��ا���ص  ه���وؤلء  �لك��ت��ئ��اب.  �إىل  مييلون 

متاما. �أ�صحاء  �أنهم  مع  "كوفيد19-"، 
ويقول، "هناك �أ�صخا�ص يعانون من م�صكالت نف�صية وج�صدية، يعتقدون 
�أن درجة حر�رتهم �رتفعت، وفعال قد يوؤكد قيا�ص �حلر�رة ذلك. ولكن ل 
ميكن �لتاأكيد على �إ�صابتهم بالفريو�ص �لتاجي �مل�صتجد. و�أمثال هوؤلء 

نادر� ما ينقلون �إىل �مل�صت�صفى".

ال�صغري؟  بالأخطل  امللقب  ال�صاعر  هو  • من 
�ل�صاعر �للبناين ب�صارة �خلوري 

البوع؟  هو  وما  الكوع  هو  • ما 
�لكوع �أطول عظمة يف �إبهام �ليد و�لبوع �أطول عظمة يف �إبهام �لقدم. 

الأموية؟  الدولة  �صاعر  هو  • من 
�لأخطل 

البالغة؟  يف  اجلنا�س  هو  • ما 
�تفاق كلمتني يف �للفظ و�ختالفهما يف �ملعنى. 

البالغة؟  يف  ال�صجع  هو  • ما 
�تفاق �أو�خر �جلمل يف �حلرف. 

من  �صئيلة  ن�صبة  على  يحتوي  بل  �ملائة  يف   100 بن�صبة  خال�صا  ذهبا  لي�ص  قري�طا   24 عيار  • �لذهب 
�ملمكن  م��ن  ي�صبح  �ن��ه  ل��درج��ة  كال�صل�صال  لينا  يكون  �مل��ائ��ة  يف  مئة  �خلال�ص  �ل��ذه��ب  �أن  وذل��ك   ، �لنحا�ص 

ت�صكيله باليدين. 
ذلك  �أن  لعتقادهم  )�جلعة(  بالبرية  �لر�صع  �أطفالهم  �أج�صام  بغ�صل  �ملاليزية  �لقبائل  �أحدى  �أفر�د  • يقوم 

يحميهم من �لإ�صابة بالأمر��ص. 
�ملاء.  عن  بحثاً  بل  �خلطر  من  هرباً  �لرمال  يف  ر�أ�صها  تدفن  ل  • �لنعامة 

�للندين.  باكنغهام  ق�صر  يف  عا�صت  �نكليزية  ملكة  �أول  كانت   )1837( فيكتوريا  • �مللكة 
 .1910 �لعام  يف  �ل�صني  يف  يعي�صان  وكانا  �أعو�م  و9   8 �لعمر  من  يبلغان  كانا  �لعامل  يف  و�لدين  • �أ�صغر 

�ل�صباح.  يف  نومه  من  ي�صتيقظ  عندما  كالب�صر  )يتثاءب(  �لنمل  �أن  �لعلماء  • لحظ 
حتنيطها،  �إج���ر�ء�ت  تبد�أ  �أن  قبل  �أي��ام  لب�صعة  ت��رتك  �لنبالء  ن�صاء  جثث  كانت  �لفرعونية،  م�صر  يف   •
نظر  يف  مثرية  تبدو  ل  حتى  ون�صارتها  رونقها  تفقد  ك��ي  للجثة  �ل�صماح  ه��و  ذل��ك  ور�ء  م��ن  �ل��ه��دف  وك��ان 

�ملحنطني. 

الأ�سري واحلار�س
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اجل�زر
�لعائلة  �إىل  �جل����زر  ي��ن��ت��م��ي 
منه  وي������وج������د  �خل����ي����م����ي����ة، 
�لأ�صفر  ف��م��ن��ه  �أن������و�ع،  ع���دة 
عرفه  ول����ق����د   ، و�لأح������م������ر 
و�أطال  �لقدم،  منذ  �لإن�صان 
�لأط���ب���اء �ل��ق��د�م��ى ف��ى �صرد 

فو�ئد �جلزر. 
غ���ن���ي���ة  �جل�������������زر  ب�������������ذور   -

بفيتامينات ب ، ج ، د ، ه� وبع�ص �لأمالح �ملعدنية منها �لكربيت و�لفو�صفور 
و�ل�صوديوم و�لبوتا�صيوم و�ملغن�صيوم و�حلديد. 

- توؤكل �لثمرة طازجة �أو مطهوة. 
- �جلزر غنى بفيتامني ) �أ ( �لذى ينتج منه �لكاروتني �ملهم لتقوية �لعني 
. ويزيد �جلزر من مقاومة �جل�صم لالأمر��ص �ملعدية ، ويفيد فى حالت 

فقر �لدم و�ل�صعف �لعام 
و�جلزر مهم جد� لتغذية �لأطفال؛ فهو ي�صاعد على منو �جل�صم ويعطيه 

�ملقاومة لكثي�ر من �لأمر��ص 
تهيج  نق�صه  ي�صبب  �ل��ذى  �لبوتا�صيوم  للج�صم حاجته من  �جل��زر  ويعطى 

�لأع�صاب. 
من  كمية  مب��زج  وذل��ك  �جللدية،  و�لت�صلخات  �ل��ق��روح  ع��الج  يف  وي�صتعمل 
�لع�صري مع 8 �أ�صعافها من م�صحوق �لفحم، ويرتك �ملزيج ملدة 24 �صاعة 
للتخمر قبل �ل�صتعمال، ثم يو�صع مرة و�حدة �أو �أكرث يف �ليوم فوق �لقروح 

�لنتنة 
ويعطيه  �جل�صم،  منو  على  ي�صاعد  فهو  �لطفل،  لتغذية  ج��د�  مهم  �جل��زر 

�ملقاومة لكثري من �لأمر��ص.

جعله  فقد  �لعينان  د�م��ع  وه��و  �ملياه  نخرتها  �لتى  �ل�صود�ء  �لكبرية  �جل��در�ن  خلف  قابعاً  يجل�ص  �لأ�صري  ك��ان 
ع�صفور�ً يقف على �صباك زنز�نته يتذكر �مه و�باه و�خوته و�هله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وهو 

ذليل فمن �ين له �لهناء بني �حلجارة �ل�صماء. 
�لأ�صرى فنظر حال هذ�  �ل�صجناء  ويفرقها على  بع�صها  ي�صعها فوق  �ل�صحون  ببع�ص  �لعجوز  جاء �حلار�ص 
�لفتى هذ� �صحنك فتناول  �يها  له:  وق��ال  له وح��زن  �ل��ربئ فرق  تغ�صل وجهه  �لغزيرة  �ل�صاب ووج��د دموعه 
�لطعام حتى ل متر�ص: فقال له: ليتني �موت، فماذ� �فعل بد�خل تلك �حلجر�ت �ل�صيقه �لنتنه، وماذ� جنيت؟ 
هل لأين �د�فع عن �ر�صي و�صريف وعر�صي، لو مل �فعل لكنت جبانا و�نا ل�صت جبانا.. وبكي مرة �خرى و��صلم 

نف�صه للدموع.
 فرتكة �حلار�ص ورحل يكمل عمله، يف �مل�صاء كان �حلار�ص يقبع يف فر��صه وعقله يدور ويدور يفكر يف هوؤلء 
�ل�صباب �لذين ��صرو� وو�صعو� خلف �لأ�صو�ر وتركو� يف حر��صة جمموعة من �حلثاله �ل�صكارى.. �نهم يف عمر 
�ولده �لذين يعي�صون بعيد�ً يف بلده. كان من �ملمكن �ن يتعر�صو� ملا تعر�ص له هوؤلء �ل�صباب.. هو نف�صه يكره 
حو�ئط وجدر�ن هذ� �ل�صجن �لذي جاء يعمل فيه رغماً عنه، هو نف�صه �صجني لكنه خارج �لق�صبان، ح�صناً عليه 
�ن ي�صاعدهم فهو مثلهم �صجني، يكره �لظلم و�لظامل، �هلل �صي�صاعده ومينحه حريته عن قريب فهو مري�ص 
وعلى و�صك �ملوت، ولن ي�صتطيع �حد عقابه فله قدم يف �لدنيا وقدم يف �لخرة، وهذه فر�صته ليفعل خري�ً رمبا 
يكافئه �هلل عليه.  بعد يومني �ح�ص �حلار�ص بغ�صة يف قلبه وكاأن روحه تريد �ن تذهب عنه، فذهب �إىل مطبخه 
وحمل كل ما وجد من �صكاكني و�عطى كل �صجني �صكينا د�خل �صحن �لطعام، ثم ذهب حلجرته حتى خرج 
باقي �حلر��ص لل�صهر يف �لهو�ء �لطلق وتناول �خلمر، فعاد �أدر�جه وذهب �إىل �ل�صجناء و�خذ يفتح �لأبو�ب ثم 
يدخل ليهم�ص بب�صع كلمات )��صتودعك �هلل �نا ر�حل �إىل �ل�صماء بعد قليل و�صاأترك �لباب مفتوحا فال تخرج 
�ل يف �لوقت �ملنا�صب(، و�صبحان �هلل �لذي يفعل يف عباده ما ي�صاء �نتهى �حلار�ص من فتح كل �لأبو�ب وعاد �إىل 
غرفته ليموت يف فر��صه بهدوء حني طغى �لنوم على �حلر��ص �ل�صكارى فتهاوى كل منهم �إىل �لأر�ص يف نوم 
عميق وت�صلل �ول �لهاربني �لأ�صري �ل�صغري ور�أى من �أمامه وخلفه زنازين �أخرى تفتح يف هدوء ومل مي�ص وقت 
طويل حتى هرب جميع �ل�صجناء بدون �ن يلقو� نظرة ود�ع على �حلار�ص �لعجوز� لكنهم كلما تذكروه قر�أو� له 
�لفاحتة يف �صباح عيد �لتحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ويتذكرو� خطوط وجهه �لعجوز �لكثرية 

�لتي فاقت �صنني عمرهم.

ك�����ص��ف �ل��دك��ت��ور ب��اف��ل ب���ر�ن���د، �أخ�����ص��ائ��ي طب 
�لإن�صان عمله  �ل��ذي يجب على  ما  �لأع�����ص��اب، 
ع��ن��دم��ا ي�����ص��ع��ر ب��ال�����ص��د�ع، وه����ل مي��ك��ن د�ئما 
�مل�صكلة دون �حلاجة ملر�جعة  �لتعامل مع هذه 
�صخ�ص  ك��ل  �أن  �إىل  �ل��دك��ت��ور،  ي�صري  �لطبيب. 
�ل�����ص��د�ع ول��و م��رة يف حياته. وهذ�  يعاين م��ن 
�ل�����ص��د�ع �أ���ص��ب��اب��ه خمتلفة وع���دي���دة. ل��ذل��ك ل 
ين�صح بتحمل �أمل �ل�صد�ع، حتى �إذ� كان خفيفا، 

و�لأف�صل تناول دو�ء م�صكن.
"ل مي��ل��ك �لإن�����ص��ان م��وه��ب��ة لتحديد  وي��ق��ول، 
لذلك  �صي�صتد،  �أو  �صيخف  �ل�صد�ع  ك��ان  �إذ�  ما 
�ل��دو�ء �مل�صكن ف��ور�. ولكن  من �لأف�صل تناول 

ب�صورة  �ل��دو�ء  تناول  يتطلب  �ل�صد�ع  ك��ان  �إذ� 
دورية، فهذ� �صبب وجيه ملر�جعة �لطبيب. و�إذ� 
كان �ل�صخ�ص يتناول �لأدوية �مل�صكنة على مدى 
و�أك��رث، فهذه عالمة غري  �أي��ام متتالية  ثالثة 
�صحية، وتوؤكد على �صرورة مر�جعة �لطبيب، 

ملنع حتول �ل�صد�ع �إىل مر�ص مزمن".
وي�صيف، ميكن لل�صخ�ص �ختيار �لدو�ء �مل�صكن 
�حلالة  تكرر  عند  ولكن  و�ح���دة،  م��رة  لتناوله 
من �لأف�صل ��صت�صارة �لطبيب. ويقول، "ميكن 
�صتريويدي  غ��ري  دو�ء  �أي  �خ��ت��ي��ار  لل�صخ�ص 
م�صاد لاللتهابات لتخفيف �لأمل مرة و�حدة. 
ول��ك��ن �إذ� ك���ان �لأم�����ر ي��ت��ط��ل��ب ت���ن���اول �ل����دو�ء 

��صت�صارة  �لأف�������ص���ل  ف��م��ن  م��ن��ت��ظ��م��ة،  ب�����ص��ورة 
�ملالئم  �ل�����دو�ء  لي�صف  �لأخ�����ص��ائ��ي  �ل��ط��ب��ي��ب 
وفقا لت�صخي�ص �ل�صبب، لأنه ل يوجد دو�ء عام 

لعالج �ل�صد�ع".
�لأدوية  بع�ص  تناول  �أن  �إىل  �لدكتور،  وي�صري 
ي���ك���ون �أح���ي���ان���ا ���ص��ب��ب��ا يف �ل���������ص����د�ع، وي���ق���ول، 
ناجت  �ملزمن  �ل�صد�ع  من  نوع  هناك  "لالأ�صف 
يجب  لذلك  �ملالئمة.  �لأدوي���ة غري  تناول  عن 
عدم �ل�صتمر�ر بتناول هذه �لأدوي��ة و��صت�صارة 

�لطبيب ب�صاأن ��صتبد�لها".
�لأع�صاب  ومنقوع  �مل��ر�ه��م  ��صتخد�م  وي�صيف، 

هي و�صيلة غري فعالة، لعالج �ل�صد�ع.

ملاذا ل ين�ضح بتحّمل ال�ضداع؟

مت�صوقون يعاينون زينة راأ�س ال�صنة يف الأك�صاك باحلي ال�صيني يف جاكرتا قبل حلول ال�صنة القمرية اجلديدة يف 12 فرباير. ا ف ب


