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كرمي العيون.. للتخل�ص من الهاالت ال�سوداء
العينني  اأ�سفل  واالن��ت��ف��اخ��ات  ال�����س��وداء  ال��ه��االت  م��ن  التخل�ص  ميكن 
الهيالورونيك  حم�ص  على  يحتوي  ال��ذي  العيون  ك��رمي  با�ستعمال 

والكانابيديول، اأو زيت القنب.
واأو�سحت �سركة م�ستح�سرات جتميل اأملانية اأن هذه املكونات الفعالة 
عالمات  ظهور  اإبطاء  على  وت�ساعد  بنيتها،  وحت�سن  الب�سرة  ترطب 
ال�سوداء  ال��ه��االت  م��ن  والتخل�ص  االنتفاخات  وتهدئة  ال�سيخوخة، 

اأ�سفل العينني.
ب�سرعة،  متت�سه  الب�سرة  اأن  العيون  لكرمي  االأخ���رى  الفوائد  وم��ن 
البيئة  ال��ت��اأث��رات  من  حلمايتها  الب�سرة  على  رقيقة  طبقة  وي��رك 

ال�سارة.
ويتنا�سب الكرمي مع جميع اأنواع الب�سرة وميكن ا�ستعماله اأي�ساً حتت 
بو�سع  موزماتيك�ص"  "نورديك  االأملانية  ال�سركة  ون�سحت  املكياج. 
كمية �سغرة منه على املنطقة املعنية بعد تنظيفها �سباحاً وم�ساًء، 

وتدليكها برفق وجتنب مالم�سة العينني.

كيف حتافظني على رائحة املنا�سف املنع�سة بعد الغ�سيل؟
غ�سل املنا�سف بانتظام اأمر مهم، حيث ميكن اأن تكون موطناً للكثر 
من البكتريا. ومع ذلك، قد يكون غ�سل وجتفيف املنا�سف واحلفاظ 

على رائحتها منع�سة �سعباً يف كثر من االأحيان.
اأن ا�ستخدام منعم االأقم�سة مع املنا�سف ال يفي بالغر�ص،  اإذا وجدت 
اإك�سربي�ص  �سحيفة  ح�سب  ل��ذل��ك،  وج��ي��ه  �سبب  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ف��ق��د 

الربيطانية.
وحيل  ن�سائح  بن�سرها  املعروفة  هين�ص  ال�سيدة  ملحبي  جمموعة  ويف 
حول التنظيف، �ساألت ربة منزل امل�ستخدمني عن كيفية احلفاظ على 

رائحة منا�سفها منع�سة. 
اأبداً"،  االأقم�سة  منعم  ت�ستخدمي  "ال  امل�ستخدمات:  اإح��دى  وقالت 
قالت  حني  يف  لالأقم�سة"،  منا�سب  مكيف  يوجد  "ال  اأخ��رى  وعلقت 

ثالثة اإنها ت�ستخدم منعم االأقم�سة قبل ال�سطف االأخر للمالب�ص.
للتخل�ص  االأقم�سة  منعم  بدل  االأبي�ص  باخلل  م�ستخدمة  ون�سحت 

من البكتريا واجلراثيم واحل�سول على رائحة منع�سة للمنا�سف.
"�سعي املن�سفة يف دلو ثم ا�سكبي املاء املغلي واملنظف  اأخ��رى:  وقالت 
واتركيها  جيداً  وانقعيها  الكريهة،  للروائح  امل�سببة  البكتريا  لقتل 

لت�سبح جاهزة للغ�سيل يف الغ�سالة".

خبري تنظيف ي�سرح معنى املل�سقات على املالب�ص
حرارة  درج���ة  على  تغ�سل  مل  اإذا  تت�سرر  اأن  ميكن  االأق��م�����س��ة  بع�ص 

منا�سبة وبا�ستعمال منظف الغ�سيل املنا�سب.
بع�ص  م��ع  �سغرة  مل�سقات  امل��الب�����ص  معظم  حتمل  ذل��ك  ولتجنب 
الرموز على �سكل مربعات ومثلثات ودوائر يجهل الكثرون معناها، 

ولكنها مهمة الإر�ساد ربة املنزل الأف�سل الطرق لغ�سل املالب�ص.
و�سرح ح�ساب Cleanfreakz على توك توك هذه الرموز، وح�سد 
اأكرث من 2.7 مليون م�ساهدة، وترك الكثر من امل�ساهدين ي�سعرون 

بالندم لعدم معرفة اأهمية الرموز املرفقة مع املالب�ص.
ال�سن  "اأنت كبر يف  التنظيف الذي ظهر يف الفيديو:  ويقول خبر 
وذكي جداً ولكنك ال ت�ستطيع قراءة هذه الرموز. اإنها �سهلة للغاية".
و�سرح اخلبر اأن الرمز الذي ي�سبه دلو املاء يعني اأن االأف�سل و�سع 
قطعة املالب�ص يف الغ�سالة، ويف غياب عالمة �سرب على هذا الدلو، 

فهذا حتذير من غ�سلها يف الغ�سالة.
درجة  اأف�سل  يعني  نقاط م�سافة، فذلك  الرمز مع  نف�ص  واإذا وجد 

حرارة لغ�سلها، وكلما زاد العدد ارتفعت درجة احلرارة املطلوبة.
ويقول اخلبر اإن رمز املربع وبداخله دائرة يعني اأنه و�سع املالب�ص يف 

املجفف باأمان، كما اأن املثلث يعني اأنه ميكن تبيي�سها عند احلاجة.
اأما �سورة املكواة فتعني اأن من االآمن كي املالب�ص، والدائرة لوحدها 

تعني اأن من االآمن غ�سلها بالتنظيف اجلاف.
ويعني التقاطع يف اأي من الرموز بب�ساطة اأن ذلك غر اآمن، ح�سب 

�سحيفة مرور الربيطانية.
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�سوي�سرا... بلد البحريات الـ 1500
ُتعرف �سوي�سرا باأنها موطن اجلبال ولكن هل تعلم اأن يف �سوي�سرا اأكرث من 

مائي. وم�سطح  بحرة   1500
كان  و�سواء  بحرات.  �سواطئ  على  تقريباً  ال�سوي�سرية  امل��دن  اأغلب  تطل 
ذلك ب�سبب االرتفاع اأو املياه ال�سافية اأو جمال املناظر املحيطة، هناك �سيء 

ا�ستثنائي يف البحرات املتالألئة ب�سوي�سرا، ح�سب موقع "ترافل ديلي".
بحرة جنيف: بحرة جنيف وهي اأكرب بحرة يف و�سط اأوروبا، وهي بحرة 
عميقة على �سكل هالل يف �سوي�سرا تطل على جبال االألب. وميكن للزائر 
حجز رحلة بحرية اأو رحلة لال�ستمتاع بامل�ساهد اخلالبة مثل �سعار مدينة 
"جي دو" وهي نافورة يبلغ ارتفاع مياها ل�140 مراً وهي ت�ساء  جنيف 

يف امل�ساء.
القوارب  رك���وب  اأو  االإب��ح��ار  اأو  للتجديف  م��الئ��م  م��ك��ان  اأي�����س��اً  وال��ب��ح��رة 

ال�سراعية اأو التزلج على املياه وحتى الغو�ص.
اأق�سى  يف  تي�سينو هي بحرة جليدية  لوغانو، يف  لوغانو: بحرة  بحرة 
جنوب تي�سني وهي منطقة عطالت يف اأق�سى جنوب جبال االألب. للبحرة 
يبلغ  الذي  واأطولها جبل جينرو�سو  اأفرع خمتلفة وهي حماطة بجبال، 

ارتفاعه نحو 1700 مر.
ال��داك��ن على اجلانب  االأزرق  ال��ل��ون  ذات  ت��ون  ب��ح��رة  ت���ون: تطل  ب��ح��رة 

ال�سمايل من جبال االألب، بني بلدتي تون واإنرالكن يف برنيز اأوبرالند.
اال�ستمتاع  اإىل  باالإ�سافة  اال�سرخاء  تون  بحرة  يف  بحرية  رحلة  وتبعث 
ال�سفينة،  �سطح  على  ال��رائ��ع��ة  ال�سم�ص  اأ�سعة  بب�ساطة  اأو  ف��اخ��رة  بوجبة 
و�ستمر عيناك على ال�ساطئ اجلذاب بقراه الرومان�سية والقالع التاريخية 

املهيبة فوق قمم جبال اإيجر ومون�ص ويونغفراو.

وفاة مغني ن�سيد ليفربول 
»لن ت�سري وحدك اأبدًا«

اأن�سد  الذي  املغني  تويف جري مار�سدن 
االأغنية  وهي  اأبداً"،  وحدك  ت�سر  "لن 
ليفربول،  ل��ن��ادي  ن�سيداً  اأ�سبحت  التي 
اإع��الم والنادي  بح�سب ما ذكرت و�سائل 

االإجنليزي االأحد.
وكتب ليفربول عرب ح�سابه على توير 
وفاة  تلقينا خرب  واالأ�سى  "ببالغ احلزن 
ج����ري م���ار����س���دن، ق��ل��وب��ن��ا ج��م��ي��ع��اً مع 
اأ�سرته واأ�سدقائه". واأ�ساف "هو جزء ال 
يتجزاأ من هذا املكان، رحل جري ولكن 
وحدك  ت�سر  ل��ن  م��ع��ن��ا،  ب��اق��ي��ة  كلماته 
اأبداً". وكان مار�سدن )78 عاماً( الذي 
"ذا جري  ولد يف ليفربول، قائد فرقة 
و�سانعو  مايكرز" )ج��ري  بي�ص  ذا  اأن��د 
ال�����س��الم( يف ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات، ال��ت��ي اأع����ادت 
املكتوبة  اأبداً"  وح��دك  ت�سر  "لن  غناء 
روجرز  االأمركيني  من  اأ�ساًل  وامللحنة 
كارو�سيل  م�����س��رح��ي��ة  يف  وه��ام��ر���س��ت��اي��ن 

الكوميدية الغنائية عام 1945.
وتبنى م�سجعو ليفربول ن�سخة مار�سدن 
واأ�سبحت   ،1963 ال��ع��ام  منذ  وفرقته 
واحدة من اأ�سهر اأنا�سيد كرة القدم ويتم 
ع��زف��ه��ا ق��ب��ل حل��ظ��ات م���ن ان���ط���الق كل 

مباراة على ملعب اآنفيلد.

حديث االأطفال مع األعابهم.. 
لعبة تخيل ال تخلوا من الفرح  �ص 23

اللحوم الع�سوية م�سرة بالبيئة
انبعاثات  من  الكمية  نف�ص  تنتج  الع�سوية  اللحوم  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  خل�ست 

غازات االحتبا�ص احلراري التي تنتجها اللحوم العادية.
العادية  اللحوم  ت�سنيع  اأثناء  الناجتة  االنبعاثات  بح�ساب  اأملانيا  من  باحثون  وقام 
والع�سوية، وكذلك املواد الغذائية النباتية، وخل�سوا اإىل اأن حلوم البقر الع�سوية 
والعادية ت�سر بالبيئة بنف�ص الطريقة، بينما ينتج عن الدجاج الع�سوي يف الواقع 

املزيد من انبعاثات الدفيئة ب�سكل عام.
وبناًء على النتائج التي تو�سلوا اإليها، يقرح الفريق اأن �سرائب اللحوم �سرورية 
ل�سد الفجوة بني اأ�سعار ال�سوق احلالية والتكاليف احلقيقية للغذاء، وقال الفريق 

االأبقار  حلوم  تكلفة  يف  اإن مثل هذه ال�سرائب �ستدعو اإىل زيادة بن�سبة 40% 
العادية، ولكن زيادة بن�سبة %25 فقط للحوم االأبقار الع�سوية، والتي تعد 

بالفعل اأكرث تكلفة.
ماك�سيميليان  والتكنولوجي  ال�سيا�سي  الباحث  عمل  درا�ستهم،  ويف 

تكاليف  على ح�ساب  وزم��الوؤه  التقنية  ميونيخ  بايرب من جامعة 
 - الدفيئة  بانبعاثات  يتعلق  فيما  خا�سة   - اخل��ارج��ي��ة  امل��ن��اخ 

للمواد الغذائية املختلفة.
واحدة  يف  بتحليلها  ق��ام��وا  التي  املنتجات  الفريق  و�سنف 
من ثالث فئات: و�سمل ذلك اإنتاج اللحوم التقليدية واإنتاج 

اللحوم الع�سوية واإنتاج االأغذية النباتية، ثم اأخذوا يف االعتبار 
االنبعاثات الناجتة خالل مراحل كل عملية اإنتاج، مبا يف ذلك تلك التي يتم 

اإطالقها اأثناء النمو ومعاجلة االأعالف واالأ�سمدة.

عنا�صر غذائية هامة
بداية تقول اخت�سا�سية التغذية مرنا الفتى اإّن "الفلفل 
االأخ�سر احلار يتمّتع بفوائد �سحية كثرة منها التخل�ص 
م���ن ف��ق��ر ال����دم ب�����س��ب��ب اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من 
كافة  امت�سا�ص  وي�ساعد اجل�سم على   ،C �سي  الفيتامني 
اأنواع الطعام؛ وهو م�ساّد لاللتهابات وي�ساهم يف الق�ساء 

على الفرو�سات.
ال��ع��دي��د م���ن العنا�سر  ال��ف��ل��ف��ل االأخ�����س��ر ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
االألياف  ب��ه  اأن  ومنها  اجل�سم،  ل�سحة  ال��ه��اّم��ة  الغذائية 
 ، A ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني اأ
على  يحتوي  كما  B6؛  بي6  وفيتامني   C �سي  فيتامني 
العديد من املعادن مثل الكال�سيوم، البوتا�سيوم، احلديد، 
لنمو  ال��الزم  بالربوتني  اجل�سم  ومي��ّد  والزنك،  الف�سفور 

االأن�سجة والكربوهيدرات الالزمة للطاقة.
وي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل االأخ�������س���ر احل����ار ع��ل��ى م���رّك���ب البيتا 
A ح�سب  اإىل فيتامني  ال��ذي يتحّول يف اجل�سم  كاروتني 
B واحلديد،  اأنه يوّفر فيتامينات  احلاجة، باالإ�سافة اإىل 

واملغني�سيوم والبوتا�سيوم.
وال �سّك اأن مرّكب الكاب�سي�سني املوجود يف الفلفل االأخ�سر 
احلار نال اهتماماً كبراً يف الو�سط العلمي، حيث تراكمت 
االأبحاث والدرا�سات العلمية حوله التي بّينت فوائده على 
�سحة االإن�سان، منها اأن هذه املادة ت�ساهم يف التخل�ص من 

اخلاليا ال�سرطانية املوجودة يف الربو�ستات.
هذا وقد اأظهرت درا�سات علمية عديدة اأنه ي�ساهم يف زيادة 
%30 وح���رق امل��زي��د من  �سرعة ح��رق ال��ده��ون مب��ع��ّدل 
�ساعات  لعدة  بال�سبع  ال�سعور  ال�سعرات احلرارية وحتفيز 

من ا�ستهالكه.
املوجود  الكافيني  ا�ستهالك  اأّن  بالذكر  ولعل من اجلدير 
فعالية  من  يزيد  احل��ار  الفلفل  بعد  ال�ساي  اأو  القهوة  يف 
هذا املرّكب الذي يق�سي بالتايل على البكتريا املوجودة 
يف املعدة والتي ت�سّبب احلمو�سة واحلرقة والتي ترفع من 

احتمال االإ�سابة بالقرحة و�سرطان املعدة.
الفلفل  ا�ستهالك  اأن  ال��درا���س��ات  بّينت  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
اأو  امل��ع��دة  ببطانة  اأ����س���رار  اأي���ة  ي�سبب  احل���ار ال  االأخ�����س��ر 

باالأمعاء، بل اإنه يحميهما من االلتهابات اجلرثومية".

خف�ض معّدل الوفيات!
"مرّكب  اأّن  وت�سر اخت�سا�سية التغذية مرنا الفتى اإىل 

يح�ّسن  الكاب�سي�سني 
اجل�سم  ح�سا�سية  م��ن 

مما  ل������الإن�������������س������ول������ني، 
ي�ساهم يف توازن ال�سكر 

احتمال  م���ن  وي��خ��ّف�����ص 
كما  بال�سكري.  االإ���س��اب��ة 

هذا  اأن  ال���درا����س���ات  ب��ّي��ن��ت 
م�ستوى  يخّف�ص من  املرّكب 

والدهنيات  ال���ك���ول���ي�������س���رول 
ال��ث��الث��ي��ة يف ال����دم، وك��ذل��ك من 

ذلك،  اإىل  اإ�سافة  ال�سفائح.  جتّمع 
التي  املجتمعات  اأنَّ  اإىل  الدرا�سات  ت�سر 

لديها  تنخف�ص  ب��وف��رة  احل���ار  الفلفل  ت�ستهلك 
وال�سرايني مقارنة مع  القلب  باأمرا�ص  الوفيات  معدالت 

املجتمعات التي قّلما ت�ستهلكها.
وقد ي�ساعد الكاب�سي�سني يف عالج ال�سداع الن�سفي؛ الأنه 
يكبح املرّكب الع�سبي الذي يدعى P امل�سوؤول عن ال�سعور 
باالأمل. ومن جانب اآخر توؤكد اأبحاث اأخرى الدور الفّعال 
ك��م��خ��ّدر م��ه��م ل��الأ���س��ن��ان، ب��االإ���س��اف��ة اإىل اأن���ه ي��ح��ّث على 
اإفرازات اجليوب االأنفية، مما يقّلل من ال�سعور باالحتقان، 
التهابات  حتارب  للبكتريا  م�ساّدة  خ�سائ�ص  ميتلك  كما 

اجليوب االأنفية .
وي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل االأخ�������س���ر احل����ار ع��ل��ى م����واد م�ساّدة 
حماية  على  تعمل  التي   C الفيتامني  ومنها  لالأك�سدة، 
كيميائية  م���واد  ا�ستن�ساق  ب�سبب  التاأك�سد  م��ن  اخل��الي��ا 
وتناول اأطعمة ملّوثة، مما يحمي من اأمرا�ص ال�سرطان. 
هذا باالإ�سافة اإىل اأنه ينّظف الرئة عند املدخنني ويحمي 
ال��رئ��ة؛ الأن���ه ي�ساعد على  م��ن االإ���س��اب��ة مب��ر���ص �سرطان 

تنقية الرئة من ال�سموم.
ي�ساعد على  االأخ�����س��ر احل���ار  الفلفل  م��ن  ق��رن  ت��ن��اول  اإن 
بف�سل  وه����ذا  ال�����س��م��وم،  م��ن  التنف�سي  اجل��ه��از  تخلي�ص 
حماربة  ع��ل��ى  ي�ساعد  ال���ذي   C فيتامني  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه 
مثل  التنف�سي،  اجلهاز  ت�سيب  التي  النزالت  الفطريات، 

نزالت الربد واالإنفلونزا".

يطرد ال�صموم من اجل�صم
وتتابع االخت�سا�سية مرنا الفتى قائلة: "يحتوي الفلفل 
الكبد  االأخ�سر احلار على مواد م�ساّدة لالأك�سدة ت�ساعد 

ال�سموم  ط���رد  ع��ل��ى 
م������ن اجل���������س����م، مما 
ال�سموم  ت��ر���س��ب  مي��ن��ع 
ال��ك��ل��ى ومي��ن��ع تكّون  ع��ل��ى 
ح���������س����وات ال���ك���ل���ى وح�������س���وات 
املرارة، باالإ�سافة اإىل تقوية العظام 
التي  الكال�سيوم  من  ن�سبة  على  الحتوائه 
ه�سا�سة  مبر�ص  االإ�سابة  من  الوقاية  على  ت�ساعد 

العظام مع تقّدم العمر.
واأخ������راً ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل االأخ�����س��ر احل����ار ع��ل��ى �سعرات 
 100 لكل  حرارية  �سعرة   20 حرارية قليلة ج��داً، وهي 
الدهون  ي�ساعد على حرق  اأن��ه  اإىل  باالإ�سافة  منه،  ج��رام 

ورفع عملية التمثيل الغذائي يف اجل�سم".

الفلفل الأخ�صر احلار واحلامل
املراأة  االأخ�سر احلار على  للفلفل  ال�سحية  الفوائد  حول 
اأّنه  ال��ف��ت��ى  م��رن��ا  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�سا�سية  ت��وؤك��د  احل��ام��ل، 
منها  احلامل  للمراأة  الفوائد  من  العديد  على  "يحتوي 
وهذا  احلمل،  ف��رة  يف  االأنيميا  من  الوقاية  يف  امل�ساعدة 
وي�ساعد  احل��دي��د،  م��ن  عالية  كمية  على  احتوائه  ب�سبب 
ال�سهور االأخ��رة من ت�سّمم احلمل،  امل��راأة يف  على حماية 
ويقي من بوا�سر احلمل؛ الأنه يحتوي على كمية عالية 
من االألياف التي ت�سّهل من حركة الطعام ومتنع االإ�سابة 

باالإم�ساك.
ويحتوي الفلفل االأخ�سر احلار على الربوتني املهم لتكّون 
 B6 اخللية واالأن�سجة للجنني، كما يحتوي على فيتامني
اأنه  اإىل  باالإ�سافة  لديه،  الذهنية  ال��ق��درات  لتعزيز  املهم 
ي�ساعد يف الوقاية من اكتئاب احلمل، وهذا الأنه يرفع من 
احتوائه  ب�سبب  امل��زاج  ويح�ّسن  ال�سعادة،  هرمونات  معدل 

على كمية عالية من البوتا�سيوم.
هذا ويحمي من خطر االإ�سابة بت�سلب ال�سرايني، وي�ساعد 
يف حتفيز الكبد على اإنتاج الكول�سرول اجليد يف اجل�سم، 

ويقلل من الكول�سرول ال�ساّر".

بعد 80 عاما.. ملاذا مل يتغري 
�سكل احلافالت املدر�سية؟

 8 اأو  80 ع��ام��ا  ب��ع��د م����رور ن��ح��و 
ع���ق���ود، ت���ب���دو ح���اف���الت امل���دار����ص 
كبر  ح���د  اإىل  ���س��ب��ي��ه��ة  احل��دي��ث��ة 
كحافالت  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  ب��ت��ل��ك 
على   ،1939 العام  منذ  مدر�سية 
الرغم من اأنها اختلفت كثرا من 

الداخل.
حافالت  ت���ظ���ل  ع����ق����ود،   8 وب���ع���د 
االأكرث  املوا�سالت  و�سيلة  املدار�ص 
وهي  املدار�ص،  اإىل  للو�سول  اأمانا 
اأم���ن���ا ب��ن��ح��و 70 م����رة من  اأك�����رث 
الوطنية  ل���الإدارة  وفقا  ال�سيارات، 
اأن  امل�������روري�������ة، رغ������م  ل���ل�������س���الم���ة 
اأحزمة  على  حتتوي  ال  احلافالت 

اأمان.
العام  اإىل  ت��ع��ود  احل��ك��اي��ة  ب���داي���ة 
موؤمتر دعا  خالل  وذلك   ،1939
املعلمني،  ك��ل��ي��ة  يف  االأ����س���ت���اذ  اإل���ي���ه 
حتديد  مت  ح���ي���ث  ����س���ر،  ف����ران����ك 
احلافالت  يف  ن�����راه  مم���ا  ال��ك��ث��ر 

املدر�سية احلديثة.
بعد  املدر�سية  ه��ي احل��اف��الت  وه��ا 
متاما،  مت�سابهة  تبدو  عاما،   80
رغم اأن ال�سيارات االأخرى خ�سعت 
نف�ص  يف  �سخمة  ت�سميم  الإع����ادة 

الفرة الزمنية.
تنقل  امل�����ت�����ح�����دة،  ال�������والي�������ات  يف 
الوقت  يف  امل���در����س���ي���ة  احل����اف����الت 
26 مليون طفل  احلا�سر ح��وايل 

كل يوم.
ول����ك����ن ق����ب����ل ع�������س���ر احل����اف����الت 
ينتقلون  االأط��ف��ال  ك��ان  املدر�سية، 
"عربات مدر�سية"  املدر�سة يف  اإىل 

جترها اخليول.
وبحلول ثالثينيات القرن املا�سي، 
ات�����س��ع��ت ال���ط���رق وت���وف���رت اأن�����واع 
اأن  يعني  ال�سيارات، مما  اأك��رث من 
احل���اف���الت امل��در���س��ي��ة ك��ان��ت اأكرث 

�سيوعا.
غر اأن احلافالت املدر�سية االأوىل 
اأمن����اط واأن����واع  ك��ان��ت خليطا م��ن 
اإذ مل تكن  امل��رك��ب��ات،  خمتلفة م��ن 
من  الفعالية  اأو  لل�سالمة  ج��ي��دة 
هناك  تكن  مل  كما  التكلفة،  حيث 
م��ت��ب��ع��ة جلميع  ع���امل���ي���ة  م���ع���اي���ر 

احلافالت.
ب����داأ كل   ،1939 ال��ع��ام  ول��ك��ن يف 
ذل��ك يتغر، وف��ق��ا مل��ا ذك���ره موقع 

"بزني�ص اإن�سايدر".
يف ذلك الوقت، اأدرك فرانك �سر، 
الريفي  للتعليم  اأ�ستاذا  كان  ال��ذي 
الذي  ال��دور  كولومبيا،  جامعة  يف 
ت��ل��ع��ب��ه احل����اف����الت امل���در����س���ي���ة يف 
"من  اأن��ه  فوجد  الريفي،  التعليم 
زاد   1938 ع��ام  اإىل   1926 ع��ام 
امل��در���س��ي��ة بن�سبة  ع���دد احل��اف��الت 

يف املئة".  132

فوائد الفلفل االأخ�سر احلار 
للن�ساء يف عالج االأمرا�ص

من  كبري  عدد  لعالج  ا�صتخدامه  ميكن  حيث  كثرية،  فوائد  احل��ار  الأخ�صر  للفلفل 
الأمرا�ض، حيث يحتوي على اأكرث من فيتامني هاّم ل�صحة الإن�صان وعلى كمية عالية 

من  والوقاية  الأمعاء،  يف  الطعام  حركة  ت�صهيل  على  ي�صاعد  مما  الألياف،  من 
م�صاكل اجلهاز اله�صمي ومن الإم�صاك.

اجل�صم،  يف  الغذائي  التمثيل  عملية  من  احل��ار  الأخ�صر  الفلفل  يرفع 
وي�صاعد على زيادة معدل الأي�ض، كونه يحتوي على كمية 

عالية من الألياف التي ت�صاعد على زيادة ن�صبة التمثيل 
الغذائي، مما يحمي من الإ�صابة باأمرا�ض ع�صر اله�صم 

بح�صب جملة �صيدتي.
تعّريف اإىل فوائد الفلفل الأخ�صر احلار للن�صاء يف املو�صوع 

الآتي مع اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى:
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�ش�ؤون حملية

ت�صمن فقرات تعريفية حول اخلدمات الإلكرتونية وجل�صات حوارية

جامعة االإمارات تنظم برناجمًا تعريفيًا افرتا�سيًا للطلبة امل�ستجدين مطلع الف�سل الدرا�سي الثاين 2021-2020
دعوة من النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة  مل�ساركة امل�ستجدين  يف االأن�سطة اجلامعية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم

•• العني - الفجر

نظمت  عمادة احلياة الطالبية يف  جامعة 
الربنامج  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
التعريفي االفرا�سي للطلبة امل�ستجدين 
للف�سل الدرا�سي الثاين 2021-2020، 
والذي ت�ستمر فعالياته ملدة خم�سة اأيام يف 
  ،2021 3-7 يناير اجلاري  الفرة من 
عمل  وور���ص  تعريفية  جل�سات   ويت�سمن 
االأكادميي  النجاح  ون��دوات حول خطوات 
واحلياة الطالبية االأكادميية  يف املجتمع 

اجلامعي.
تعريفية  الربنامج على فقرات  وت�سمن   
حول اخلدمات االإلكرونية التي تقدمها 
االإلكرونية،مبا  بوابتها  ع��رب  اجل��ام��ع��ة 
فيها التطبيقات والربامج التقنية املبتكرة 
بعد،وتطبيقات  ع��ن  للتعلم  واجل���دي���دة 
الربامج  ملختلف  ال����الزم  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
التوا�سل  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  الطلبة  بني 
وموظفي اجلامعة يف القطاعات احليوية 

الر�سمي  املوقع  وامل��وج��ودة على  االأخ���رى، 
للجامعة، وخمتلف التطبيقات والربامج 
عن  للتعلم  واجل���دي���دة  امل��ب��ت��ك��رة  التقنية 

بعد. 
للطلبة  التعريفي  ال��ربن��ام��ج  �سمل  ك��م��ا 
الثاين  ال���درا����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل  امل�����س��ت��ج��دي��ن 
2020-2021، جمموعة من اجلل�سات 
اجلامعة  يف  امل��خ��ت�����س��ني  م���ع  احل����واري����ة 
حول االإر�ساد االأك��ادمي��ي، واإع��داد اخلطة 
الدرا�سية ، وبرنامج "تعرف على كليتك"، 
ع���ن مراكز  ت��ع��ري��ف��ي  ب���رن���ام���ج  وك���ذل���ك 
واأن�سطة  الطلبة،  واإ���س��ع��اد  دع��م  خ��دم��ات 
احلياة الطالبية، باالإ�سافة اإىل حما�سرة 
و  للم�ساقات  االإلكروين  الت�سجيل  حول 

اأن�سطة احلياة الطالبية. 
رحبت  االأول،  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وخ�����الل 
الظاهري   ع��ائ�����س��ة  ال���دك���ت���ورة  االأ����س���ت���اذة 
–النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة باالإنابة- 
كلمتها:   يف  وق��ال��ت  امل�ستجدين  بالطلبة 
اأنقل لكم حتيات معايل زكي  اأن  "ي�سرين 
جلامعة  االأع��ل��ى  –الرئي�ص  ن�سيبة  اأن���ور 

االإمارات -واإدارة اجلامعة ومتنياتهم لكم 
باالإجناز والنجاح يف م�سرتكم الدرا�سية 
بجامعة االإمارات، وكونكم دفعة ا�ستثنائية 
م���ن ال��ط��ل��ب��ة اجل�����دد، ف��ن��ح��ن ن���وؤك���د لكم 

االإج���راءات االح��رازي��ة للحفاظ  �سالمة 
حيث  اجلامعة،  يف  درا�ستكم  �سال�سة  على 
"رقمي"  اإر���س��ادي  برنامج  تخ�سي�ص  مت 
واخلدمات  ال��ق��وان��ني  ب��ك��اف��ة  لتعريفكم 

اجلامعية."
يف  ب��ك��م  "اأرحب  ال���ظ���اه���ري:  واأ����س���اف���ت   
االأوىل  العلمية  امل��ن��ارة  االإم����ارات،  جامعة 
 13 رك���ب  لتن�سموا يف  ال���دول���ة،  ه���ذه  يف 

األف طالب اإماراتي ودويل، ي�سغل العديد 
متمنية  وم��ه��م��ة،  حيوية  منا�سب  منهم 
من  واأم��ن��ي��ات��ك��م  �سغفكم  حتققوا  اأن  لكم 
خالل درا�ستكم  ملجموعة �ساملة ووا�سعة 

تلبي  ال��ت��ي  والتخ�س�سات  ال��ربام��ج  م��ن 
متطلبات امل�ستقبل."

امل�ستجدين   للطلبة  ال��دع��وة  وج��ه��ت  كما 
اجلامعية  االأن���������س����ط����ة  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن وج���وده���م  يف اجلامعة 
واحلر�ص  وقدراتهم،  مهاراتهم  لتطوير 
الهيئة  اأع�ساء  التعلم من نخبة من  على 
ال��ت��دري�����س��ي��ة، وال��ذي��ن ���س��ّن��ف��ْت جمموعٌة 
وفق  ال��ع��امل  علماء  اأف�����س��ل  �سمن   منهم 

ت�سنيف جامعة �ستانفورد العاملية.
جدير بالذكر اأن جامعة االإمارات �سممت 
الظروف  م��ع  مالئماً   اإر���س��ادي��اً  برناجماً 
ودولة  العامل  بها  مير  التي  اال�ستثنائية 
االإم����������ارات، ج�����راء ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 
م���ع���اي���ر �سروط  اأع����ل����ى  وف�����ق  امل�����س��ت��ج��د 
االأمن وال�سالمة  واملعاير املعتمدة لدى 
،   ك��م��ا ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة باتخاذ  ال���دول���ة 
كافة االإج��راءات والتدابر الالزمة فيما 
اجلديدة  الدفعة  وت�سجيل  قبول  يخ�ص 
ال����ث����اين لهذا  ال����درا�����س����ي  ال���ف�������س���ل  م����ن 

العام2021-2020 .

مزارع العني تطلق م�صابقة حلب الأبقار الأوىل من نوعها يف دولة الإمارات 

جوائز للمراكز الثالثة االأوىل 20 األف درهم للمركز االأول و19 األف درهم للثاين و 18 األف درهم للثالث
•• العني - الفجر

واأكرب  اأّول  ُت��ع��ّد  ال��ت��ي  ال��ع��ني  م���زارع  تعتزم 
ملنتجات  متكاملة  حملية  جت��اري��ة  ع��الم��ة 
املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  االألبان يف 
تنظيم وا�ست�سافة "م�سابقة حلب االأبقار"، 
وذل���ك خ��الل ال��ف��رة م��ن 20 ول��غ��اي��ة 26 
اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  وجت����در   .2021 ي��ن��اي��ر 
جلميع  مفتوحة  امل�سابقة  ه��ذه  يف  امل�ساركة 
من  وامل��زارع��ني  املحليني  االأل��ب��ان  م�سّنعي 

منتجي االألبان املدعوين للم�ساركة .
���س��رك��ات ت�سنيع  اإح�����دى  وب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن 
االإمارات  دول��ة  يف  الرائدة  االألبان  منتجات 
العربية املتحدة، تتوىّل مزارع العني تنظيم 
املحليني.  ل��ل��م��زارع��ني  دع���م���اً  ه���ذا احل����دث 
تنظيم  ال�����س��ب��اق��ة يف  ك��ون��ه��ا  خ����الل  وم����ن 

امل��ن��ط��ق��ة الأول مرة،  ت�����س��ه��ده  وط���رح ح���دث 
التزامها بدعم وموؤازرة  توؤكد مزارع العني 
الزراعية  �سركات ت�سنيع االألبان واملنتجات 
عجلة  دف��ع  يف  مل�ساهمتها  ت��ق��دي��راً  املحلية، 
النمو االقت�سادي يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة. وت�سكل العالمات التجارية املحلية 
املزارعني  ج��ان��ب  اإىل  ال���ن���ط���اق،  ال��وا���س��ع��ة 
اأ�سا�سياً  وم��ك��ون��اً  م��ه��م��اً  ع��ن�����س��راً  امل��ح��ل��ي��ني 
ل�سمان االأمن الغذائي يف الدولة. و�سيتيح 
ه���ذا احل����دث ف��ر���س��ة م��وات��ي��ة ل��ل��ج��م��ع بني 
املزارعني ومنتجي االألبان املحليني، الذين 
احتياجات  تلبية  يف  رئي�سًيا  دوًرا  يلعبون 
من   املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �سكان 

املنتجات الغذائية الطازجة وال�سحية.
ومت��ا���س��ي��اً م��ع ال���ت���زام م����زارع ال��ع��ني باأعلى 
خالل  �سيتم  ب��احل��ي��وان،  ال��رف��ق  م�ستويات 

جمال  يف  �سارمة  معاير  تطبيق  امل�سابقة 
العناية باحليوان لكافة املزارعني امل�ساركني. 
العني  م����زارع  �ست�سمن  امل�����س��اب��ق��ة،  وخ���الل 

واملعي�سية  البيئية  امل�ستويات  اأف�سل  توفر 
لالأبقار، مثل احلظائر املتخ�س�سة وخمازن 
ال��ت��ن امل�����س��ّي��دة يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق وخمازن 

املنتجات االأخرى.
�سيتم ج��م��ع ك��م��ي��ات احل��ل��ي��ب م��ن ك��ل بقرة 
م�ساركة خالل فرة اإقامتها ملدة �سبعة اأيام 
بناًء  الفائزين  اختيار  و�سيكون  امل��وق��ع،  يف 

على كميات احلليب التي مت جمعها. 
و�سيتم االإعالن عن اأ�سماء الفائزين بتاريخ 
وذلك  العني،  م��زارع  مباين  يف  يناير   26
اأول   ، �سعبان  ال���دك���ت���ورة:روال  رع��اي��ة  حت��ت 
جمعية  رئي�سة  اإم��ارات��ي��ة،  بيطرية  طبيبة 
ادارة  جمل�ص  وع�سو  البيطرية  االم����ارات 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ع��ن ال�سرق  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

االأو�سط و�سمال افريقيا
على  االأوائ���ل  الثالثة  الفائزون  و�سيح�سل 

التايل،  النحو  على  م��وزع��ة  نقدية  ج��وائ��ز 
اإىل  �ستقدم  دره���م  األ���ف   20 مببلغ  ج��ائ��زة 
 19 مببلغ  وج��ائ��زة  االأول،  امل��رك��ز  �ساحب 

ال��ث��اين، يف حني  باملركز  للفائز  دره��م  األ��ف 
مبلغ  على  الثالث  باملركز  الفائز  �سيح�سل 

درهم. األف   18
الرئي�ص  م���ي���ر،  وال������ت  ف�����ان  وي���ل���م  وق������ال 
فخورون  "نحن  ال��ع��ني،  مل����زارع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
باملرتبة  ال��ذي يهدف  احل��دث  ه��ذا  بتنظيم 
املحلي.  ال��زراع��ي  القطاع  دع��م  اإىل  االوىل 
مواتية  ف��ر���س��ة  احل����دث  ه���ذا  �سيتيح  ك��م��ا 
للمزارعني من منتجي االألبان ال�ستعرا�ص 
خ��ربات��ه��م ون��ت��اج ج��ه��وده��م امل��ت��م��ي��زة، لي�ص 
فقط بني نظرائهم، بل على نطاق املجتمع 
االألبان  منتجي  م��ن  وب��اع��ت��ب��ارن��ا  ب��اأك��م��ل��ه. 
املحليني يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
فاإن هدفنا امل�سرك املتمثل يف الركيز على 
اإنتاج الغذاء املحلي واالأمن الغذائي الوطني 
ه��و م��ا ي��وح��دن��ا. اإن ت�����س��اف��ر ج��ه��ودن��ا معاً 

لتبادل املعرفة واخلربة من �ساأنه امل�ساهمة 
الوطنية  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف 

لالأمن الغذائي ".
واأ�سارت الدكتورة: روال �سعبان، اأول طبيبة 
هذه  اإط���ار  "يف  بالقول،  اإم��ارات��ي��ة،  بيطرية 
امل�سابقة يتم تكرمي وتقدير جهود الكيانات 
يف  اال�ستثنائية  امل��ع��اي��ر  بتطبيق  امللتزمة 
االإمارات  دول��ة  يف  احليوانية  ال��رثوة  قطاع 
الرئي�سيني  وامل�ساهمني  امل��ت��ح��دة،  العربية 
يف دع���م االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة. وم�����ن دواع�������ي فخري 
و�سروري اأن اأ�سارك يف م�سابقة حلب االأبقار 
اأن  اأود  كما  التحكيم،  ب�سفة ع�سو يف جلنة 
اأ�سيد باجلهود املتميزة ملزارع العني ودورها 
يف دع���م ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي امل��ح��ل��ي يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة ".

تكرمي طبيب امل�ساهري فادي ن�سر يف مهرجان دير غ�ست
كرم مهرجان دير غ�ست، يف العا�سمة امل�سرية القاهرة، طبيب امل�ساهر وخبر التجميل فادي ن�سر، عن منجزاته يف جمال العالجات التجميلية

اأبرز االأح��داث الفنية ال�سنوية يف الوطن العربي، ويعنى بتكرمي النجوم  اأقيم و�سط ح�سور كبر من النجوم العرب، اأحد  ويعترب املهرجان الذي 
العرب الذين اأثبتوا متيزهم يف خمتلف املجاالت االإعالمية والفنية.

واأبدى الدكتور "ن�سر" �سعادته بالتكرمي الذي حظي به، ووجه ال�سكر للقائمني على املهرجان، الذين ر�سحوا ا�سمه من بني جمموعة كبرة من 
خرباء التجميل العرب. واأ�ساف يف ت�سريحات خا�سة: "اأ�سعر بالفخر بعد التكرمي الذي حظيت به من مهرجان عريق كمهرجان دير غ�ست، التكرمي 

�سيء جميل يعك�ص جناحاتنا، كما ي�سكل دافعاً كبراً لنطور من اأدائنا".
وتابع: "�سجلت يف م�سرتي براءات اخراع لعدد من تقنيات التجميل املبتكرة، منها: تقنية كاندي لب�ص، يف الين، كات اآي، بوين تيل، وفال�ص تكنيك.. 

واحلمد هلل لقيت جناحاً باهراً ومميزاً داخل اململكة وخارجها".
ويف �سياق اآخر، اأ�سار د. "ن�سر" اإىل اأهمية عمليات التجميل، موؤكداً اأنها ت�سهم يف م�ساعدة الكثر من املر�سى على التخل�ص من الت�سوهات يف خمتلف 

اأنحاء اجل�سم، الطبيعية منها، اأو تلك الناجمة عن حادث ما".
اأ�سواق  اأ�سرع  االأو�سط ثاين  ال�سرق  للغاية، و�ستكون منطقة  كبراً  االأو�سط منواً  وال�سرق  اأفريقيا  التجميل يف  �سوق م�ستح�سرات  "ت�سهد  واأردف: 

التجميل منواً يف العامل بعد �سوق اأمركا اجلنوبية، بح�سب درا�سات ل�سركات خمت�سة".
الفني  العربي عامة والو�سط  الوطن  التجميل، ويحظى ب�سهرة وا�سعة يف  "فادي ن�سر" طبيب معتمد من االكادميية االمركية لطب  والدكتور 

خا�سة، كما ح�سل موؤخراً على براءات اخراع لعدد من التقنيات التجميلية غر اجلراحية.



الكتئاب
و�سلوكه،  وت��ف��ك��ره  ال�سخ�ص  ���س��ع��ور  ع��ل��ى  االك��ت��ئ��اب  ي��وؤث��ر 
وي��ج��ع��ل��ه يف ح��ال��ة ح���زن م�����س��ت��م��رة، ومي��ك��ن اأن ي�����وؤدي اإىل 
قد  واجل�سدية.  العاطفية  امل�ساكل  م��ن  متنوعة  جمموعة 
تواجه املري�ص �سعوبة يف القيام باالأن�سطة اليومية العادية، 

واأحياًنا قد ي�سعر كما لو اأن احلياة ال ت�ستحق العي�ص.
املزاجية  نوبة من احلالة  اأك��رث من جم��رد  االكتئاب  يعترب 

�سعف  نقطة  لي�ص  فهو  ال ال�سيئة،  و

العالج  االكتئاب  يتطلب  قد  بب�ساطة.  منه  اخل��روج  ميكن 
على املدى الطويل من خالل االأدوية اأو العالج النف�سي اأو 

كليهما �سوياً. ولكن يجب اأال تثبط عزمية املري�ص.

اأعرا�ض الكتئاب
تتعدد اأعرا�ص االكتئاب، ولعل اأبرزها:
- م�ساعر احلزن، اأو البكاء، اأو الياأ�ص.

االأم���ور  م��ن  حتى  االإح��ب��اط  اأو  التهيج  اأو  غ�سب  ن��وب��ات   -
الب�سيطة.

- فقدان املتعة يف معظم االأن�سطة العادية اأو 
جميعها.

ا�����س����ط����راب����ات   -

النوم.
- االإرهاق وقلة الطاقة.

يف  ال�سديدة  الرغبة  اأو  ال���وزن،  وف��ق��دان  ال�سهية  ف��ق��دان   -
تناول الطعام وزيادة الوزن.

- القلق اأو االإثارة اأو التململ.
- تباطوؤ التفكر اأو التحدث اأو حركات اجل�سم.

- ال�سعور بانعدام القيمة اأو الذنب.
وتذّكر  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  وال��رك��ي��ز  التفكر  يف  م�ساكل   -

االأ�سياء.
- اأفكار متكررة اأو م�ستمرة عن املوت واالنتحار، اأو حماوالت 

االنتحار.
- م�ساكل ج�سدية غر مربرة، مثل اأمل الظهر اأو ال�سداع.

احلزن
بع�ص  ويف  ق�����وي�����ة؛  ع����اط����ف����ة  ه�����و  احل��������زن 
على  م�سيطرة  العاطفة  ه��ذه  تكون  االأح��ي��ان 
االأ�سخا�ص، ب�سرف النظر عما اإذا كان حزنهم 
نابعاً من فقدان اأحد االأحباء اأو من ت�سخي�ص 
اأحد  به  اأُ�سيب  اأو  به  اأُ�سيبوا  مر�ص ع�سال قد 

اأحبائهم.
وقد يجدون اأنف�سهم فاقدي احل�ص ومبتعدين عن 
مهامهم  اأداء  على  قادرين  وغر  اليومية،  احلياة 

العادية ويحّملون اأنف�سهم ال�سعور بالفقدان.
واحلزن هو ا�ستجابة طبيعية للفقدان، وهو جتربة 
للحزن  الفردية  التجارب  تختلف  و�سخ�سية.  عامة 
على  االأمثلة  بع�ص  وت�سمل  الفقدان.  بطبيعة  وتتاأثر 
اأو  اإن��ه��اء عالقة مهمة،  اأو  االأح��ب��اء،  اأح��د  وف��اة  الفقدان 
اأو  ال�سرقة  خ��الل  م��ن  �سيء  ف��ق��دان  اأو  ف��ق��دان وظيفة، 
االإ�سابة  خ���الل  م��ن  باال�ستقاللية  ال�����س��ع��ور  ف��ق��دان 

باإعاقة...
ي�سعرون  ال���ذي���ن  االأ���س��خ��ا���ص  اخل�����رباء  وي��ن�����س��ح 
اأن��ه��م ال ي�ستطيعون  ب��اأن ي��درك��وا  ب��احل��زن 
ال�سعور،  ه����ذا  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
باال�ستعداد  ين�سحونهم  كما 
خمتلفة  مب��راح��ل  للمرور 
فهم  اإن  احل�������زن.  م����ن 
امل���ع���ان���اة ميكن  ���س��ب��ب 
اأن ي�ساعد يف تخطي 
ه���ذا ال�����س��ع��ور، كما 
عند  احل��������ال  ه�����و 
ال��������ت��������ح��������دث م����ع 
وحماولة  االآخ��ري��ن 

حل امل�سكالت التي ت�سبب اآالماً عاطفية كبرة، مثل ال�سعور 
بالذنب جتاه وفاة اأحد االأحباء.

عموماً، يخف االأمل مبرور الوقت ويتكيف ال�سخ�ص احلزين 

اأو  خمت�ص  طبيب  با�ست�سارة  وُين�سح  اجلديد.  الو�سع  مع 
معالج نف�سي اإذا مل يكن املري�ص متاأكداً مما اإذا كان �سعور 

احلزن لديه اأمراً طبيعياً.

�سغرة،  طاولة  على  امل�سغر  ال�ساي  لطقم  ترتيبها  اأث��ن��اء  طفلتك  راقبي 
وكيف تقوم بتقدمي ال�ساي الوهمي والكعكات اإىل دميتها املف�سلة. اأو راقبي 
طفلك عندما يلعب دور طاٍه يف مطبخ م�سرحي اأو جرنال يف حرب النجوم.

اأط���ف���ال���ك ي��ل��ع��ب��ون ل��ع��ب��ة ال��ت��خ��ي��ل، ف���ال جت��ع��ل��ي جت��رب��ت��ه��م مت���ر م���ن دون 
توجيهاتك، كيف ذلك؟

تعد لعبة التخيل م�سدًرا للفرح بالن�سبة لالأطفال، فحتى مع ظهور العديد 
من االألعاب احلديثة، فاإن هذه امل�سرحية اخليالية ذات الطراز القدمي ال 
تفقد جاذبيتها اأبًدا. هاجر نا�سر الف�سالة، كوت�ص �سعادة و �سفرة �سناعة 

جودة احلياة، من البحرين، تبني لنا فائدة حديث االأطفال مع األعابهم.

كيف تت�صرفني وهم يلعبون لعبة التظاهر؟
االأطفال  ت�سجيع  يجب  تقدمها،  اأن  ميكن  التي  العديدة  الفوائد  ب�سبب 
�ستفقد  واإال  اأب��ًدا  الفكرة  تفر�سي  ال  لكن  التخيل.  األعاب  يف  امل�ساركة  على 

جاذبيتها. اإليك بع�ص ال�سيناريوهات لبدء م�سرحية تخيلية:

اأي  من  فا�ساأليها  با�ستمرار،  دميتها  تلب�ص  ال�سغرة  فتاتك  راأيت  اإذا   -  1
بلد هذه الدمية، هل تعلمني اأين تقع؟

الطبيب  دور  مثل  احلركة  ب�سخ�سيات  ال�سغر  طفلك  يلعب  عندما   -  2
وجد  اإذا  يت�سرف  اأن  عليه  كيف  الطبيب...  مهمة  "ما  ا�ساأليه:  املعلم،  اأو 
مري�ساً؟"، "ما دور املعلم؟. وماذا عليه اأن يفعل كل يوم"؟ كلها معلومات 

�سيحفظها عن طريق اللعب.
 ، عليك  لالنق�سا�ص  م�ستعد  ب��ري  حيوان  باأنه  طفلك  تظاهر  اإذا   -  3
فا�ستمري باللعب معه، اأظهري خوفك يف البداية ثم تظاهري بروي�سه 

من خالل تقدمي طعام وهمي ومداعبته على راأ�سه.
كاأنك  ت�سريف  الوهمي،  املطبخ  تلعب  وهي  طفلتك  بجانب  اجل�سي   –  4
معها  تتحدثي  اأن  وح���اويل  وارت�����س��ف��ي��ه،  ال�����س��اي  ك��وب  منها  خ��ذي  �سيفة، 
خططت  ه��ل  ال��ي��وم؟  �ستفعلني  "ماذا  االأ���س��ئ��ل��ة،  بع�ص  واط��رح��ي  ب��ج��دي��ة 

للحفلة التي �ستقيمينها؟ من �سيعتني باأطفالك"؟
فكرة،  اأي  جناح  اأ�سا�ص  هو  التخطيط  اأن  تتعلم  الطفلة  جتعل  اأ�سئلة  كلها 

وادخلي معها يف التف�سيالت التي جتعلها تتعلم ب�سكل غر مبا�سر.

فوائد لعبة التظاهر
التنمية الجتماعية والعاطفية

ميكن لالأطفال اأن ي�سبحوا من يريدون اأن يكونوا يف لعبة التخيل. وب�سبب 
اأحدهم  ك��ان  اإذا  م�ستقبلي،  ت�سور  على  احل�سول  على  ق���ادرون  فهم  ه��ذا، 
هذا  اآخ��ر  �سخ�ص  دور  االأطفال  يتقم�ص  فعندما  طاهياً  اأو  طبيباً  �سي�سبح 
يجعلهم يتعاطفون مع املهنة، وت�سبح ثقتهم باأنف�سهم اأكرب، ومن هنا تاأتي 

الرغبة والقوة ال�ستك�ساف اأ�سياء جديدة.

التطور العقلي
التي تتطلب حل م�سكالت  املواقف  العديد من  التخيلي، هناك  اللعب  مع 
لن  املالعق  ع��دد  الأن  الطفلة؛  تقلق  فقد  دوره��ا.  يلعبون  التي  ال�سخ�سية 
اأو  القدمية،  األعابها  يف  بالبحث  اإم��ا  ح��ل،  اإي��ج��اد  وعليها  امل��دع��وي��ن،  يكفي 

االعتذار من اإحدى املدعوات.
اإن عملية البحث عن حلول للعقبات تطور املهارات التحليلية لطفلك. كما 

اأنها تعزز احليلة واالإبداع والتفكر املجرد واملنطقي.

التوا�صل
�سواء كان االأطفال يلعبون مع والديهم اأو زمالئهم يف اللعب اأو الدمى اأو 
االأ�سدقاء الوهميني، ف�سوف ينخرطون دائًما يف املحادثة. يبداأ الطفل يف 
واأجمل  اللعبة.  واأفعال  ، خا�سًة عندما يقلد حديث  التوا�سل  اأهمية  تعلم 
�سيء عندما يتظاهر االأطفال، ممن مل يتجاوزا الرابعة، بالقراءة لدميتهم 
القراءة  تعلم  لبدء  متحم�سون  اأنهم  يعني  فهذا  البقالة،  قوائم  كتابة  اأو 

والكتابة.
مطبخ  بتقدمي  ال��ب��دء  ميكنك  باللعب.  التظاهر  على  طفلك  �سجعي  ل��ذا 
اللعب اأو جمموعة اأدوات الطبيب. وتذكري اأن املهارات التي يتعلمها طفلك 

هنا التي يحتاجها يف احلياة الواقعية.

مـــنــ�عـــات

23

توجد عالقة جدلية بني احلزن والكتئاب؛ 
فاحلزن الذي ي�صتمر طوياًل قد يف�صي اإىل 
الكتئاب  فيما  الكتئاب،  مبر�ض  الإ�صابة 
ي�صبب  م��زاج��ي  ا���ص��ط��راب  ه��و  ذات��ه  بحّد 

�صعورًا دائمًا باحلزن وفقدان الهتمام.
 تعّريف يف ال�صطور الآتية اإىل ماهية احلزن 

والكتئاب لتلحظي الفارق بينهما:

الفرق بني احلزن واالكتئاب... حاويل التخل�ص من احلالتني

حديث االأطفال مع األعابهم.. لعبة تخيل ال تخلوا من الفرح 
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العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21771/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:�سامح فتحي حممد زيدان - م�سري اجلن�سية - وعنوانه امارة دبي - بردبي - بناية رقم 10 - بجوار الفهيدي 

بالزا - 0529804051
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )93103.60( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )93103.60( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
62849

الفئة
T

نوع املركبة
فورد مو�ستاجن

لون املركبة
ازرق

�سنة ال�سنع
2017

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21773/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:مونيك ريزا كارلو�ص دميال - فلبيني اجلن�سية - وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة - بناية امل�سورة - مقابل كورال 

ديرة - متحرك رقم:0506870889
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )42239( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )42239( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
62453

الفئة
S

نوع املركبة
ميت�سوبي�سي الن�سر

لون املركبة
ابي�ص

�سنة ال�سنع
2016

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21772/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
�سقة رقم   - ب��رامي ريزدين�ص  بناية   - القرهود   - ام��ارة دبي  ���ص.ذ.م.م - وعنوانها  الفنية  اليها:فلك �سر للخدمات  املنذر 

312 - متحرك رقم:0561701315
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )47187( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )47187( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
99025

الفئة
U

نوع املركبة
CRETA هيواندي

لون املركبة
ابي�ص

�سنة ال�سنع
2018

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21760/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليها:زهرة علي �سيد - بريطاين اجلن�سية - وعنوانه:امارة دبي - جبل علي - بناية النخبة - �سقة 513

متحرك رقم:0553654209
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )37354( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37354( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
61792

الفئة
O

نوع املركبة
كيا ريو

لون املركبة
ا�سود

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21758/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
���ص.ذ.م.م - وعنوانها امارة دبي - الق�سي�ص - �سارع النهدة 1 - بناية برج النور - �سقة  املنذر اليها:كوفيننت كومبيوترز 

204 - متحرك رقم:0507882356
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )63408( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )63408( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
76198

الفئة
R

نوع املركبة
تويوتا كوروال

لون املركبة
ف�سي

�سنة ال�سنع
2015

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21759/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
ب��دران - لبناين اجلن�سية - ام��ارة دبي - بردبي - بناية الفي�ستا 03 - �سقة 113 - متحرك  املنذر اليه:حممد علي ف��اروق 

رقم:0566777300
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )46832( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )46832( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
51559

الفئة
F

نوع املركبة
G25S انفينيتي

لون املركبة
بيج

�سنة ال�سنع
2013

جهة الرخي�ص
دبي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21757/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليه:عبدال�سالم مو�سى حممد احمد �ساهني - اماراتي اجلن�سية - امارة دبي - بردبي - �سارع مردف - بالقرب من 

مردف �سيتي �سنر - بناية مو�سى حممد احمد �ساهني - �سقة رقم 1 - متحرك رقم:0561099414
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )141400( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )141400( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
63391

الفئة
N

نوع املركبة
مر�سيد�ص 300

لون املركبة
احمر

�سنة ال�سنع
2010

جهة الرخي�ص
دبي
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اإخطار عديل

رقم الت�سديق:21552/2020 
املنذر:بنك دبي االإ�سالمي

وميثله ال�سيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ:2018/9/4 ب�سفتها وكيلة عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي ب��رق��م:2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ص بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك:0544145222
املنذر اليها:�سمر مو�سى م�سوحه - �سوريه اجلن�سية - وعنوانها امارة دبي - الرب�سا - بناية اليت B - �سقة 1505 - متحرك 

رقم:0506182536
املو�سوع/اخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )71099( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )71099( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها:

واال  االخطار  ه��ذا  ت�سليمكم  تاريخ  من  ا�سبوع  اأق�ساها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�سحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�سيل  جتاهكم  القانونية  االج����راءات  ا�ستكمال  اىل  ا�سفني  �سن�سطر 

امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة
املنذر

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
29528

الفئة
M

نوع املركبة
FOCUS فورد

لون املركبة
ازرق

�سنة ال�سنع
2017

جهة الرخي�ص
دبي
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم 116/2021 
املنذرة:�سيد احمد خان للنقليات �ص.ذ.م.م

املنذر اليها:املبدع املحلي للمقاوالت �ص.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
املر�سدة  املبلغ  اج��م��ايل  ب�سداد  االل��ت��زام  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  امل��و���س��وع:ت��ن��ذر 
مبوجب التعامالت التجارية البالغ وقدره )47.000.00( درهم يف ذمة املنذر 
املنذرة اىل  الن�سر واال �ست�سطر  تاريخ  ايام من  اليها يف موعد اق�ساه خم�سة 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  حتميلكم  م��ع  ال��الزم��ة  الق�سائية  االج����راءات  ات��خ��اذ 

التقا�سي واتعاب املحاماه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم 117/2021 
املنذرة:�سيد احمد خان للنقليات �ص.ذ.م.م

املنذر اليها:اي جي بي للنقل بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �ص.ذ.م.م
 جمهول حمل االقامة

املر�سدة  املبلغ  اج��م��ايل  ب�سداد  االل��ت��زام  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  امل��و���س��وع:ت��ن��ذر 
مبوجب التعامالت التجارية البالغ وقدره )270.000.00( درهم يف ذمة املنذر 
املنذرة اىل  الن�سر واال �ست�سطر  تاريخ  ايام من  اليها يف موعد اق�ساه خم�سة 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  حتميلكم  م��ع  ال��الزم��ة  الق�سائية  االج����راءات  ات��خ��اذ 

التقا�سي واتعاب املحاماه باال�سافة اىل الفوائد القانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4369/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )146.000( درهم والفائدة 

التاأخرية بواقع 11.30% �سنويا وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي والتام لكون الدين 
جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخرية والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعالن / 1-بنك االحتاد الوطني �سابقا/بنك ابوظبي التجاري حاليا -  �سفته بالق�سية : مدعي   
املطلوب اإعالنهم :  1- حممد ابراهيم زين �سليم -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها ال��زام املدعي عليها بان ت��وؤدي للبنك املدعي مبلغ  مو�سوع االإع��الن :  قد 
وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  وذلك من  �سنويا   %11.30 بواقع  التاأخرية  والفائدة  درهم   )146.000( وق��دره 
بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  وال���زام  تاأخرية  ف��وائ��د  عنه  وي�ستحق  جت��اري  ال��دي��ن  لكون  وال��ت��ام  الفعلي  ال�سداد 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/1/12  ال�ساعة 10.30 �ص 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر 
 7532/2020/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �سده/1-  �ساروجي راين بروتر�ستون
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عمر احمد حممد عبداهلل
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)62775( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4063/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/4145 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )712118.51( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : بنك ابوظبي التجاري -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- عبدالروؤوف خالد حمكم الدين خالد -�سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهول 
حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/12/21 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )712118.51( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار رقم 3-1501 رقم االر�ص 
725 برج �سينريوم تاور 3 - �سقة رقم 1501 العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 
من قانون االجراءات املدنية ، او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال 

فان املحكمة �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر        
 2020/4724  امر اأداء 

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

اإىل املدعي عليهما : 1- كابني فيزا للتجارة �ص.ذ.م.م 2-�سياو�ص جمتبى �سطوت من�ص  
 جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :فريد وفي�سل لل�سياحة ذ.م.م
وميثله:خديجة �سهيل ح�سن خلفان ا�سعدي 

طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2020/11/2 امرت املحكمة 
مبادة جتارية بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ )50.000( درهم خم�سون 
الف درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/4/18 وحتى 

متام ال�سداد والزامهما الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8841/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1825/2019 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1239862.84 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : بارامونت للهند�سة الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م)حاليا( االأ�سمى لالأعمال 

الفنية �ص.ذ.م.م )�سابقا( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنهم : 1- بوير ويك ملقاوالت البناء ���ص.ذ.م.م )حاليا( ايه ام بي بي ملقاوالت 

البناء �ص.ذ.م.م )�سابقا( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )1239862.84( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4126/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف اال�ستئناف رقم 554/2020 ا�ستئناف جتاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 17049 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعالن : قينجبو �سون -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- ال زد ال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )17049( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم 114/2021 
املنذرة:داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية واالر�سيات

املنذر اليها:ماوننت فيو لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م - جمهول حمل االقامة
املبلغ املر�سدة  اج��م��ايل  ب�����س��داد  االل��ت��زام  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  امل��و���س��وع:ت��ن��ذر 
مبوجب التعامالت التجارية البالغ قدره )130.000.00( درهم يف ذمة املنذر 
املنذرة اىل  الن�سر واال �ست�سطر  تاريخ  ايام من  اأق�ساه خم�سة  اليها يف موعد 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  حتميلكم  م��ع  ال��الزم��ة  الق�سائية  االج����راءات  ات��خ��اذ 

التقا�سي واتعاب املحاماة باال�سافة اىل الفوائد القانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم 115/2021 
املنذرة:داود عيد حممد ملقاوالت التك�سية واالر�سيات

املنذر اليها:اخلط اخلليجي االول ملقاوالت الطرق ذ.م.م - فرع دبي
 جمهول حمل االقامة

املبلغ املر�سدة  اج��م��ايل  ب�����س��داد  االل��ت��زام  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  امل��و���س��وع:ت��ن��ذر 
املنذر  ذمة  يف  درهم   )62.970.00( قدره  البالغ  التجارية  التعامالت  مبوجب 
املنذرة اىل  الن�سر واال �ست�سطر  تاريخ  ايام من  اأق�ساه خم�سة  اليها يف موعد 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  حتميلكم  م��ع  ال��الزم��ة  الق�سائية  االج����راءات  ات��خ��اذ 

التقا�سي واتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/118 
املنذرة:ال�سادة دانية لالإدارة واال�ست�سارات العقارية �ص.ذ.م.م

العنوان:دبي - الرب�ساء 1- بناية دو�سلدورف بيزن�ص بوينت - ت:044472444 - 0501908882
املنذر اليه:ال�سادة �سركة اوتو بارت�ص ميدل اي�ست ذ.م.م

وعنوانها:دبي - الرب�ساء االوىل - ار�ص رقم 0-225 - ببناية ميرو - �سقة رقم 1103 - رقم مكاين 18978-78969 
- ت:042281676

�سالفة  العني  عن  امل�ستحق  االيجار  قيمة  ب�سداد  ذ.م.م  اي�ست  ميدل  بارت�ص  اوت��و  �سركة  اليه/  املنذر  املنذرة  تنذر 
الذكر على اعتبار توقفكم عن الدفع منذ 2020/12/7 وحتى تاريخه وذلك خالل مهلة اأق�ساها 30 يوما من تاريخ 
اعاله  املذكورة  العني  الالزمة الخالئكم من  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  �سيتم  ذلك  وخ��الف  االع��الن  ن�سر هذا 
ومطالبتكم ب�سداد قيمة االيجار املر�سد يف ذمتكم منذ تاريخ:2020/12/7 حتى االخالء التام على اعتبار القيمة 
االيجارية )45.000( درهم �سنويا طبقا لن�ص املادة )1/25/اأ( من القانون رقم 33 ل�سنة 2007م وتعديالته باخالء 
العقار امل�سار اليه ب�سدر االعالن مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية لغرم التقا�سي ور�سم االخطار 

العديل وذلك ح�سب قانون االيجارات املعمول به يف امارة دبي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/122 
مقدم من املخطرة:�سركة فا�ست تراك لتاأجر االآالت واملعدات �ص.ذ.م.م

FASTTRACK EQUIPMENT RENTAL CO LLC
 - ف���اك�������ص:048855712   - ه����ات����ف:048855711   - ج���روب  ك��ان��دا���ص  بناية  نف�ص   - االوىل  ال�سناعية  علي  جبل  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه��ا:ام��ارة 

متحرك:0503686287 - رقم مكاين:0830765825
�سد املخطر اليها االوىل:�سركة حديد االمارات للمقاوالت ذ.م.م

HADEED EMIRATES CONTRACTING COMPANY LLC
عنوانها:امارة ابوظبي - النادي ال�سياحي - بناية �سعيد احمد عمران املزروعي - هاتف رقم 026740884 - فاك�ص رقم:026426344 - متحرك 

رقم:0526336476- 0507384114 - �ص.ب:73847 اأبوظبي ا.ع.م
املخطر اليه الثاين:احمد نا�سر حممد العلي - لبناين اجلن�سية

AHMAD NASSER MOHAMAD EL ALI
املو�سوع:فان املخطرة تود التاأكيد على املخطر اليهما وتطالبهما ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيكات املعلقة بذمتهما وامل�سحوبة على بنك ابوظبي 
االول وارقامها )704757 و 704758( بتاريخ:2019/1/20 و 2019/2/15 مببلغ وقدره )22.002.57( درهما اثنان وع�سرون الفا واثنان درهما 
اليهما الزالت م�سغولة باملبلغ املذكور و الزاال  البنك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وملا كانت ذمة املخطر  و�سبعة وخم�سون فل�سا - واملرتدة من 
متخلفني عن الوفاء بقيمته لغاية تاريخه دون مربر او عذر قانوين على الرغم من املطالبات الودية املتكررة فاملخطرة تنذر املخطر اليهما 
وذلك  فل�سا  وخم�سون  و�سبعة  درهما  واثنان  الفا  وع�سرون  اثنان  درهما   )22.002.57( وق��دره  بذمتهما  واملعلق  املر�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة 
خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا االخطار ويف حال عدم مبادرتهما بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ ما يلزم 
من اجراءات تكفل لها حقوقها القانونية مع عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن ت�سمني مطالباتها بالر�سوم وامل�ساريف والفائدة 

الكاتب العدلالقانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/127 
EXCEL MIDDLE EAST - مقدم من املخطرة:اأك�سيل ال�سرق االو�سط

عنوانها:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17 اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225 - هاتف 
:048852912- فاك�ص:048852913 - متحرك رقم:0503686287

�سد املخطر اليها االوىل:عمران الرئي�سي العمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م
OMRAN AL RAEESI INTERIOR DECORATION LLC

BHAGA RAM PREMA RAM - املخطر اليه الثاين:بهاغا رام برميا رام - هندي اجلن�سية
بذمتهما  املعلقة  ال�سيكات  قيمة  �سداد  ب�سرورة  وتطالبهما  اليهما  املخطر  على  التاأكيد  تود  املخطرة  املو�سوع:فان 
وقدره  مبلغ   2015/11/9 و  ب��ت��اري��خ:2015/11/2   )245-242( ورقمه  الوطني  اخليمة  راأ���ص  بنك  على  وامل�سحوبة 
املخطر  ذم��ة  كانت  ومل��ا  احل�ساب  غلق  ب�سبب  البنك  من  وامل��رت��دة   - درهما  وع�سرة  االف  ثالثة  درهما   )3.010.00(
اليهما الزالت م�سغولة باملبلغ املذكور و الزاال متخلفني عن الوفاء بقيمته لغاية تاريخه دون مربر او عذر قانوين 
على الرغم من املطالبات الودية املتكررة فاملخطرة تنذر املخطر اليهما وتلزمهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما 
تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خالل خم�سة   - درهما  وع�سرة  االف  درهما ثالثة   )3.010.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
ا�ستالمهما هذا االخطار ويف حال عدم مبادرتهما بالقيام بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ 
ما يلزم من اج��راءات تكفل لها حقوقها القانونية والتعاقدية مع عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن 
ت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/124 
EXCEL MIDDLE EAST - مقدم من املخطرة:اأك�سيل ال�سرق االو�سط

عنوانها:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17 اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225 - هاتف 
:048852912- فاك�ص:048852913 - متحرك رقم:0503686287

�سد املخطر اليها االوىل:ريد كيوب لتجارة وتاأجر املعدات �ص.ذ.م.م
RED CUBE EQUIPMENTS TRADING AND RENTAL LLC

املخطر اليه الثاين:�سريجيت كاالدا باديبارامبات باالكري�سنان - هندي اجلن�سية 
SREEJITH KALLADA PADIPARAMBATH BALAKRISHNAN 

بذمتهما  املعلق  ال�سيك  قيمة  �سداد  ب�سرورة  وتطالبهما  اليهما  املخطر  على  التاأكيد  ت��ود  املخطرة  املو�سوع:فان 
وامل�سحوبة على بنك االمارات اال�سالمي ورقمه )190( بتاريخ:2016/8/15 مببلغ وقدره )16.200.00( درهما �ستة 
ع�سر الفا ومئتي درهما - واملرتد من البنك ب�سبب غلق احل�ساب وملا كانت ذمة املخطر اليهما الزالت م�سغولة باملبلغ 
املطالبات  من  الرغم  على  قانوين  ع��ذر  او  م��ربر  دون  تاريخه  لغاية  بقيمته  الوفاء  عن  متخلفني  الزاال  و  املذكور 
الودية املتكررة فاملخطرة تنذر املخطر اليهما وتلزمهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
)16.200.00( درهما �ستة ع�سر الفا ومئتي درهما - وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمهما هذا االخطار ويف 
حال عدم مبادرتهما بالقيام بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ ما يلزم من اج��راءات تكفل 
لها حقوقها القانونية والتعاقدية مع عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن ت�سمينه الر�سوم وامل�ساريف 

الكاتب العدلوالفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/120 
PERFECT COATING PAINTS TR - مقدم من املخطرة:االأطلية املمتازة لتجارة االأ�سباغ

عنوانها:امارة دبي - منطقة القوز ال�سناعية الثالثة - �سارع 17 اأ - مبنى رقم 8 - مكاين رقم:2005980225 - هاتف 
:048852912- فاك�ص:048852913 - متحرك رقم:0503686287

�سد املخطر اليها االوىل:�سوبا وودوركينج اند جويرني �ص.ذ.م.م
SOBHA WOODWORKING AND JOINERY LLC

BALAJI RAJRAJAN PRABHAKARAN - املخطر اليه الثاين:باالجي راج راجن برابهاكاران - هندي اجلن�سية
BRINJITH PALLIYATHU MATHEW - املخطر اليه الثالث:برينجيث بالياتو ماتيو - هندي اجلن�سية

بذمتهم  املعلقة  ال�سيكات  قيمة  �سداد  ب�سرورة  وتطالبهم  اليهم  املخطر  على  التاأكيد  ت��ود  املخطرة  املو�سوع:فان 
وامل�سحوبة على بنك االمارات دبي الوطني وارقامها )003267-003268( يف تاريخ:2020/3/31 و 2020/4/30 مببلغ 
وقدره )50.000.00( درهما خم�سون الف درهما - واملرتد من البنك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وملا كانت ذمة املخطر 
اليهم الزالت م�سغولة باملبلغ املذكور و الزالوا متخلفني عن الوفاء بقيمته لغاية تاريخه دون مربر او عذر قانوين 
على الرغم من املطالبات الودية املتكررة فاأن املخطرة تنذر املخطر اليهم وتلزمهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50.000.00( درهما خم�سون الف درهما - وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمهم 
هذا االخطار ويف حال عدم مبادرتهم بالقيام بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ ما يلزم من 
اجراءات تكفل لها حقوقها القانونية والتعاقدية مع عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن ت�سمينه الر�سوم 

الكاتب العدلوامل�ساريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
 انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/125 
مقدم من املخطرة:�سركة فا�ست تراك لتاأجر االآالت واملعدات �ص.ذ.م.م

FASTTRACK EQUIPMENT RENTAL CO LLC
 - ه�����ات�����ف:048855711   - ج���روب  ك��ان��دا���ص  ب��ن��اي��ة  نف�ص   - االوىل  ال�سناعية  ع��ل��ي  ج��ب��ل  منطقة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه��ا:ام��ارة 

فاك�ص:048855712 - متحرك:0503686287 - رقم مكاين:0830765825
LATINUM GREEN CONTRACTING LLC - سد املخطر اليها االوىل:التينيوم جرين للمقاوالت ذ.م.م�

BALAJI RAJRAJAN PRABHAKARAN - املخطر اليه الثاين:باالجي راج راجن برابهاكاران - هندي اجلن�سية
BRINJITH PALLIYATHU MATHEW - املخطر اليه الثالث:برينجيث بالياتو ماتيو - هندي اجلن�سية

وامل�سحوبة  املعلقة بذمتهم  ال�سيك  �سداد قيمة  اليهم وتطالبهم ب�سرورة  املخطر  التاأكيد على  تود  املخطرة  املو�سوع:فان 
على امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية ورقمه )171( بتاريخ:2020/4/30 مببلغ وقدره )12.495.00( درهما 
اثنا ع�سر واربعمائة وخم�سة وت�سعون درهما - واملرتدة من البنك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وملا كانت ذمة املخطر اليهم 
الزالت م�سغولة باملبلغ املذكور والزال��و متخلفني عن الوفاء بقيمته لغاية تاريخه دون مربر او عذر قانوين على الرغم 
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  والتكافل  بالت�سامن  وتلزمهم  اليهم  املخطر  تنذر  فاملخطرة  املتكررة  الودية  املطالبات  من 
ا�ستالمكم هذا  تاريخ  ايام من  وذلك خالل خم�سة    - درهما  وت�سعون  واربعمائة وخم�سة  ع�سر  اثنا  درهما   )12.495.00(
االخطار ويف حال عدم مبادرتهم بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل لها 
حقوقها القانونية والتعاقدية مع عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن ت�سمينه التعوي�ص اجلابر لل�سرر مع 

الكاتب العدلالر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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املال والأعمال

25
بنك اأبوظبي االأول يوقع اتفاقية اختبار 

CLS مع �سركة CLSNet وجتريب خدمة
•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع بنك اأبوظبي االأول، اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب 
م�ستوى  على  نوعها  من  االأوىل  هي  اتفاقية  العامل،  يف  املالية  املوؤ�س�سات  واأاأم��ن 
املنطقة مع �سركة “�سي اإل اإ�ص CLS« الختبار وجتريب خدمة التاأكيد واملطابقة 
اأبوظبي  لبنك  االتفاقية  هذه  و�ستتيح   .CLSNet املالية  الفروقات  وت�سوية 
االأول اإمكانية اأمتتة وتوحيد عملية ح�ساب وت�سوية الفروقات املالية مع االأطراف 
الفروقات  الكفاءة ويحد من  CLSNet، مما يعزز  با�ستخدام خدمة  االأخرى 
امل�ستحقة  الديون  تعوي�ص  يف  املعاو�سة  عمليات  وت�ساهم  املحتملة.   الت�سغيلية 
مقابل املدفوعات باالإ�سافة اإىل خف�ص �سايف قيمة املدفوعات وحتقيق وفورات يف 
تكاليف املعامالت، االأمر الذي يحد من انك�ساف بنك اأبوظبي االأول على االأطراف 
االأخرى من خالل معاير الت�سوية املخف�سة التي حت�سن كفاءة خط االئتمان. 
خماطر  الإدارة  املعاو�سة  على  باالعتماد  العاملية  العمالت  �سرف  اأ�سواق  وتن�سح 
االأطراف االأخرى واحلد من املخاطر املتعلقة بالت�سويات. وتعليقاً على ذلك، قال 
واأ�سواق  االأجنبية  العمالت  ق�سم  ورئي�ص  للرئي�ص  االأول  النائب  �سماعنة،  عنان 
املال وعمليات التحكم يف بنك اأبوظبي االأول: “تعك�ص هذه االتفاقية املوقعة مع 
اأهمية الدور الذي يلعبه بنك اأبوظبي االأول يف اأ�سواق املال العاملية؛ حيث   CLS
يعترب اأول موؤ�س�سة مالية تتخذ مثل هذه اخلطوة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، مما 
يلقي ال�سوء على التزامنا اجلاد وامل�ستمر مبواكبة اأحدث االبتكارات املتخ�س�سة 
التي تربز يف ال�سوق. وناأمل اأن ت�ساهم ا�سراتيجياتنا يف ت�سجيع موؤ�س�سات مالية 
املالية وحت�سني  للتاأكيد والت�سوية  اأنظمة مماثلة  اعتماد  املنطقة على  اأخرى يف 
معاير عمليات القطاع على كافة امل�ستويات«.  ومن جانبه قال كيث تيبيل، رئي�ص 
 CLSNet االأول خلدمة  اأبوظبي  بنك  اختيار  CLS: »ميثل  املنتجات يف  ق�سم 
االأجنبية  العمالت  اأ���س��واق  يف  امل�ساركة  للموؤ�س�سات  تقدمها  التي  امل��زاي��ا  اأهمية 
احلد  على  الدقيق  للركيز  ونظراً  النا�سئة.  االأ���س��واق  عمالت  يف  تتداول  والتي 
تعزيز  على  حري�سون  فاإننا  القطاع،  يف  املالية  ال��ف��روق��ات  ت�سوية  خماطر  م��ن 
ا�ستخدامها  ل�سمان  وذل��ك  با�ستمرار   CLSNet خدمة  تطوير  يف  ا�ستثماراتنا 
اإ�سافة خ�سائ�ص ومزايا جديدة  اإمكانية  درا�سة  بالتزامن مع  اأو�سع،  على نطاق 

تتعلق بتح�سني ال�سيولة ودقة املدفوعات«. 

مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي  841
•• دبي - وام:

اأك��رث من  اأم�ص  بلغت الت�سرفات العقارية يف دائ��رة االأرا���س��ي واالأم��الك بدبي 
 718.06 377 مبايعة بقيمة  841 مليون درهم. و�سهدت الدائرة ت�سجيل 
مليون درهم منها 40 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 152.35 مليون درهم و337 
اأهم مبايعات  وج��اءت   . درهم  565.72 مليون  بقيمة  والفلل  لل�سقق  مبايعة 
االأرا�سي بقيمة 30 مليون درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة املركا�ص تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمرا . وت�سدرت منطقة ند ال�سبا االأوىل املناطق من حيث عدد 
13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة احلبية  املبايعات اإذ �سجلت 
احلبية  يف  وثالثة  دره��م  مليون   23 بقيمة  مبايعات   10 بت�سجيلها  الرابعة 
باأهم  يتعلق  وفيما   . دره���م  مليون   12 بقيمة  مبايعة   7 بت�سجيلها  الثالثة 
12 مليون درهم مبنطقة نخلة  والفلل جاءت مبايعة بقيمة  ال�سقق  مبايعات 
جمرا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة اجلداف 
واأخراً مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم يف منطقة ند ال�سبا االأوىل . وت�سدرت 
اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق  ال��ت��ج��اري  اخلليج  منطقة 
 5 ال�سفا  وادي  منطقة  تلتها  دره���م،  مليون   62 بقيمة  مبايعة   43 �سجلت 
بت�سجيلها 37 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة يف اليالي�ص 2 بت�سجيلها 

34 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم .

اأول اختبار فعلي خلروج بريطانيا 
من ال�سوق االأوروبية املوحدة 

•• لندن-اأ ف ب:

اأول اختبار فعلي لها بعد خروجها من ال�سوق االأوروبية  تواجه بريطانيا 
املوحدة واالحتاد اجلمركي ملعرفة اإن كان عبور اآالف ال�ساحنات احلدود عرب 
بحر املان�ص �سيتم من دون عوائق بعد عطلة نهاية اأ�سبوع هادئة. و�سيكون 
جناح مرحلة ما بعد بريك�ست اأ�سا�سيا لرئي�ص الوزراء بوري�ص جون�سون الذي 
يجد نف�سه اأمام ملفات اأخرى ملحة اإذ تعاين اململكة املتحدة من فرو�ص 
اأ�سواأ  األ��ف حالة وف��اة وه��ي م��ن   75 اأك��رث م��ن  ك��ورون��ا امل�ستجد بقوة م��ع 
احل�سائل يف اأوروب��ا مع ما يرافق ذلك من اأزمة اقت�سادية. ويهدد خروج 
اململكة املتحدة من االحتاد االأوروبي وحدة البالد اإذ ت�سغط رئي�سة وزراء 
ا�سكتلندا نيكوال �ستورجون على احلكومة الربيطانية لتمنحها حق اإجراء 
وعدت  اال�ستقالل،  داعمي  فوز  حال  ويف  بالدها.  ا�ستقالل  حول  ا�ستفتاء 
�ستورجون بان�سمام ا�سكتلندا التي �سوتت بن�سبة 62 % �سد الربيك�ست، 
اإىل االحتاد االأوروبي. وكانت اململكة املتحدة با�سرت حياتها خارج االحتاد 
االأوروبي بعد زواج دام قرابة الن�سف قرن، نهاية االأ�سبوع املا�سي من دون 
لندن واالحتاد  امليالد بني  اب��رم ع�سية عيد  اتفاق جت��اري  عوائق. وي�سمح 
يف  الف�سل  وك��ان  ح�س�ص.  ونظام  جمركية  ر�سوم  فر�ص  بتجنب  االأوروب���ي 
التو�سل اإىل اتفاق يف اللحظة االأخرة ليت�سبب بفو�سى عند احلدود. اإال اأن 
عودة املعامالت اجلمركية التي اختفت مدة عقود قد توؤدي اإىل ا�سطرابات 
اعتبارا من االثنني مع معاودة الن�ساط الكامل. فلل�سماح لها بالتنقل على 
طرقات حمافظة كنت، ينبغي على ال�ساحنات االأوروبية اأن حت�سل على اإذن 
يوفر اإلكرونيا يثبت اأنها ا�ستكملت م�سبقا املعامالت ال�سرورية. ويواجه 
وتخ�سى  ي��ورو(.   334( ا�سرليني  300 جنيه  قدرها  املخالفون غرامة 
احلكومة اأن يتوجه �سائقو ال�ساحنات اإىل دوفر من دون هذا االأذن ما قد 

يوؤدي اإىل تاأخر واختناقات يف هذا املرفاأ وحميطه.

�سهيل املزروعي: ما�سون يف تنفيذ امل�ساريع التنموية الداعمة لالقت�ساد الوطني ومنظومة التنمية
•• دبي-الفجر:

وزير  امل��زروع��ي  �سهيل حممد  املهند�ص  اأك��د معايل 
الطاقة والبنية التحتية، اأن دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ت���ويل اه��ت��م��ام��اً خ��ا���س��اً مب�����س��اري��ع تطوير 
اأجل  الدولة، من  اإم��ارات  التحتية مبختلف  البنية 
االرت���ق���اء ب��ج��ودة ال��ط��رق وال��ن��ق��ل ال����ربي وتعزيز 
الطاقة  وزي���ر  م��ع��ايل  وق���ال  ال��ع��امل��ي��ة.  التناف�سية 
والبنية التحتية:” احتلت البنية التحتية، وتطوير 
اهتمامات  �سمن  ال�����س��دارة  م��وق��ع  ال��ط��رق  �سبكة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ص 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  ويل عهد 
امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�ص 
االأع��ل��ى ح��ك��ام االإم�����ارات، االأم���ر ال���ذي ع��زز مكانة 
كما  العاملية”،  التناف�سية  موؤ�سرات  �سمن  الدولة 
اأثنى معاليه على الدعم الالحمدود الذي تقدمه 
جلنة متابعة تنفيذ مبادرات �ساحب ال�سمو رئي�ص 
البنية  تعزيز منظومة  م�ساريعها يف  ودور  الدولة، 
التحتية يف دولة االإمارات العربية املتحدة. يذكر اأن 
وزارة الطاقة والبنية التحتية وبالتعاون مع جلنة 
مبادرات �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة واحلكومات 
املحلية، حري�سة على تنفيذ �سبكة الطرق االحتادية 
مب��ا ي��خ��دم م��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ال��دول��ة ، 
ويعزز الربط بني املدن واملجتمعات ال�سكنية، ومن 

�سمنها املرحلة االأخرة من �سارع االإمارات العابر 
ال��دائ��ري( بطول  راأ���ص اخليمة )الطريق  يف نطاق 
ال��وزارة بتمويل من  وال��ذي نفذته  7 كيلومرات، 
هو  ال��دول��ة،  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  جلنة 
اأعمال طريق راأ���ص اخليمة الدائري..   االأخ��ر من 

وُيعد من امل�ساريع احليوية والتنموية االأ�سخم على 
م�ستوى اإمارة راأ�ص اخليمة، ويخدم �سريحة كبرة 
من اأفراد املجتمع، ويربط بني جنوب االإمارة وبني 
�سمالها و�سوال اإىل طريق �سعم املوؤدي اإىل �سلطنة 
عمان “م�سندم “ بطول يبلغ 32 كم، مما �سي�ساهم 

الطرق  �سبكة  اإىل  اإ�سافية  نوعية  نقلة  اإح��داث  يف 
دوراً  وي����وؤدي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
حمورياً يف الربط بني املدن، واخت�سار الزمن الذي 
يق�سيه املواطنون واملقيمون من املنطقة ال�سمالية 

اإىل باقي اإمارات الدولة.

ت�صدرت القائمة يف �صوق دبي املايل بقيمة التداولت

بي اإت�ص مبا�سر حتتل املرتبة االأوىل يف ت�سنيف الو�سطاء بح�سة �سوقية ١٣,٧٩٪

رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة اأم القيوين ل� وام: 

اأم القيوين متتلك املقومات املعززة لل�سراكات الوطنية والعاملية

•• دبي-الفجر: 

للخدمات  مبا�سر  اإت�ص  بي  �سركة  احتلت 
امل���ال���ي���ة ���������ص.م.خ، ال�����س��رك��ة ال����رائ����دة يف 
االأ���س��واق امل��ال��ي��ة ل��دول��ة االإم�����ارات، اأعلى 
االأوىل  املرتبة  وت�سدرت  ت���داوالت  قيمة 
قيمة  ح��ي��ث  م��ن  ال��و���س��ط��اء،  ت�سنيف  يف 
التداوالت يف دي�سمرب 2020،  واأنهت العام 
املايل،  دب��ي  ���س��وق  يف  القائمة  راأ����ص  على 
دي�سمرب  يف  ال����ت����داوالت  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت  اإذ 

1،554،023،453 درهم، بن�سبة %13،79.
الرئي�ص  ال�����س��ع��دي،  ال���ه���ادي  ع��ب��د  وق����ال 
على  مبا�سر،  اإت�ص  بي  ل�سركة  التنفيذي 
ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي م��ر بها 
العامل خالل العام املا�سي، لكننا جنحنا 

ب��ت��ح��ق��ي��ق م���ا ن�����س��ب��و اإل���ي���ه م���ن اأه�����داف، 
بجهود فريق العمل املحرف الذي يعمل 
عاِل  وتن�سيق  وح��ي��وي  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل 
امل�ستوى، اإذ متتلك ال�سركة من الكفاءات 
م��ا ميكنها من  واالإم���ك���ان���ات  واخل�����ربات 
العمل ونتائجه،  حتقيق قيماً م�سافة يف 
منا�سبة،  م���ن  اأك�����رث  يف  جت��ل��ى  م���ا  وه����و 
واأك��رث من جناح عرب م�سوارنا يف العمل 

باالأ�سواق املالية. 
واأ�سار اإىل اأن هذا االإجناز املتثمل بتحقيق 
وفقاً  الو�سطاء  ترتيب  يف  االأوىل  املرتبة 
ن�سر  اأننا  على  يوؤكد  ال��ت��داوالت،  لقيمة 
يف الطريق ال�سحيح، واأن ما كنا نخطط 
له وفقاً لروؤيتنا ور�سالتنا واأهدافنا يرى 
ُيلزمنا  اأن��ه  الواقع، كما  اأر���ص  النور على 

باأن ن�ستمر يف حتقيق النجاح تلو النجاح، 
وال نكتفي مبا و�سلنا اإليه، بل نبني عليه 
التميز  املزيد من  اأج��ل  ل��ه، من  ون�سيف 

والتفوق. 
واأعرب عن �سكره وتقديره لدور وجهود 
ومكانة �سوق دبي املايل التي تفتح االآفاق 
يف  الفر�ص  وتدعم  املجتهدين،  كل  اأم��ام 
تركز  ا�سراتيجية  وف���ق  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق 
اأن  اأج��ل  االبتكار، من  اأهمية وقيمة  على 
املوموقة  امل��ك��ان��ة  حت��ت��ل  االإم������ارات  تبقى 
امل����ال واال���س��ت��ث��م��ار. ك��م��ا تقدم  يف ع����امل 
اإت�ص  “بي  بال�سكر والتقدير لفريق عمل 
مبا�سر”، موؤكداً ثقته باال�ستمرار يف نهج 
التميز واالإبداع، وحتقيق اأعلى م�ستويات 

النجاح الباهر. 

•• اأم القيوين-وام:

رئي�ص  م�سفر  اأحمد  خلفان  �سعادة  اأك��د 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
يف اأم القيوين اأن االإمارة متتلك العديد 
من املقومات التي ت�ساعدها على تعزيز 
ال�سراكات الوطنية والعاملية ما ي�سب يف 
الأم  واملحلي  الوطني  االقت�ساد  م�سلحة 
القيوين. وقال خلفان م�سفر - يف حوار 
اإن  م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم����ارات “وام” - 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تعمل  القيوين  اأم  غ��رف��ة 
كافة االأجهزة املعنية االحتادية و املحلية 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رة  دع���م  يف 
امل�����س��ت��دام��ة ب��ال��دول��ة م��ن خ���الل تنفيذ 
ال��دول��ة وحكومة  روؤي����ة وا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الغرفة  اأن  اإىل  م�����س��را  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم 
القوانني  م�ساريع  ك��اف��ة  ب��درا���س��ة  تعنى 
واالأن��ظ��م��ة واالإج�����راءات وب��ي��ان املرئيات 
ا�سراتيجيتها  و���س��ع��ت  ح��ي��ث  ب�����س��اأن��ه��ا، 
لل�سنوات القادمة وفق املعامل االأ�سا�سية 
ال�سراتيجية دولة االمارات وحكومة اأم 

القيوين.
واأو�سح اأن غرفة اأم القيوين تعمل على 
املنا�سب  املناخ  وتوفر  امل�ستثمرين  دعم 
لتنمية قطاع االأعمال من خالل الربامج 
و املجال�ص و اللجان القائمة حتت مظلة 
الغرفة والتي ت�سمل “برنامج �سعود بن 
ال�سباب”  م�ساريع  لرعاية  املعال  را�سد 
ب��ن��اء على   2009 ع���ام  اأن�����س��يء  ال����ذي 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
االأعلى  املجل�ص  ع�سو  امل��ع��ال  را���س��د  ب��ن 
حاكم اأم القيوين ليكون الربنامج رافداً 
اإن�ساء  االأعمال يف  ل��رواد  وداعماً  ومعيناً 
تقدمي  خ��الل  من  الوطنية  م�ساريعهم 

والرويج  والتعريف  اجل��دوى  درا���س��ات 
امل��ن��اخ املنا�سب  امل�����س��اري��ع وت��وف��ر  ل��ه��ذه 
ل��ت��ط��وي��ر اأن�����س��ط��ت��ه��ا وخ��ا���س��ة يف جمال 
ور�سوم  الرخ�ص  ر���س��وم  م��ن  االع��ف��اءات 
ال��غ��رف��ة وت���وف���ر جم����االت اأخ�����رى من 
الرعاية والدعم، باالإ�سافة اإىل جمل�ص 
���س��ي��دات االأع���م���ال ب����اأم ال��ق��ي��وي��ن الذي 
بناء على توجيهات   2013 اأن�سيء عام 
القيوين  اأم  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب 
الداعم لدور املراأة بقدرتها على تطوير 
العمل  االقت�سادية من خالل  االأن�سطة 
على تن�سيق جهودها ومعاجلة املعوقات، 
م�سرا اإىل اأن املجل�ص يرتبط يف مهامه 
وتنظيماته ودعم خططه مبجل�ص اإدارة 
الغرفة  مظلة  حتت  تعمل  كما  الغرفة، 
من  �سكلت  متخ�س�سة  قطاعية  جل��ان 
قبل جمل�ص االإدارة وفقاً الأحكام القانون 
واللجنة  االقت�سادية،  اللجنة  وتت�سمن 
ال�����س��ن��اع��ي��ة، وجل���ن���ة االإع�������الم، وجلنة 

الت�سجيل والع�سوية.
غرفة  تقدمها  التي  الت�سهيالت  وح��ول 
لدعم  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ���س��ن��اع��ة  و  جت�����ارة 
م�سفر  اأح��م��د  خلفان  ق��ال   .. اال�ستثمار 
: ت��ق��دم ال��غ��رف��ة ال��ع��دي��د م��ن اخلدمات 
االأعمال  ق��ط��اع  خل��دم��ة  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
املنا�سب  املناخ  توفر  جم��ال  يف  وخا�سة 
التعاون  خ��الل  م��ن  ودع��م��ه  لال�ستثمار 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ك��اف��ة االأج���ه���زة املعنية 
�سواء  واال�ستثمار  االقت�سادي  بالن�ساط 
ك�����ان م����ن خ�����الل امل����وق����ع االإل����ك����روين 
للتطوير  ي��خ�����س��ع  وال��������ذي  ل���ل���غ���رف���ة 
اخلدمات  تقدم  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستمر، 
االمارة  داخ��ل  للم�ستثمرين  واملعلومات 
جمال  يخ�ص  م��ا  يف  خا�سة  خارجها  اأو 

اإج�������راءات اال���س��ت��ث��م��ار واحل�����س��ول على 
اأن�����ه�����ا ت���ع���م���ل على  ال����رخ����ي���������ص، ك���م���ا 
وحتفيزهم  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ا���س��ت��ق��ط��اب 
ب���ال���ت���وا����س���ل م��ع��ه��م ع����رب احت������اد غرف 
والعربية  اخلليجية  وال��غ��رف  ال��ت��ج��ارة 
يف  التجارية  القن�سليات  و  واالأج��ن��ب��ي��ة 
اخلليجية  والغرف  واالحت���ادات  الدولة 

والعربية والدولية.
لغرفة  املنت�سبة  امل�����س��اري��ع  اأن  واأو����س���ح 
�سوء  يف  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  �سناعة  و  جت���ارة 
 11521 ت���ب���ل���غ  امل����ع����ل����وم����ات  ق�����اع�����دة 
م�سروعا مرخ�سا من قبل دائرة التنمية 
الغرفة،  يف  وم�����س��ج��ل��ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
م�سرا اإىل اأن توزيع هذه امل�ساريع على 
 1268 ت�سمل  االق��ت�����س��ادي��ة  االأن�����س��ط��ة 
م�سروعا   3768 و  �سناعيا  م�����س��روع��اً 
6485 م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  جتاريا، 

مهنية خمتلفة.
القطاع  دع�����م  يف  ال���غ���رف���ة  دور  وع�����ن 

اإنه من االأهمية  ال�سناعي ..قال م�سفر 
الن�ساط  دع����م  ����س���رورة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
والتقنية  التقدم  حم��ور  الأن��ه  ال�سناعي 
فاعاًل  عن�سرا  يكون  اأن  باالإمكان  واأن��ه 
بدولة  املتوفرة  االمكانيات  ا�ستغالل  يف 
االإمارات والتفاعل مع العامل واالأ�سواق 
ال�سادرات  تطوير  اخلارجية من خالل 
اأخذت لها موقعاً متميزاً  التي  الوطنية 

يف االأ�سواق العاملية .
ولفت اإىل اأن اإمارة اأم القيوين حتت�سن 
متنوعاً  ���س��ن��اع��ي��اً  م�������س���روع���اً   1268
مواد  “�سناعة  امل��ث��ال  �سبيل  على  منها 
ال�سيارات  زي��وت  وتكرير  للبناء،  العزل 
االن�سائية،  امل���واد  وم�سانع  وامل��ح��رك��ات، 
كهربائية،  م�ستلزمات  ان��ت��اج  وم�سانع 
املتطورة،  ال����ق����وارب  اإن����ت����اج  وم�����س��ان��ع 
والزجاج  ال�سيارات  زج��اج  اإنتاج  وم�سنع 
متعددة،  غ���ذائ���ي���ة  وم�����س��ان��ع  امل�����س��ل��ح، 
م�سرا  والنجارة”،  االأث����اث  وم�����س��ان��ع 
اإىل اأن الغرفة تعمل على تنظيم منتدى 
ومعر�ص �سنع يف االإمارات الذي �سيكون 
والتجار يف  ال�سناع  للقاء  بدوره حمورا 
الوطنية  لل�سناعة  دعماً  وذل��ك  الدولة 
�سنع  ومعر�ص  منتدى  غ��رار  على  وه��و 
الغرفة  اأق��ام��ت��ه  ال����ذي  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف 
اأواخر عام 2019 والذي حقق م�ساركة 
بال�سناعة  التعريف  على  وعمل  كبرة 
يف اأم القيوين. ويف رده على �سوؤال حول 
دور الغرفة يف دعم اال�ستثمار ال�سياحي 
..قال م�سفر اإن اإمارة اأم القيوين حتتل 
موقعاً متميزاً على اخلريطة ال�سياحية 
حيث تطل على البحر من عدة اأطراف 
م�ساحات  اإىل  اإ���س��اف��ة  تابعة  ج��زر  ول��ه��ا 
ال�سحراوية،  املناطق  بع�ص  يف  وا�سعة 

هذه  ب���ك���ل  ال���ت���ع���ري���ف  اأن  اإىل  م�������س���را 
القيوين  اأم  بها  تتمتع  التي  االمتيازات 
ظروف  اإي��ج��اد  على  العمل  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وم���ن���اخ م��ن��ا���س��ب��ني ل��ال���س��ت��ث��م��ار جتعل 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م�سار  يف  الغرفة 
اأن  كما  ال�سياحي،  اال�ستثمار  بت�سجيع 
مبناها  يكون  اأن  على  حري�سة  الغرفة 
وح�ساريا  �سياحيا  معلما  ميثل  اجلديد 
ال�سمو حاكم  تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
اأم القيوين. واأو�سح �سعادة خلفان م�سفر 
اأن الغرفة ا�ستطاعت اأن ت�ساهم يف تطوير 
خالل  من  لديها  االأعمال  اإدارة  اأن�سطة 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�سراكة 
مع جهات حملية و على م�ستوى الدولة 
وامل�����س��ت��وى اخل��ل��ي��ج��ي وال�����دويل عالوة 
بحكم  االأع��م��ال  ق��ط��اع  دور  تفعيل  على 
احت���اد  م��وؤ���س�����ص يف  ع�����س��و  ال���غ���رف���ة  اأن 
بالدولة،  وال�سناعية  التجارية  الغرف 
يف  ج��ه��ات  م��ع  �سراكتها  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
احلكومة املحلية منها احلكومة الذكية 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة بهدف  ودائ������رة 
ت�سهيل وتطوير م�سرة قطاع االأعمال. 
ال��ق��ي��وي��ن على  اأم  واأك����د ح��ر���ص غ��رف��ة 
الناجمة  واخل��الف��ات  امل�ساكل  معاجلة 
ع���ن امل���ن���ازع���ات ال��ت��ج��اري��ة ب���ني اأط����راف 
حل  على  م�ساعدتهم  وحم��اول��ة  العقود 
ذات  املحاكم  اإىل  اللجوء  دون  اخل��الف 
اأم  مركز  الغرفة  اأن�ساأت  لذلك  العالقة 
القيوين للتوفيق والتحكيم التجاري يف 
رئي�سي  ب�سكل  يوؤمن  الذي   2016 عام 
النزاعات  مبعاجلة  االإج���راءات  تب�سيط 
دون  املتعاقدة  االأط���راف  ب��ني  التجارية 
اإج��راءات قانونية قد تكون  اإىل  اللجوء 

مطولة.

•• دبي-وام:

اأول  وه��و  احل���الل،  اعتماد  لهيئات  ال���دويل  املنتدى  ع��ّزز 
العامل موثوقية جتارة  دولية العتماد احل��الل يف  �سبكة 
اأن ت�سّدر  2020 بعد  العاملية وال �سيما يف عام  احلالل 
اأع�ساء املنتدى قائمة اأكرب م�سّدري االأغذية احلالل يف 

العامل.
للعام  العاملي  االإ�سالمي  االقت�ساد  واق��ع  لتقرير  ووف��ق��اً 
اخلم�ص  ال�������دول  ق���ائ���م���ة  ت�����س��م��ن��ت   2021-2020
التعاون  منظمة  ل��دول  احل��الل  ملنتجات  امل�سّدرة  االأوىل 
مليار   16.2 بلغت  �سادرات  بقيمة  الربازيل  االإ�سالمي 
دوالر و الهند عند 14.4 مليار دوالر و الواليات املتحدة 
االأمريكية عند 13.8 مليار دوالر و رو�سيا عند 11.9 

مليار دوالر واالأرجنتني عند 10.2 مليار دوالر.
وتعد جميع هذه الدول اأع�ساًء للمنتدى الدويل لهيئات 
ال���ذي يعك�ص جن��اح��ه يف تعزيز  االأم����ر  اع��ت��م��اد احل���الل 
موثوقية املنتجات احلالل يف ال�سوق العاملية على الرغم 

من التداعيات التي فر�ستها جائحة كورونا.

املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل هو �سبكة م�ستقلة 
غ��ر ح��ك��وم��ي��ة م��ن ه��ي��ئ��ات االع��ت��م��اد وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
العامل.  اع��ت��م��اد احل���الل يف  وم��ع��اي��ر  تن�سيق مم��ار���س��ات 
حول  دول��ة   35 من  ع�سوا   38 �سم  من  املنتدى  متّكن 

العامل.
فرج  رح���اب  د.  �سعادة  ق��ال��ت  امل��و���س��وع  ه��ذا  على  وتعليقاً 
اعتماد  لهيئات  ال��دويل  للمنتدى  العام  االأم��ني  العامري 
اإنه على الرغم من اأن الدول االإ�سالمية تعتمد  احلالل 
على الواردات االإ�سالمية اإال اأن هناك حاجة ملّحة العتماد 
اللوج�ستية.  واخل���دم���ات  االأغ���ذي���ة  ���س��ن��اع��ة  يف  احل���الل 
لذلك ي�ساهم املنتدى يف احلفاظ على موثوقية منتجات 
احل��الل م��ن خ��الل توحيد معاير اعتماد احل��الل بني 

الدول االأع�ساء.
الغذائية لدول منظمة  املواد  اأكرب م�سّدري  اإن  واأ�سافت 
ال��ت��ع��اون االإ����س���الم���ي ه���م ل��ي�����س��وا اأع�������س���اًء ف��ي��ه��ا. لذلك 
املنتجات  اأن  و�سمان  احل��الل  جت��ارة  موثوقية  ولتعزيز 
التي ي�سريها امل�ستهلكون هي وفقاً لل�سريعة االإ�سالمية 
ي��ج��ب ت��وح��ي��د مم��ار���س��ات وم��ع��اي��ر اع��ت��م��اد احل����الل يف 

خمتلف البلدان. ومبا اأن املنتدى الدويل لهيئات اعتماد 
اأع�سائه  ب��ني  التن�سيق  يف  رئي�سًيا  دوًرا  يلعب  احل���الل 
ل��ت��وح��ي��د م��ع��اي��ر اع��ت��م��اد احل���الل ف��اإن��ه ي��وؤك��د التزامه 
وبالتايل  العاملي  ال�سعيد  على  احل��الل  جت��ارة  بت�سهيل 

دعم اقت�سادات الدول.
وعلى الرغم من وباء كورونا التزم املنتدى الدويل لهيئات 
اعتماد احلالل بخدمة جتارة و�سناعة احلالل من خالل 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��داع��م��ة وامل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
تب�سيط توحيد معاير اعتماد احلالل. ويف عام 2020 
ركزت مبادرات املنتدى على تعزيز ع�سويته على م�ستوى 
العامل وبناء بنية حتتية رقمية قوية وا�ستخدام االأدوات 
تعزيز  م��ع  احل��الل  قطاع  ح��ول  ال��وع��ي  لن�سر  االأ�سا�سية 

التعاون مع اجلهات املعنية بذات الوقت.
ويجدر بالذكر اأن املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل 
ق��د ق���ام ب��رق��ي��ة ع�سوية امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الع��ت��م��اد يف 
ورّحب  الع�سوية  كاملي  االأع�����س��اء  فئة  اإىل  كازاخ�ستان 
DA-/ لالعتماد  الوطني  الكمبودي  املجل�ص  بان�سمام 

كاأحدث ع�سو منت�سب له.  /CANC

وعقد املنتدى العديد من االجتماعات ذات االأهمية مبا 
ناق�ص  ال���ذي  االإدارة  ملجل�ص  ال�سابع  االج��ت��م��اع  ذل��ك  يف 
تقارير االإجناز واال�سراتيجيات للفرة من 2020 اإىل 
متعدد  االع���راف  جلنة  اجتماع  اإىل  باالإ�سافة   2024
املمار�سات  اإىل  ت��ط��ّرق  ال���ذي   /MRAC/ االأط�����راف 
املّتبعة يف اعتماد احلالل يف ظل القيود والتداعيات التي 

فر�ستها جائحة كورونا.
وقد �سلط املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل ال�سوء 
تقييمات  اإج���راء  يف  الرقمي  التحول  تبّني  ���س��رورة  على 
كما  واال�ستمرارية.  اال�ستدامة  يف  للم�ساهمة  املطابقة 
م��ن موقعه  اجل���دي���دة  الن�سخة  م���وؤخ���راً  امل��ن��ت��دى  اأط��ل��ق 
حتديثات  يت�سمن  ت��ط��ب��ي��ق��اً  ي�����س��م  ال����ذي  االإل����ك����روين 
على  وتعمل  االإج���راءات  ت�سّهل  تفاعلية  جديدة  وبوابات 

خدمة االأع�ساء ب�سكل اأف�سل.
للمنتدى  اجل��دي��دة  الرقمية  التحتية  البنية  وتت�سمن 
االآيل  االأع�ساء  اإدارة  ونظام  ديناميكياً  اإلكرونياً  موقعاً 
وتطبيقاً ذكياً مما يتيح ا�ستمرار التفاعل والتوا�سل بني 

جميع اأع�ساء املنتدى يف وقت واحد.

املنتدى الدويل لهيئات اعتماد احلالل يعزز موثوقية جتارة احلالل العاملية
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املال والأعمال

درا�سة اأكادميية يف جامعة ال�سوربون اأبوظبي 
توؤكد تفوق االإمارات يف تنمية ال�سياحة الريا�سية

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سادت درا�سة بحثية اأكادميية مقدمة جلامعة ال�سوربون يف اأبوظبي بجهود 
االأخرين،  العقدين  خ��الل  الريا�سية  ال�سياحة  تنمية  يف  االإم���ارات  دول��ة 
االأحداث  ا�ست�سافة  من  املكت�سبات  من  العديد  حتقيق  عن  اأثمرت  والتي 
الدويل  امل�ستوى  على  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  جم��ال  يف  الكربى  الريا�سية 
الريا�سية  ال�سياحة  الدخل من  اإي��رادات  ريا�سي عاملي، وم�ساعفة  كمركز 

خ�سو�سا يف اأبوظبي ودبي.
واأبرزها جائزة االحتاد  الريا�سات كافة  فقد مت تنظيم بطوالت عاملية يف 
للطران الكربى للفورموال 1، وطواف االإمارات للدراجات، ودورة االألعاب 
العاملية لالأوملبياد اخلا�ص، وبطولة اأمم اآ�سيا لكرة القدم يف اأول ن�سخة لها 
مب�ساركة 24 منتخبا، وكاأ�ص العامل لالأندية 4 مرات، وكاأ�ص دبي العاملي 
ودبي الدولية للتن�ص  “ ات�ص ا�ص ب�ص �سي”،  للخيول، وبطوالت اجلولف 
العاملية  اأبوظبي  وبطولة  اأبوظبي،  ادن��وك  وم��اراث��ون  وال�سيدات،  للرجال 
ذات  والقارية  االإقليمية  البطوالت  اإىل  باالإ�سافة  اجلوجيت�سو،  ملحريف 

االأهمية الكربى.
الدرا�سة  اأج���رى  ال���ذي   - ال��ك��ي��ال  ال��دك��ت��ور حممد احللبي  ال��ب��اح��ث  واأك���د 
يف  ال�سوربون  جامعة  من  واملاج�ستر  اجلامعية،  درجته  على  حا�سل  وهو 
اأبوظبي، والدكتوراه من جامعة تولوز بفرن�سا - اأنه اختار االإمارات حتديدا 
لهذه الدرا�سة كونها مركزا عامليا ال�ست�سافة االأحداث الريا�سية الكربى، 
وموطنا  ال��ري��ا���س��ات،  خمتلف  يف  وامل�ساهر  للنجوم  قبلة  باتت  اأن��ه��ا  كما 
للمبادرات واجلوائز العاملية التي حتفز جنوم الريا�سة على اال�ستمرار يف 
اأ�سبحت رقما �سعبا يف  االإم��ارات  اأن  اإىل  االإب��داع والتميز، م�سرا  م�سرة 
�سناعة الريا�سة العاملية، وبالتايل اأ�سبحت من اأهم مدن العامل يف تر�سيخ 
اأبوظبي  االإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  ف��وز  بدليل  الريا�سية  ال�سياحة  مكت�سبات 
باملركز االأول عامليا كوجهة رائدة يف ال�سياحة الريا�سية عام 2019، وذلك 

خالل فعاليات املوؤمتر الدويل جلوائز ال�سفر العاملي يف نهاية 2019.
وقال اإن الريا�سة تلعب دوًرا بارزا يف منو اأي مدينة على امل�ستوى الدويل، 
اإذ اأنها ت�سهم يف حتقيق التنمية االقت�سادية، ولها تاأثر كبر على ال�سياحة 
الرائدة،  الدول  معاير  اأحد  الريا�سي  اال�ستثمار  ويعد  العاملية،  وال�سمعة 
حيث  االقت�سادية،  النظر  وجهة  م��ن  التقدم  ع��وام��ل  م��ن  رئي�سي  وع��ام��ل 
م�سابقات  ا�ست�سافة  على  تتناف�ص  خمتلفة  م��دن  روؤي��ة  املعتاد  من  اأ�سبح 
ريا�سية مهمة ، ومما ال �سك فيه اأن �سناعة الريا�سة من االأمناط املهمة 
ب�سكل  للنمو  القابل  لال�ستثمار  بوابة  باعتبارها  االقت�سادي،  الن�ساط  يف 
مت�سارع جنبا جلنب مع قدرتها على جذب روؤو�ص االأموال، ورجال االأعمال، 

والتدفقات النقدية، مبا ي�سمن حتقيق عائدات ا�ستثمارية كربى.
واأ�سار البحث اإىل اأن العائد االقت�سادي للريا�سة يف دبي بلغ 851 مليون 
االأحداث  نتيجة ال�ست�سافة  االقت�سادي  االأث��ر  واأن   ،2018 عام  دوالر يف 
الكربى يف اأبوظبي للعام نف�سه بلغ 700 مليون دوالر، م�سرا اإىل اأن هذا 
موؤ�سر مهم على تنامي القيمة االقت�سادية لالأن�سطة الريا�سية، واعتبارها 

من �سمن عنا�سر الدخل القومي.

اأينوك تفتتح حمطة خدمة 
جديدة يف اأم القيوين

•• دبي-وام:

القيوين  اأم  يف  جديدة  خدمة  حمطة  افتتاح  عن  اأينوك  جمموعة  اأعلنت 
العابرين  خا�سة  ال��وق��ود  م��ن  امل��رك��ب��ات  �سائقي  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ب��ه��دف 
على �سارع ال�سيخ حممد بن زايد من االإم��ارات ال�سمالية اإىل اإمارتي دبي 
واأبوظبي وبهذا ترفع اأينوك العدد االإجمايل ملحطاتها اإىل 150 حمطة 
خدمة موزعة على اأنحاء الدولة . وت�سم حمطة اخلدمة اجلديدة خم�ص 
حارات للتعبئة وع�سر م�سخات وقود رقمية اإ�سافة اإىل حارة م�ستقلة للتزود 
بالكامل  املوؤمتتة  بعدد من احللول  املحطة  تزويد  الديزل. كما مت  بوقود 
للبيع بالتجزئة. وت�سم املحطة اأي�ساً متجر “زووم” مب�ساحة 288 قدماً 
مربعاً ومنفذ “برونتو” وعدداً من خيارات االأطعمة وامل�سروبات باالإ�سافة 
�سيف  �سعادة  ق��ال  و  لل�سالة.  وغ���رف  ال�ساحنات  ال���س��راح��ة  م��واق��ف  اإىل 
خططنا  اإط��ار  “ يف  اأينوك:  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  الفال�سي  حميد 
الرامية اإىل تو�سيع ح�سورنا يف دولة االإمارات العربية املتحدة تاأتي حمطة 
اخلدمة اجلديدة يف اأم القيوين لتلبي احتياجات �سائقي املركبات العابرين 
اأعلى معدالت  من  واح��داً  ي�سهد  ال��ذي  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  �سارع  على 
امل�سي قدماً  �ستمكننا من  التي  بقدراتنا  ونعتز  الدولة.  كثافة احلركة يف 
يف خططنا التو�سعية يف االإمارات ال�سمالية لتلبية احتياجات العمالء رغم 

التحديات التي �سهدناها هذا العام ».

خالل الجتماع ال� 23 للمجل�ض الوزاري العربي لل�صياحة

الفال�سي: االإمارات ملتزمة بدعم العمل العربي امل�سرتك لتنمية القطاع ال�سياحي وت�سريع تعافيه

االإمارات .. القطاع ال�سياحي يعلن التعايف .. وفنادق توؤكد نفاد املعرو�ص

•• اأبوظبي-وام:

اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  اأك��د معايل 
ح��م��ي��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي وزي����ر دولة 
ال�سغرة  وامل�����س��اري��ع  االأع���م���ال  ل���ري���ادة 
وامل��ت��و���س��ط��ة ال����ت����زام دول�����ة االإم��������ارات، 
وبتوجيهات من قيادتها الر�سيدة، بدعم 
القطاع  لتنمية  امل�سرك  العربي  العمل 
وحر�سها  العربية،  ال��دول  يف  ال�سياحي 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ل��و���س��ع خريطة 
ال�سياحة  ل��ت��ط��وي��ر  م���درو����س���ة  ط���ري���ق 

العربية وفق روؤية م�ستدامة.
معاليه  م�������س���ارك���ة  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
الثالثة  ال���ع���ادي���ة  ال�������دورة  اج���ت���م���اع  يف 
العربي  ال����وزاري  للمجل�ص  والع�سرين 
املن�سات  ع���رب  ع��ق��د  ال�����ذي  ل��ل�����س��ي��اح��ة، 
املعايل  اأ���س��ح��اب  بح�سور  االف��را���س��ي��ة 
ال�������وزراء امل�����س��وؤول��ني ع���ن ال�����س��ي��اح��ة يف 

الدول العربية.
و�سدد معاليه على اأهمية تعزيز التن�سيق 
الوزاري  املجل�ص  اجتماعات  خ��الل  من 
جديدة  اأطر  ل�سياغة  لل�سياحة  العربي 
وف��ع��ال��ة ل��ل��ع��م��ل امل�����س��رك ب���ني ال����دول 
ال�سياحة  ق��ط��اع  تنمية  ب��ه��دف  العربية 
ب��امل��ن��ط��ق��ة خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وال 
�سيما يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي 
جائحة  انت�سار  نتيجة  العامل  ي�سهدها 
“ كوفيد - 19” واآثارها املبا�سرة على 
ب�سكل  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال�����س��ي��اح��ة،  ق��ط��اع 
واأف�سل  اخل�������ربات  وت����ب����ادل  م�������س���رك 
القطاع  ت���ع���ايف  ل��ت�����س��ري��ع  امل���م���ار����س���ات 

ال�سياحي العربي.
اأح���م���د بالهول  ال��دك��ت��ور  ورك����ز م��ع��ايل 
البينية  ال�سياحة  اأهمية  على  الفال�سي 
تن�سيط  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  م��و���س��ح��ا   ..
وت�سجيع ال�سياحة العربية البينية ميثل 

املطلوبة  ال��ت��ع��اون  م�����س��ارات  اأه����م  اأح����د 
خ��الل ال��ف��رة احل��ال��ي��ة وامل��ق��ب��ل��ة، حيث 
اإنها مرحلة مهمة من مراحل اال�ستعادة 
املنطقة..  ال�سياحي يف  للن�ساط  الكاملة 
وم����ن امل���ه���م ال���رك���ي���ز ع��ل��ى زي������ادة ثقة 
اإج���راءات �سحة  ال��زوار من خالل اتباع 
بيئة  ل�سمان  ع��امل��ي��ا  معتمدة  و���س��الم��ة 
اآم���ن���ة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال�����زوار 
اأن توحيد  ك��م��ا  ب��ال��ق��ط��اع..  وال��ع��ام��ل��ني 
ال�سياحة  قطاع  يف  واملعاير  االإج���راءات 
اإي��ج��اب��ي مهم  اأث���ر  ل��ه  �سيكون  وال�����س��ف��ر 
وتعزيز  ال�سفر  قيود  تخفيف  �سرعة  يف 

احلركة ال�سياحية.
وا���س��ت��ع��ر���ص م��ع��ال��ي��ه اأب�����رز االإج������راءات 
االإمارات  دول��ة  نفذتها  التي  وامل��ب��ادرات 
القطاع  ت���ع���ايف ومن����و  وت�����س��ري��ع  ل���دع���م 
ال�������س���ي���اح���ي، م�����ن اأب������رزه������ا امل�����ب�����ادرات 
االقت�سادية  اخل��ط��ة  �سمن  ال�سياحية 
على  رك���زت  وال��ت��ي  وال��ن��ه��و���ص،  للتعايف 
دعم املن�ساآت ال�سياحية وت�سهيل التمويل 
ال�سغرة  ال�سياحية  لل�سركات  خا�سة 
وامل��ت��و���س��ط��ة وامل��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر، ودعم 
العاملني يف القطاع ال�سياحي، اإىل جانب 
الدول  لل�سفر م��ع  اآم��ن��ة  اإق��ام��ة مم���رات 
الوطنية  ال�سياحة  وتطوير  ال�سريكة، 
وخ��دم��ات��ه��ا م���ن خ���الل زي�����ادة توظيف 
والتطبيقات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االب��ت��ك��ار 

الرقمية.
و�سلط ال�سوء على اجلهود املكثفة التي 
ال�سياحة  لدعم  حاليا  ال��دول��ة  تتخذها 
ا�سراتيجية  اإىل  م�����س��را  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ال�سياحة الداخلية التي اأطلقتها الدولة 
املوحدة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وال��ه��وي��ة  م���وؤخ���را، 
اجلديدة التي ت�سهم يف الرويج لدولة 
كوجهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز  االإم����������ارات 
�سياحية رائدة وم�ستدامة على امل�ستوى 

•• دبي-وام:

ح���ق���ق م���رك���ز دب�����ي ل��ل�����س��ل��ع امل���ت���ع���ددة - 
م�ستوى  ع��ل��ى  االأوىل  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
دبي  حلكومة  التابعة  وال�سلطة  العامل 
املخت�سة بتجارة ال�سلع وامل�ساريع - رقما 
2025 �سركة جديدة  قيا�سيا بت�سجيل 
يف عام 2020 وهو اأعلى عدد لل�سركات 
الرغم  فعلى  �سنوات   5 خ��الل  امل�سجلة 
حتديات  عليها  طغت  اأع��م��ال  بيئة  م��ن 
جائحة كوفيد-19 اإال اأن عدد ال�سركات 
القيا�سية  االأرق���ام  حطم  ال��ذي  امل�سجلة 
جاذبية  ا���س��ت��م��رار  على  �ساهد  خ��ر  ه��و 
دبي للم�ستثمرين والثقة التي ي�سعونها 
م�ستوى  على  االأوىل  احل��رة  املنطقة  يف 

العامل.
ملركز  ال��ق��وي  االأداء  يف  الف�سل  وي��رج��ع 
اإىل  االأول  املقام  يف  املتعددة  لل�سلع  دب��ي 
اإطالقها  مت  التي  االأع��م��ال  دع��م  حزمة 
�سهدت  وال��ت��ي   2020 م��ار���ص  �سهر  يف 

اهتماما من ال�سركات يف 149 دولة.
وك�����ان ه����ذا اأك�����رب ع���ر����ص جت�����اري على 
االإط�������الق مل���رك���ز االأع����م����ال ح��ي��ث قدم 
جمموعة وا�سعة من احلوافز واخلدمات 
ال�سركات  من  لكل  امل�سافة  القيمة  ذات 

القائمة واجلديدة يف املنطقة احلرة.
ال�سركات االأع�ساء يف  و من خالل دعم 
 8 اأك��رث من  ا�ستفادت  االأع��م��ال  جمتمع 
اأكرث من  اآالف �سركة من االأع�ساء من 
تقدميها  مت  وح���اف���ز  ع��ر���ص  األ����ف   13

خالل عام 2020.
وقال اأحمد بن �سليم الرئي�ص التنفيذي 
االأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�سلع 
ك���ان ع��ام��ا ال   2020 اأن ع���ام  امل��ت��ع��ددة 
مثيل له حيث اأثرت جائحة كوفيد-19 
وعلى  ودول���ة  و���س��رك��ة  ك��ل جمتمع  على 
الرغم من التحديات التي ال ح�سر لها 
االإمارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  القيادة  ف��اإن 
اأثمرت  واالإجراءات ال�سريعة واحلا�سمة 
الوقت  ط��وال  مرنا  اقت�سادنا  بقاء  ع��ن 
لل�سلع  دب���ي  مل��رك��ز  ال��ق��وي  االأداء  وي��ع��د 
 2025 تاأ�سي�ص  �سهد  وال���ذي  امل��ت��ع��ددة 
اأزمة  خ��الل  احل���رة  منطقتنا  يف  �سركة 
اأن دولة  ع��ل��ى  ع��امل��ي��ة م��وؤ���س��را وا���س��ح��ا 

دبي  واإم����ارة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
املف�سلتني ملمار�سة  ال تزاالن الوجهتني 
2021 لن  اأن ع��ام  االأع��م��ال وب��ال��رغ��م 
متفائلون  ل��ك��ن��ن��ا  ال��ع��ق��ب��ات  م���ن  ي��خ��ل��و 
مب�����س��ار من��ون��ا وق��درت��ن��ا امل�����س��ت��م��رة على 
اإىل  املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  ج��ذب 
الرقم  ان  �سليم  اب��ن  واأ���س��اف  االإم�����ارة. 
اجلديدة  ال�������س���رك���ات  ل���ع���دد  ال��ق��ي��ا���س��ي 
للتح�سينات  ن��ت��اج  اأي�����س��ا  ه���و  امل�����س��ج��ل��ة 
ال��ك��ب��رة يف خ��دم��ة ع��م��الء م��رك��ز دبي 
التاأ�سي�ص  واإج�������راءات  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع 
و�سهولة  ب��ال��ك��ام��ل  وال��رق��م��ي��ة  املب�سطة 
االأعمال فمن خالل توفر جتربة  بدء 
�سركة  الإن�����س��اء  للعمالء  �سل�سة  رق��م��ي��ة 
وت��رك��ي��ز ك��ب��ر ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ق الرقمي 
بن�سبة  انخفا�سا  احل��رة  املنطقة  �سهدت 
50 باملائه يف اأعداد املراجعني والزيارات 
الفعلية حيث يف�سل االأع�ساء احلاليون 
واجل����������دد اإج�����������راء م���ع���ام���الت���ه���م عرب 
باملائه   95 اأن  اإىل  باالإ�سافة  االإن��رن��ت 
املنطقة  يف  اجل����دي����دة  ال�������س���رك���ات  م���ن 
احلرة تبداأ رحلتها مع مركز دبي لل�سلع 
املتعددة رقميا وتقديرا جلهوده امل�ستمرة 
مركز  ح�سل  البيئية  منظومته  لتعزيز 
اأكتوبر  ���س��ه��ر  يف  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي 
2020 على جائزة اأف�سل منطقة حرة 
يف العامل لهذا العام من قبل جملة اف 
دي اآي التابعة ل�سحيفة فينان�سال تاميز 

للعام ال�ساد�ص على التوايل.

امل���ح���ل���ي واالإق����ل����ي����م����ي وال�����������دويل. كما 
“اأجمل  حملة  م��الم��ح  اأب���رز  ا�ستعر�ص 
للرويج  تهدف  التي  العامل”  يف  �ستاء 
وت�سجيع  ال��دول��ة  يف  ال�ستوية  لل�سياحة 
مو�سم  خالل  الداخلية  ال�سياحة  حركة 

ال�ستاء.
وركز معاليه يف ختام كلمته على اأهمية 
ال���ب���ن���ود وامل���ق���رح���ات امل���ط���روح���ة على 
العربي  ال���وزاري  املجل�ص  اأعمال  ج��دول 

م�سرة  ت�����س��ري��ع  يف  ودوره�����ا  لل�سياحة، 
ال��ت��ع��ايف وال��ن��م��و ال�����س��ي��اح��ي يف ال����دول 
ال��ع��رب��ي��ة، وت��ع��زي��ز ال�����دور ال����ذي تلعبه 
االقت�سادية  التنمية  تعزيز  يف  ال�سياحة 

واالجتماعية يف الدول العربية.
وناق�ص اجتماع الدورة الثالثة والع�سرين 
لل�سياحة  ال��ع��رب��ي  ال������وزاري  للمجل�ص 
جمموعة من املو�سوعات التي ت�سب يف 
تعزيز التعاون والتكامل العربي يف جمال 

م����ن ج��ان��ب��ه��ا ذك������رت ف����ري����ال اأح���م���دي 
مركز  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص 
دبي لل�سلع املتعددة اأن مركز دبي لل�سلع 
امل��ت��ع��ددة ان��ط��ل��ق ب��ط��م��وح��ات ك��ب��رة يف 
بداية عام 2020 و�سرعان ما وجد اأن 
فر�سته  ال��ذي  الواقع  مع  التكيف  عليه 
اإىل  ال���و����س���ول  ج���ان���ب  اإىل  اجل���ائ���ح���ة 
اأهدافنا بنجاح كان علينا �سمان ح�سول 
املنطقة  ال�سركات اجلديدة والقائمة يف 
احلرة على الدعم وامل�ساندة خالل هذا 
مع  املركز  لتعاملنا  وك��ان  ال�سعب  العام 
العمالء  جتربة  على  وتركيزنا  ال�سوق 
مثيل  ال  ال��ذي  ودعمنا  االأوىل  الرقمية 
– واأ�سهم  قيا�سي  م���ردود  للمجتمع  ل��ه 
يف ال�سركات االأع�ساء القائمة و�ستمكننا 
واالأع�ساء  ال�سركاء  ي�سعها  التي  الثقة 
املتعددة من تعزيز  يف مركز دبي لل�سلع 
وتكري�ص  دب���ي  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  م�ستقبل 
رائ����د يف  ع��امل��ي  اأع���م���ال  ك��م��رك��ز  مكانتنا 

العام املقبل.
اأن���ه يف ظ��ل القيود  واأو���س��ح��ت اأح��م��دي 
اأط��ل��ق م��رك��ز دبي  ال�سفر  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة 
لل�سلع املتعددة حملته الرويجية “وجد 
من اأجل التجارة” عرب االإنرنت حيث 
االأ�سواق  يف  افرا�سية  جل�سة   19 نظم 
واإ�سرائيل  ال�سني  فيها  مب��ا  الرئي�سية 
ورو����س���ي���ا و���س��وي�����س��را واأمل���ان���ي���ا واأن���غ���وال 
واإ���س��ب��ان��ي��ا وتركيا  واأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة 
هذه  وخالل  املتحدة  واململكة  واأوكرانيا 

احلمالت الرويجية االفرا�سية اطلع 
تاأ�سي�ص  ع��ل��ى م��زاي��ا وف��ر���ص  احل�����س��ور 
البيئية  وامل��ن��ظ��وم��ة  دب����ي  يف  االأع����م����ال 
ال��ف��ري��دة وامل��زده��رة ل��الأع��م��ال يف مركز 

دبي لل�سلع املتعددة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
دبي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر  االأول 
من  �سل�سلة  ا�ست�ساف  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع 
ال��ل��ق��اءات االإع��الم��ي��ة االف��را���س��ي��ة مع 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  �سفراء وممثلي 
فيها  مبا  الرئي�سية  االأ�سواق  يف  املتحدة 
واأملانيا  املتحدة  واململكة  والهند  ال�سني 
وكندا وكولومبيا ومتت خالل اللقاءات 
مناق�سة �سبل تعزيز العالقات التجارية 
حماولة  يف  املعنية  ال���دول  م��ع  الثنائية 

لتعزيز الن�ساط التجاري يف دبي.
ولفتت اإىل اأن مركز دبي لل�سلع املتعددة 
اأي�ساً بتحويل جميع فعاليات  اأي�سا  قام 
ل��ت��ك��ون عرب  التعلم  ون����دوات  ال��ت��وا���س��ل 
ال�سركات  م���ن���ح���ت  ح���ي���ث  االإن������رن������ت 
 83 اإم��ك��ان��ي��ة ال��و���س��ول اإىل  االأع�����س��اء 
االإنرنت مبتو�سط جل�ستني  ندوة عرب 
���س��ارك يف هذه  املجمل  االأ���س��ب��وع ويف  يف 
االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا امل���رك���ز يف عام 

2020 نحو 11 األف �سخ�ص.
م��ن ج��ان��ب��ه ���س��رح اأح��م��د ح��م��زة املدير 
دبي  مل��رك��ز  احل���رة  للمنطقة  التنفيذي 
دبي  م��رك��ز  ق���درة  “اإن  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع 
لل�سلع املتعددة على حتقيق رقم قيا�سي 
واحد  خ��الل  امل�سجلة  ال�سركات  ع��دد  يف 
اأك����رث االأع������وام ���س��ع��وب��ة يف الع�سر  م��ن 
احل��دي��ث ه��ي ���س��ه��ادة ع��ل��ى ال��ث��ق��ة التي 
العاملي  االأع��م��ال  جمتمع  اإي��اه��ا  منحنا 
وجاذبية املنظومة البيئية التي نوفرها 
م���ن خ����الل ت���ق���دمي اأك�����رب ح���زم���ة دعم 
اإجراءات  و�سمان  تاريخنا  يف  لالأعمال 
بقينا  ب��ال��ك��ام��ل  رق��م��ي��ة  �سل�سة  تاأ�سي�ص 
ن�ستقطب  حيث  املف�سل  االأعمال  مركز 
ال�سركات من جميع االأحجام والقطاعات 
واملناطق وب�سفتنا املنطقة احلرة االأوىل 
تعزيز  �سنوا�سل  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
ال�سوق  ل��ط��ل��ب  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة  ع��رو���س��ن��ا 
اإمارة  عرب  التجارية  التدفقات  وتعزيز 

دبي.

ال�سياحة  دع���م  اأب���رزه���ا  م��ن  ال�����س��ي��اح��ة، 
اإعادة  لدعم  اآليات  وو�سع  الفل�سطينية، 
ال�سياحة وال�سفر  واإنعا�ص قطاع  اإطالق 
الب�سرية  ال����ك����وادر  وت���دري���ب  ال���ع���رب���ي، 
وتطوير  ال�سياحي،  القطاع  يف  العربية 
العربي،  ال�سياحي  االأمن  ا�سراتيجيات 
الدول  ب��ني  ال�سياحي  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
مهمة  عاملية  �سياحية  واأ���س��واق  العربية 

من اأبرزها جمهورية ال�سني ال�سعبية.

�سنغافورة �سهدت يف 2020 
اأ�سواأ ركود اقت�سادي يف تاريخها 

•• �سنغافورة-اأ ف ب:

اأ�سواأ   2020 ع��ام  يف  �سنغافورة  �سهدت 
وباء  ب�سبب  تاريخها  اقت�سادي يف  رك��ود 
ف��رو���ص ك��ورون��ا، واإن ك��ان ال��رك��ود اأقل 
ح���دة مم��ا ك���ان م��ت��وق��ًع��ا، وف��ًق��ا لالأرقام 

الر�سمية ال�سادرة االثنني.
�سجلت ن�سبة الركود %5،8 من الناجت 
التوقعات  بلغت  بينما  االإجمايل،  املحلي 
ال���دول���ة  ه�����ذه  يف   6،5% ال���ر����س���م���ي���ة 
التجارة  ق��ط��اع��ات  فيها  ت�����س��ررت  ال��ت��ي 

وال�سياحة احليوية ب�سدة.
وكانت �سنغافورة قد �سجلت اأول ركود لها 
 2008 العاملية عام  املالية  االأزم��ة  منذ 
 ،2020 ع�����ام  م����ن  ال����ث����اين  ال����رب����ع  يف 
اأماكن  معظم  احلكومة  اأغلقت  عندما 
العمل كجزء من التدابر امل�سددة التي 
كورونا  انت�سار فرو�ص  ملكافحة  فر�ست 
التي  �سنغافورة  كانت  ولطاملا  امل�ستجد. 
االقت�سادات  اأك���رث  اأح���د  بكونها  تتمتع 
على  موؤ�سرا  تعترب  ال��ع��امل،  يف  انفتاًحا 
و�سع االقت�ساد العاملي، وقد دق التدهور 

الكبر يف اقت�سادها ناقو�ص اخلطر.
انتع�ص االقت�ساد يف الن�سف الثاين من 
الرئي�سية مثل  القطاعات  وب��داأت  العام، 

امل�سنوعات بالنهو�ص.
يف الربع الرابع، انكم�ص االقت�ساد بن�سبة 
%3،8 على اأ�سا�ص �سنوي، اأي اأقل مما 
كان متوقعا، وفًقا لبيانات النمو االأولية 

ال�سادرة عن وزارة التجارة.
االإقليمي  االق���ت�������س���ادي  اخل���ب���ر  ق����ال 
برايفت  ب��ي  اإم  اآي  “�سي  جم��م��وع��ة  يف 
لوكالة  وون  ���س��ي��ن��غ  ���س��ون��غ  بانكينغ” 
باحلدة  لي�ص  ال��رك��ود  اإن  بر�ص  فران�ص 
التي كان ُيخ�سى منها ب�سبب ال�سادرات 
حدوث  متوقعا  ال�سلع،  لبع�ص  القوية 

“انتعا�ص بنحو %6” هذا العام.
واو�سح “اأن ال�سركات توا�سل اال�ستفادة 
ال��ق��ي��ود وزيادة  م��ن تخفيف  امل��زي��د  م��ن 
الطلب العاملي على )الرقائق ال�سغرى( 

واالأدوية«.
ومتكنت �سنغافورة من احتواء الفرو�ص، 
ولكن الفرو�ص عاد للظهور بني العمال 

االأجانب ذوي االأجور املنخف�سة.

•• اأبوظبي -وام: 

���س��ه��دت م���ع���دالت ح��ج��ز ال���ف���ن���ادق يف 
االإم��ارات منواً ملحوظاً خالل الفرة 
حركة  ارت��ف��اع  م��ن  م�ستفيدة  املا�سية، 
االإم����ارات خالل  اإىل  ال�سفر  ح��ج��وزات 
امليالدية،  ال�سنة  وراأ����ص  االأع��ي��اد  ف��رة 

ومنو معدالت ال�سياحة الداخلية.
الدولة  يف  الفندقي  ال��ق��ط��اع  ووا���س��ل 
اال�ستثنائية  ال���ظ���روف  م���ن  ت��ع��اف��ي��ه 
“كورونا”  وب���اء  تف�سي  فر�سها  ال��ت��ي 
الناقالت  م���وا����س���ل���ة  م����ع  خ�����س��و���س��اً 
الوطنية عملياتها التو�سعية وا�ستئناف 
الوجهات اجلديدة  واإىل  رحالتها من 

حول العامل.
وعاد م�سطلح “ نفدت “ - الذي ي�سر 
 - الفندق  يف  املعرو�ص  كامل  نفاد  اإىل 
وتطبيقات  م���واق���ع  اأب�����رز  يف  ل��ل��ظ��ه��ور 
االإم����ارات يف موؤ�سر  ال��ف��ن��ادق يف  حجز 
وا�سح على حجم الطلب املتنامي على 

الدولة. وعلقت م�سادر  احلجوزات يف 
اأن  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  يف  عاملة 
التي  االح��رازي��ة  اخل��ط��وات  الثقة يف 

ارتفاع  يف  اأ���س��ه��م��ت  االإم������ارات  تتبعها 
للدولة،  ال�سفر  على  االإقبال  معدالت 
امل��ت��ع��ددة وتنوع  اإ���س��اف��ة اإىل اخل��ي��ارات 

يوفرها  ال���ت���ي  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال����ربام����ج 
وا�ستفاد  الدولة.  يف  ال�سياحي  القطاع 
ال�����دول�����ة من  ال���ف���ن���دق���ي يف  ال���ق���ط���اع 

ك�سفت  اأن  بعد  الداخلية،  احل��ج��وزات 
تقارير متفرقة ارتفاع الطلب الداخلي 
راأ�ص  ف��رة  خ��الل  الفنادق  حجز  على 
ال�سنة، خ�سو�ساً مع تزامنها مع عطلة 
القريبة  املنتجعات  و�سهدت  امل��دار���ص، 
واحلدائق  االح���ت���ف���االت،  م���راك���ز  م���ن 
ال�سحراوية  واملنتجعات  الرفيهية، 
وتفاعلت  الطلب.  من  االأك��رب  الن�سب 
حملة  م��ع  املعنية  القطاعات  خمتلف 
اأطلقها  التي  ال��ع��امل«  �ستاء يف  »اأج��م��ل 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دبي 
معلنة جمموعة متنوعة  “رعاه اهلل”، 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات واالح����ت����ف����االت. وقد 
�سل�سلة  ع���ن  ال���دول���ة  اإم������ارات  اأع��ل��ن��ت 
ال�سياحية  وال��ع��رو���ص  الفعاليات  م��ن 
يف  �ستاء  باأجمل  احتفااًل  والرفيهية 
العامل، والذي تتميز به الدولة يف هذا 

املو�سم من كل �سنة.

 خالل االجتماع ا�ستعر�ص املحاور التالية: 
يف دعم تعايف ومنو القطاع ال�صياحي الإمارات  •• جهود 

••  اأهمية التعاون العربي لتن�صيط ال�صياحة العربية البينية
املوحدة وحملة »اأجمل �صتاء يف العامل« يف دعم ال�صياحة الداخلية ال�صياحية  الهوية  •• دور 

مركز دبي لل�سلع املتعددة ي�ستقطب 2025 �سركة جديدة 
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املال والأعمال

بنك االإمارات دبي الوطني يح�سد جائزتي 
بنك العام يف االإمارات ال�سرق االأو�سط 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك االإمارات دبي الوطني، البنك الرائد يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا وتركيا، عن فوزه بجائزة “بنك العام يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
2020” املرموقة للعام ال�ساد�ص خالل االأعوام املا�سية، وجائزة “بنك العام يف 
ال�سرق االأو�سط  2020” للمرة الثالثة من جوائز جملة “ذا بانكر”. وجاء فوز 
البنك بهذه اجلوائز تكرمياً جلهوده يف اال�ستجابة للجائحة العاملية يف املنطقة 

ومنهجيته الرائدة لالبتكار يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية الرقمية. 
وبهذه املنا�سبة، قال ه�سام عبد اهلل القا�سم، نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة والع�سو 
االإمارات  بنك  ح�سول  “ي�سرفنا  الوطني:  دبي  االإم���ارات  بنك  ملجموعة  املنتدب 
للعام  العام يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة‘  ’بنك  دبي الوطني على جائزتي 
’ذا  جملة  جوائز  من  الثالثة  للمرة  االأو�سط‘  ال�سرق  يف  العام  و’بنك  ال�ساد�ص 
بانكر‘ املرموقة. وقد �سببت جائحة ’كوفيد-19‘ تداعيات وا�سعة، ومل تقت�سر 
اآثارها على ال�سحة العامة فح�سب، بل امتدت اإىل اال�ستقرار االقت�سادي وحياة 
لهذه  ا�ستجابتنا  كانت  لذلك  العامل.  واملجتمعات حول  ال�سركات  واأعمال  النا�ص 
وخدمة  عملنا،  ف��رق  نحو  امل�ستمر  بالتزامنا  م��دف��وع��ة  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
كافة  وتخطي  �سالمتهم  لتعزيز  ممكن  جهد  اأي  ندخر  ومل  واملجتمع،  عمالئنا 

التحديات، و�سمان ا�ستقرارهم املايل ورفاههم االقت�سادي«.
امل�سرفية  اخل��دم��ات  على  طويلة  ف��رة  منذ  امل�ستمر  تركيزنا  “مكننا  واأ���س��اف: 
الرقمية من احلفاظ على مرونتنا وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات عمالئنا. 
اإىل امل�سي قدماً بدعم كافة االأطراف  امل�ستقبل، نهدف  اإىل  وبينما نتطلع قدماً 

املعنية وامل�ساهمة يف اجلهود الوطنية لتحقيق االنتعا�ص االقت�سادي امل�ستدام«.
ال�سرق  منطقة  يف  العمالء  من  للماليني  خدماته  يقدم  رائ���داً  بنكاً  وباعتباره 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا وتركيا، طبق بنك االإمارات دبي الوطني جمموعة من 
االقت�سادي  والرفاه  امل��ايل  اال�ستقرار  حلماية  واال�ستباقية  ال�ساملة  االإج���راءات 

ملوظفيه وعمالئه واملجتمع باأ�سره .
وكان بنك االإم��ارات دبي الوطني من بني العديد من اجلهات يف دولة االإمارات 
االحرازية  واالإج�����راءات  بعد  ع��ن  العمل  من��وذج  تطبيق  التي  املتحدة  العربية 
امل�ساعدة  توفر خدمة  ي�سمل  الفعال، مبا  الدعم  لهم  ك��وادر عمله، مقدماً  بني 
الع�سيبة.  الفرة  ه��ذه  خ��الل  واأ�سرهم  للموظفني  ال�ساعة  م��دار  على  النف�سية 
الرقمية، متكن  امل�سرفية  ريادته يف اخلدمات  وعالوة على ذلك، وانطالقاً من 
تزويد  املتطورة من  الرقمية  التحتية  بنيته  بف�سل  الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك 
العمالء وال�سركات بخدمات رقمية عالية اجلودة عرب قنوات الهواتف املتحركة 
التباعد  وتدابر  التي فر�ست على احلركة  القيود  الرغم من  واالإن��رن��ت، على 
االجتماعي. عالوة على ذلك، ويف �سوء مكانته الرائدة، اأطلق بنك االإمارات دبي 
الوطني تدابر اإغاثية للعمالء من االأفراد وال�سركات يف عدد من االأ�سواق اإ�سافة 
اإىل امل�ساهمة يف املبادرات املجتمعية. واإ�سافة لذلك، وا�سل البنك تطوير اأجندته 
هواتفهم  عرب  مبا�سر  ب�سكل  احل�سابات  فتح  خدمات  للعمالء  متيحاً  الرقمية 
الرقمية  امل�سرفية  Liv. من�سة اخلدمات  ا�ستمرار خدمات  اإىل جانب  الذكية، 
التابعة لبنك االإمارات دبي الوطني االأ�سرع منواً يف الدولة واملوجهة لل�سباب من 
للعمالء  اأي�ساً اخلدمات امل�سرفية ال�سوتية متيحاً  جيل االألفية. واأطلق البنك 
اأجهزة  اإمكانية احل�سول على معلومات حول ح�سابهم امل�سريف وبطاقاتهم عرب 
امل�سادقة  عملية  “�سمارت با�ص”،  البنك توفر خدمة  األيك�سا. كما عزز  اأم��ازون 

املعامالت  اأمان  لتعزيز  اأمان  من عاملي 
الرقمية، جلميع عمالئه. 

البنك  ك�������س���ف  ن����وف����م����رب،  ����س���ه���ر  ويف 
من�سته  م�����ن  امل����ت����ط����ور  اجل�����ي�����ل  ع�����ن 
اأونالين«،  “بزن�ص  ال��ع��امل��ي��ة  امل�سرفية 
ليوفر   ،’businessONLINE
ل��ل��ع��م��الء م��ن ال�����س��رك��ات ن��اف��ذة واح���دة 
و���س��ل�����س��ل��ة واآم���ن���ة وم��ن�����س��ة م��رن��ة تلبي 
مكان.  اأي  يف  امل�����س��رف��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
اأق�سام  كافة  تغطي  التي  املن�سة  وتقدم 
ال��ع��م��ل، وت��وف��ر خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��ع��دي��د من 
اجلهات، جمموعة متكاملة من خدمات 
وحلول  التجاري،  والتمويل  امل��ال،  اإدارة 
من  ال���ب���ن���ك  ل���ع���م���الء  ال�����س��ي��ول��ة  اإدارة 

ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة وال�سركات الكبرة واملوؤ�س�سات احلكومية. وتوا�سل 
الذراع امل�سرفية اال�ستثمارية التابعة لبنك االإمارات دبي الوطني “االإمارات دبي 
الوطني كابيتال”، مكانتها الريادية يف اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية لالأ�سواق 
النا�سئة بتقدمي جمموعة من اخلدمات املختارة. ومت ت�سنيف خدماتها يف املركز 
االأول يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي ودولة االإمارات العربية املتحدة منذ عام 
وال�سركات  االأف���راد  واجهها  التي  القا�سية  ال��ظ��روف  من  الرغم  وعلى   .2016
5.6 مليار  بقيمة  اأرب���اح  الوطني �سايف  دب��ي  االإم����ارات  بنك  ال��ع��ام، حقق  خ��الل 
درهم خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل من عام 2020، وحافظ على قوة ميزانيته 
يزال  االقت�سادية، ال  التدريجي لالأن�سطة  الفتح  بدء  وبالتزامن مع  العمومية. 
البنك م�ستمراً بتقدمي الدعم الأكرث من 98 األف عميل من خالل تاأجيل �سداد 

دفعات الفائدة واملبلغ االأ�سلي بقيمة تبلغ حوايل 6.6 مليار درهم. 

القطاع ال�سناعي مبنطقة اليورو 
ينهي عام 2020 على مكا�سب 

•• لندن-رويرتز: 

 2020 اأنهوا عام  اأن امل�سنعني مبنطقة اليورو  اأظهر م�سح اأم�ص االثنني 
2018، وهو ما  باأ�سرع وترة منذ منت�سف  اإذ منا القطاع  على مكا�سب، 
اأقل مما  ي�سر اإىل اأن ال�سرر الذي �سببته اجلائحة القت�ساد التكتل جاء 

كان متوقعا يف وقت �سابق من العام.
امل�سانع  يف  العمل  وا�ستمر  اأخ���رى،  م��رة  الدافعة  ال��ق��وة  ه��ي  اأملانيا  وك��ان��ت 
باملنطقة يف اأغلب االأحيان، على عك�ص قطاع اخلدمات املهيمن على اقت�ساد 
التكتل والذي ت�سرر ب�سدة من اإجراءات االإغالق الحتواء فرو�ص كورونا.

امل�سريات  ملديري  ماركت  اآي.ات�ص.ا�ص  ملوؤ�سر  النهائية  القراءة  وارتفعت 
اإىل 55.2 يف دي�سمرب كانون االأول من 53.8 يف نوفمرب ت�سرين الثاين، 

ولكنها اقل من القراءة االأولية عند 55.5.
50 نقطة لنمو. و�سجل �سهر دي�سمرب كانون  اأعلى من  اأي ق��راءة  وت�سر 
االأول اأعلى قراءة منذ مايو اأيار. وارتفع موؤ�سر يقي�ص االإنتاج اإىل 56.3 
الذي من  امل�سريات املجمع  اأي�سا موؤ�سر مديري  55.3، وهو يغذي  من 

املقرر اإعالنه يوم االأربعاء، ويعد موؤ�سرا جيدا على متانة االقت�ساد.
“تبعا  اآي.ات�ص.ا�ص ماركت  وقال كري�ص وليام�سون كبر االقت�ساديني يف 
لذلك، يبدو اأن يكون ال�سرر الذي اأ�ساب االقت�ساد جراء اجلائحة يف الربع 
الرابع اأقل كثرا من الراجع غر امل�سبوق يف الربع الثاين، وذلك بف�سل 

�سمود القطاع ال�سناعي«.

من بينها 5 كليات تعليمية تقدم برامج متخ�ص�صة يف قطاع الن�صر

�سركة من 23 دولة تبا�سر اأعمالها يف املنطقة احلّرة ملدينة ال�سارقة للن�سر خالل عام 2020   100
•• ال�سارقة-الفجر:

مب������ا ي���ع���ك�������ص م����ك����ان����ت����ه����ا، واأه���م���ي���ت���ه���ا 
ما  اخ��ت��ارت  واال�ستثمارية،  االقت�سادية 
كليات   5 بينها  �سركة   100 ال���  ي��ق��ارب 
واأجنبية،  عربية  دولة   23 من  تعليمية 
للن�سر،  ال�سارقة  ملدينة  احل��رة  املنطقة 
املا�سي  العام  خ��الل  اأعمالهم  وانطلقت 
م��ن خيارات  ت��ق��دم��ه  مل��ا  ن��ظ��راً   ،2020
وت�سهيالت وما تتيحه من فر�ص واعدة 
للم�ستثمرين من خمتلف اأنحاء العامل. 
اجلديدة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  وتوزعت 
على كل من الهند التي جاءت يف �سدارة 
تليها  ����س���رك���ة،   28 ب����واق����ع  ال���رت���ي���ب 
وفل�سطني،  واالأردن،  ولبنان،  االإم���ارات، 
والعراق، و�سوريا، والكويت، وال�سعودية، 
وايرلندا،  ماليزيا،  والباك�ستان،  وم�سر، 
نيوزيالندا،  وت��رك��ي��ا،  الفلبني،  البانيا، 
املتحدة،  واململكة  و�سنغافورة،  وتانزانيا، 

وال�سويد، وغانا، و�سريالنكا.
بقطاع  املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  واح��ت��ل��ت 
اإجمايل  م���ن  االأك������رب  ال��ن�����س��ب��ة  ال��ن�����س��ر 
ال�سركات اجلديدة يف املدينة، فيما جاءت 
�سائر ال�سركات متخ�س�سة يف القطاعات 
التجارية،  اال����س���ت�������س���ارات  االإب����داع����ي����ة، 
واالإداري������ة، وال��ق��ان��ون��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل  
مثل  االإماراتية  ال�سركات  من  جمموعة 
وكّتاب  بوك�ص،  اوف  وه��او���ص  ف��ك��رة،  اإدو 

كيدز وغرها. 
موؤ�س�سات  خ��م�����ص  ان�����س��م��ت  ق���د  وك���ان���ت 
العايل،  بالتعليم  متخ�س�سة  تعليمية 
العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  قائمة  اإىل 
“اأثينا  م���ن  ك����اًل  و���س��م��ل��ت  امل���دي���ن���ة،  يف 
 Athena Global( العاملي«  للتعليم 
جامعة  و”كلية   ،)Education FZE
 Westford University( »وي�ستفورد
College FZE(، و”كلية نقطة النجاح« 
 ،)Success Point College FZE(
 Capital College( »و”كلية كابيتال

 Exceed( اإك�������س���ي���د«  وك��ل��ي��ة   ،)FZE
التعليم  تقدم  التي   ،)College FZE
باالإ�سافة  التدريبية  وال����دورات  ال��ع��ايل 

اإيل الربامج املتخ�س�سة يف الن�سر.

بيئة واعدة
للمنطقة  ال�������س���رك���ات  اخ���ت���ي���ار  وي����اأت����ي 
احل�����ّرة مل��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ن�����س��ر نظراً 
التي  ال����واع����دة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
متتلكها، وحزمة اخليارات التي تقدمها 
للم�ستثمرين ورواد االأعمال من خمتلف 
اأنحاء العامل، توفر عليهم الوقت واجلهد 
والتاأ�سرات  ال��راخ��ي�����ص  ال���س��ت��خ��راج 
التي  اخل�سومات  ع��ن  ف�ساًل  ال��الزم��ة، 
الرخ�ص  ر���س��وم  على  امل��دي��ن��ة  اعتمدتها 
تخفيف  وع��رو���ص  واالإي��ج��ار،  التجارية، 
اإعادة  ع��رب  احل��ال��ي��ني،  للعمالء  االأع��ب��اء 
ج��دول��ة ال��دف��ع��ات، واالإع���ف���اء م��ن ر�سوم 
اإىل جانب تقدمي ت�سهيالت يف  االإيجار، 

نظام �سداد االأق�ساط وغرها. 
وح��ول ه��ذا اال�ستقطاب ق��ال �سامل عمر 
امل��ن��ط��ق��ة احل������ّرة ملدينة  ����س���امل، م���دي���ر 
هذا  ان�سمام  “يعك�ص  للن�سر:  ال�سارقة 

العدد من ال�سركات املكانة الكبرة التي 
خارطة  على  ال�سارقة  اإم���ارة  بها  حتظى 
اال�ستثمارية  والبيئة  العاملي،  االقت�ساد 
خمتلف  �سمن  متتلكها  ال��ت��ي  ال���واع���دة 
ال��ق��ط��اع��ات، ك��م��ا اأن ه���ذا االخ��ت��ي��ار من 
�سركات عاملية يوؤكد مكانة املنطقة احلرة 
ملدينة ال�سارقة للن�سر، التي ت�سعى لدعم 
عجلة  ودف��ع  االأع��م��ال،  قطاعات  وتعزيز 
وامل��ع��رف��ي��ة، و�سمان  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ت��ن��م��ّي��ة 
توفره  ما  االأع��م��ال من خ��الل  ا�ستدامة 
م��ن ب��ي��ئ��ة م��الئ��م��ة مت��ت��از ب��ال��ع��دي��د من 

الفر�ص والت�سهيالت املحفزة«. 
امل��ن��ط��ق��ة احل������ّرة ملدينة  واأ�����س����ار م���دي���ر 
ال��ت��ن��ّوع يف  ه��ذا  اأن  اإىل  للن�سر  ال�����س��ارق��ة 
قطاعات االأعمال التي حتت�سنها املنطقة 
امل�ستثمرين  من  العديد  جذب  يف  ي�سهم 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت وي��ف��ت��ح اأ����س���واق���اً 

جديدة وواعدة، موؤكداً اأن املنطقة احلرة 
روؤية  من  تنطلق  للن�سر  ال�سارقة  ملدينة 
ا�سراتيجية تخدم تطوير واقع االأعمال 
وتنويع  زي������ادة  يف  وت�����س��ه��م  االإم�������ارة  يف 
اخليارات التي يقدمها االقت�ساد املحلي 

على خمتلف ال�سعد.  
املنطقة  قّدمت  املا�سية  الفرة  وخ��الل 
للم�ستثمرين  الت�سهيالت  من  جمموعة 
حزمة  اأطلقت  حيث  القطاعات،  بجميع 
تخفيف  اإىل  ه��دف��ت  م��ت��ك��ام��ل��ة  اأع���م���ال 
فايرو�ص  انت�سار  فر�سها  ال��ت��ي  االأع��ب��اء 
من  اإع���ف���اءات  ت�سمل  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
املنطقة  ا�ستجابت  كما  االإي��ج��ار،  ر���س��وم 
�ساحب  اأ����س���دره���ا  ال���ت���ي  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان بن 
االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
ال�سيخ  �سمو  واعتمدها  ال�سارقة،  حاكم 

�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، 
رئي�ص  ال�سارقة،  حاكم  نائب  العهد  ويل 
حزمة  ����س���م���ن  ال���ت���ن���ف���ي���ذي،  امل���ج���ل�������ص 
امل���ح���ف���زات اخل���ا����س���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة احل����رة، 
 35% اإىل  ت�سل  خ�سومات  لتخ�س�ص 

خدمة للقطاع.
للن�سر”  ال�سارقة  “مدينة  اأن  اإىل  ي�سار 
منطقة  ك�����اأول   ،2017 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت 
توفر  ال��ع��امل،  يف  والطباعة  للن�سر  ح��رة 
من  لال�ستفادة  ثمينة  فر�سة  للعاملني 
املرتبة  وامل��زاي��ا  الفوائد  ع��دد كبر من 
عن اال�ستثمار يف بيئة هذه املنطقة احلرة 
الفريدة، مبا ي�سمل املوقع اال�سراتيجي 
ال����ذي ي�سمح  امل��ن��ط��ق��ة  امل��ت��م��ي��ز يف ق��ل��ب 
ال�سرق  منطقة  اأ����س���واق  اإىل  ب��ال��و���س��ول 
اآ�سيا  وقارتي  اأفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط 

واإفريقيا. 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأط���ل���ق���ت دائ�������رة امل���ال���ي���ة امل���رك���زي���ة يف 
العمليات  اأداء  متابعة  نظام  ال�سارقة 
الت�سغيلية بهدف تنظيم كافة عمليات 
قيا�ص االأداء املوؤ�س�سي اإلكرونياً وذلك 
االأداء  وقيا�ص  اإدارة  ملنظومة  ا�ستكمااًل 
الدائرة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ي 
موؤخراً، والتي ترتكز على �ستة حماور 
اال�سراتيجي،  االأداء  ه��ي:  رئي�سية، 
العمليات،  وت��ط��وي��ر  امل�����س��اري��ع،  واإدارة 
واإدارة  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ور���س��ا  واالب��ت��ك��ار، 

املهام.
وجاء اإطالق نظام متابعة اأداء العمليات 
بجهود  االل�����ك�����روين  الت�سغيلية” 
داخلية يف اإطار �سعي الدائرة لتحقيق 
روؤي��ت��ه��ا يف ري����ادة م��ال��ي��ة ن��ح��و العاملية 
مبتكرة  تقنيات  لتطوير  ور���س��ال��ت��ه��ا  
لتحقيق اال�ستقرار واال�ستدامة املالية 
م��ع ت��وج��ه��ات دول���ة االإم����ارات العربية 
التحول  مل����ب����ادرات  ال���داع���م���ة  امل��ت��ح��دة 

الرقمي لدى اجلهات احلكومية.

تطوير اأنظمة الكرتونية
 م�صممة وفق اأف�صل

 املعايري العاملية
اإدارة  م����دي����ر  ع����ل����ي،  اآل  ب������در  وق�������ال 
والتميز  اال���س��رات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
دائ����رة  “ اإن  ال����دائ����رة:  يف  امل��وؤ���س�����س��ي 
املالية املركزية بال�سارقة ت�سعى ب�سكل 
متوا�سل اإىل تطوير االآليات الت�سغيلية 

ع��دد من  ال��دائ��رة على حتقيق  وتعمل 
تكمن  ال��ت��ي  اال�سراتيجية  االأه����داف 
ال�سيولة  وتوفي�����ر  وتنمية  اإدارة  يف 
موازن����ة  منظوم�����ة  وتطوير  النقدية، 
مالي�ة  ���س��ي��ا���س��������ات  وت��ن��ف��ي�����������ذ  االأداء، 
م��ت��ك��ام��ل��ة وف��ّع��ال�����������������ة، وب��ن�����������������اء منوذج 
ومتكني  ال����ع����ام����ة،  امل���ال���ي���ة  يف  ع����امل����ي 
وت��ط��ب��ي��ق خدمات  ال���ذك���ي،  ال��ت��ح��������ول 
تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  جن���وم،  �سبع  بفئة 
ومتكني  الداخلية،  الرقابة  منظومة 
امل��واط��ن��ة، وتطوير  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
االأداء  واإدارة  واالبتكار  التمّيز  ثقافة 

املوؤ�س�سي.

بهدف تنظيم قيا�ض كافة العمليات الت�صغيلية اإلكرتونيًا

دائرة املالية املركزية بال�سارقة ُتطلق نظام متابعة اأداء العمليات الت�سغيلية
امل���وج���ودة واب��ت��ك��ار اآل���ي���ات ج��دي��دة مبا 
ي�ساهم يف اإجناز العمليات ب�سكل اأ�سرع 
واأكرث دقة، ومن هنا جاء اإطالق نظام 
الت�سغيلية”  العمليات  اأداء  “متابعة 
الذي ياأتي يف اإطار دعم خطط الدائرة 
حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  اال���س��رات��ي��ج��ي��ة 

“ريادة مالية نحو العاملية”..
التحول  ع���م���ل���ي���ات  ب��ت��م��ك��ني  وذل�������ك   
اأنظمة  ت���ط���وي���ر  ط���ري���ق  ع����ن  ال����ذك����ي 
اأف�سل  وف�����ق  م�����س��م��م��ة  ال���ك���رون���ي���ة 
واأحدث  العاملية  وامل��م��ار���س��ات  امل��ع��اي��ر 

التكنولوجيا يف �سوق العمل«.
حتر�ص  ال���دائ���رة  اأن  “كما  واأ����س���اف: 

الذكي  العمل  مبداأ  تطبيق  على  دائماً 
ودع����م م���ب���ادرات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
وتنظيم  واالإج���راءات  اخلدمات  اأمتتة 
عمليات  فيها  مبا  الداخلية  العمليات 
قيا�ص االأداء املوؤ�س�سي من خالل �سبط 
واحلفظ  والتعديل  ال�سياغة  عمليات 
مب�����ا ي�������س���م���ن ����س���الم���ة االإج������������راءات 
و�سمان املحافظة على �سرية وت�سنيف 
اإىل  الو�سول  �سهولة  واأخ��راً  الوثائق، 
لوحات  وا�ستعرا�ص  املطلوبة  البيانات 
التقارير  وت�سدير  التفاعلية  التحكم 
اإختالف  على  مهامهم  ومتابعة  املرنة 

اأدوراهم اأينما تواجدوا.

ا�صتفادة مثلى من عمليات
 درا�صة وحتليل البيانات

ال�����س��ي��دة ميثاء  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت 
الطنيجي، رئي�ص ق�سم اجلودة والتميز 
اجلديد  النظ������ام  “اأن  امل��وؤ���س�����س��������������ي: 
من  املثلى  اال�س������تفادة  م��ن  �سيمكننا 
عمليات درا�سة وحتليل البيانات ونتائج 
اإعطاء  ع��ل��ى  ال���ق���درة  م���ع  امل���خ���رج���ات 
التوجيهات املنا�سبة ل�سمان ا�ستمرارية 
ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��م��ر على 
مبا  املقدمة  واخلدم�����ات  العملي�����ات 
وحتقيقاً  ال�����دائ�����رة  م�����س��ال��ح  ي���خ���دم 
االإ�سراتيجية«.  واأهدافها  لتوجهاتها 

القت�صاد وجمل�ض ال�صركات العائلية اخلليجية يتفقان على خارطة طريق لتنظيم امللكية العائلية بالدولة املرحلة املقبلة

ابن طوق: ال�سركات العائلية حمور رئي�سي القت�ساد اأكرث مرونة وا�ستدامة
•• اأبوظبي - وام:

اأك���د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط���وق امل���ري وزير 
االقت�ساد، اأهمية تطوير البنية الت�سريعية 
بالدولة  العائلية  ال�سركات  لعمل  املنظمة 
ل�������س���م���ان ا����س���ت���م���راري���ت���ه���ا ع����رب االأج����ي����ال 
ي��راع��ي طبيعة هذا  امل��ت��ع��اق��ب��ة، وذل����ك مب��ا 
ال��ن�����س��اط وح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة ووفق 

اأف�سل املمار�سات العاملية املعمول بها.
رئي�سي  حم��ور  العائلية  ال�سركات  اإن  وق��ال 
لبناء  ال��دول��ة  تتخذها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  يف 
وا�ستدامة،  م��رون��ة  اأك��رث  اقت�سادي  من��وذج 
تلك  ري���ادة  لتحفيز  وا�سحة  خطة  ولدينا 
ال�سركات وتعزيز تناف�سيتها، م�سراً اإىل اأن 
وزارة االقت�ساد حري�سة على رفع م�ستوى 
اجلهات  م��ن  �سركائها  ك��اف��ة  م��ع  التن�سيق 
احلكومية االحتادية واملحلية ومن القطاع 
املبادرات  من  عدد  لتطوير  وذل��ك  اخلا�ص، 
جهوزية  تعزيز  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  النوعية 
ال��ق��ط��اع��ات واالأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ذات 
العائلية،  ال�سركات  اأب��رزه��ا  وم��ن  االأول��وي��ة 
امل�ستهدف  التحول  متطلبات  ملواكبة  وذلك 
يف م�������س���رة ال���ن���ه�������س���ة ال���وط���ن���ي���ة خ���الل 
معاليه  واأ����س���اف  امل��ق��ب��ل��ة.  ع��ام��اً  اخلم�سني 
املُ�ّسكلة بني وزارة االقت�ساد  العمل  اأن فرق 
اخلليجية  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  وجم��ل�����ص 
و�سعت عددا من املحاور الرئي�سية للم�سي 
و�سياغة  احل����ي����وي،  امل���ل���ف  ه����ذا  يف  ق���دم���اً 

لتوفر  ال��الزم��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سات 
ل��الرت��ق��اء مب�ساهمة  داع��م��ة وحم��ف��زة  بيئة 
ال�����س��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ودوره�����ا ال��رئ��ي�����س��ي يف 
تنويع وتعزيز منو االقت�ساد الوطني. جاء 
ذل��ك خ��الل االج��ت��م��اع ال��ث��اين مل��ع��ايل وزير 
ال�سركات  جم��ل�����ص  وم�������س���وؤويل  االق��ت�����س��اد 
عمل  م�ستجدات  ملتابعة  اخلليجية  العائلية 
يف  و�سارك  امل�سركة.  العمل  وجل��ان  الفرق 
االج��ت��م��اع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأحمد 
ل��ل��ت��ج��ارة اخلارجية،  ال���زي���ودي وزي���ر دول���ة 
ومعايل عبد العزيز عبد اهلل الغرير رئي�ص 

جمل�ص اإدارة ع�سو جمل�ص االإدارة والرئي�ص 
العائلية  ال�������س���رك���ات  مل��ج��ل�����ص  ال���ف���خ���ري 
اخلليجية، و�سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل 
وزارة االقت�ساد، وعمر الفطيم نائب رئي�ص 
اخلرباء  م��ن  وع��دد  املجل�ص،  اإدارة  جمل�ص 
وامل�ست�سارين من اجلانبني. واأكد اجلانبان 
خالل االجتماع على اأهمية التعاون القائم 
ال�سركات  وجم��ل�����ص  االق��ت�����س��اد  وزارة  ب��ني 
العمل  العائلية اخلليجية وما قدمته فرق 
امل�سركة من مبادرات مهمة تخدم عمل هذا 
القطاع احليوي وتوفر له البنية الت�سريعية 

املرحلة  من��وه  لدعم  ال��الزم��ة  والتنظيمية 
اخلطوات  العمل  فريق  وا�ستعر�ص  املقبلة. 
التي مت تنفيذها حتى االآن، من خالل نتائج 
اجتماعات 3 فرق عمل رئي�سية وهم فريق 
والتطوير،  البحث  وفريق  اال�سراتيجية، 
املمار�سات،  واأف�����س��ل  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وف���ري���ق 
و�سملت خمرجات تلك االجتماعات االتفاق 
على ع��دد م��ن امل��ح��اور ذات االأول��وي��ة لبدء 
خطط  وف���ق  املقبلة  امل��رح��ل��ة  عليها  ال��ع��م��ل 
زمنية حمددة واآليات تنفيذ وا�سحة، وتركز 
تطوير  وه��ي  رئي�سية  م�سارات  ثالثة  على 

القطاع  ه����ذا  ل��ن��م��و  ال���داع���م���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
البيانات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  احل���ي���وي، 
الوعي  ورف��ع  العائلية،  بال�سركات  اخلا�سة 

باأهمية حوكمة ال�سركات العائلية.
وات���ف���ق اجل���ان���ب���ان خ����الل االج���ت���م���اع على 
االقت�ساد  وزارة  برئا�سة  فنّية  ت�سكيل جلنة 
العائلية  ال�������س���رك���ات  جم��ل�����ص  وم�������س���ارك���ة 
الأهم  ال��ع��ام��ي��ني  وامل�����س��ت�����س��اري��ن  اخلليجية 
ال�����س��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة وذل����ك مل��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
اخل���ط���ط وامل������ب������ادرات امل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا وفق 

اجلدول الزمني املحدد.
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رقم 2021/126 
مقدم من املخطرة:�سركة فا�ست تراك لتاأجر االآالت واملعدات �ص.ذ.م.م

FASTTRACK EQUIPMENT RENTAL CO LLC
 - ه�����ات�����ف:048855711   - ج���روب  ك��ان��دا���ص  ب��ن��اي��ة  نف�ص   - االوىل  ال�سناعية  ع��ل��ي  ج��ب��ل  منطقة   - دب���ي  ع��ن��وان��ه��ا:ام��ارة 

فاك�ص:048855712 - متحرك:0503686287 - رقم مكاين:0830765825
�سد املخطر اليها االوىل:توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م

TOP LINK CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT LLC 
Ali Achraf Dayoub - املخطر اليه الثاين:علي اأ�سرف ديوب - �سوري اجلن�سية

املو�سوع:فان املخطرة تود التاأكيد على املخطر اليهما وتطالبهم ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املعلق بذمتهما وامل�سحوبة على 
الفا وثمامنائة وخم�سة  بتاريخ:2019/3/21 مببلغ وقدره )19.845.00( درهما ت�سعة ع�سر  بنك اال�ستثمار ورقمه )442( 
واربعون درهما - واملرتد من البنك ب�سبب عدم كفاية الر�سيد وملا كانت ذمة املخطر اليهما الزالت م�سغولة باملبلغ املذكور 
املتكررة  الودية  املطالبات  من  الرغم  على  قانوين  عذر  او  مربر  دون  تاريخه  لغاية  بقيمته  الوفاء  عن  متخلفني  والزاال 
فاملخطرة تنذر املخطر اليهما وتلزمهما ب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد واملعلق بذمتهما وقدره )19.845.00( درهما ت�سعة 
ع�سر الفا وثمامنائة وخم�سة واربعون درهما -  وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ االعالن بهذا االخطار ويف حال عدم 
مبادرتهما بال�سداد فان املخطرة �ستلجاأ اىل �ساحات الق�ساء التخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل لها حقوقها القانونية مع 
عدم امل�سا�ص باأي حق اخر للمخطرة ف�سال عن ت�سمني مطالبتها بالتعوي�ص و الر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية %12 

الكاتب العدلمن تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد ومقابل اتعاب املحاماة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2021/119 
املنذرين:1- بادما كومار �سوجنات كاروناكاران - هندي اجلن�سية

2- دمبل بادما كومار - هندية اجلن�سية
بوكالة املحامي/عبداهلل الكعبي

املنذر اليه الثاين:راجيندران اأجاي - هندي اجلن�سية - جمهولون حمل االقامة
للمنذرين مبلغ  يوؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  اليهم  املنذر  بالزام  املو�سوع/املطالبة 
وخم�سون  الف  وثالثون  وثالثة  و�ستمائة  مليونا  ع�سر  ثالثة  دره��م   )13.633.150(
���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ن��ن��ذرك��م جميعا  امل��ن��ذري��ن  ع��ن  وك���الء  دره��م��ا - فاننا وب�سفتنا 
وخم�سون  الف  وثالثون  وثالثة  و�ستمائة  مليونا  ع�سر  ثالثة  دره��م   )13.633.150(
درهما - املر�سدة يف ذمتكما وذلك خالل مدة )5 ايام( تبداأ من تاريخ اعالنكم بهذا 
االنذار واال �سن�سطر التخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم وحتميلكم كافة الر�سوم 
وامل�ساريف باال�سافة اىل اتعاب املحاماة مع التعوي�ص عن كافة اال�سرار التي حلقت 

مبوكلينا املنذرين
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2020/106 
املخطر:احمد علي ح�سن الزرعوين

وميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة م�سدقة ا�سوال بالكاتب العدل يف 
دبي مبحرر رقم:2017/1/159588 بتاريخ:2017/7/19

املخطر اليه:خبر القوافل لوج�ستك�ص �ص.ذ.م.م - رخ�سة جتارية رقم:765439
الرباحة  بناية  يف  الكائن   407 رق��م  املكتب  املخطر  من  اليه  املخطر  ا�ستاأجر  �سابق  املو�سوع:بتاريخ 
بدبي مبوجب عقد  امل��رر  البلدية 666-117 يف منطقة  رق��م   -  242 رق��م  ار���ص  والقائمة على قطعة 
ب�سداد بدل االيجار  ب��ت��اري��خ:2019/10/31 فاننا نخطركم مبوجب هذا االخطار  انتهى فعليا  ايجار 
املتاأخر عن عقد االيجار للمخطر بواقع مبلغ )19.945( ت�سعة ع�سر الف وت�سعمائة وخم�سة واربعون 
درهم عن الفرة االيجارية من تاريخ 2019/1/31 وحتى تاريخ 2019/11/6 وذلك خالل مدة اأق�ساها 
خم�سة ايام من ا�ستالمكم االخطار املاثل وفق املقرر ب�سريح املادة 25/اأ من القانون رقم 2008/33 واال 
�سن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املتاأخر من بدل االيجار مع 

الزامكم بالر�سوم وامل�سروفات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2020/107 
املخطر:احمد علي ح�سن الزرعوين

وميثله بالتوقيع احمد احل�سيني عبداملنعم ال�سويني مبوجب وكالة م�سدقة ا�سوال بالكاتب العدل يف 
دبي مبحرر رقم:2017/1/159588 بتاريخ:2017/7/19
املخطر اليه:كا�سف عبد ال�ستار خلدمات تنظيف املباين

الرباحة  بناية  يف  الكائن   408 رق��م  املكتب  املخطر  من  اليه  املخطر  ا�ستاأجر  �سابق  املو�سوع:بتاريخ 
والقائمة على قطعة ار�ص رقم 242 - رقم البلدية 666-117 يف منطقة املرر بدبي مبوجب عقد ايجار 
انتهى فعليا بتاريخ:2020/4/31 فاننا نخطركم مبوجب هذا االخطار ب�سداد بدل االيجار املتاأخر عن 
عقد االيجار للمخطر بواقع مبلغ )6.326( �ستة االف وثالثمائة و�ستة وع�سرون درهم - عن الفرة 
االيجارية من تاريخ 2019/5/19 وحتى تاريخ 2019/8/31 وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من 
�سن�سطر  واال   2008/33 رقم  القانون  من  25/اأ  امل��ادة  ب�سريح  املقرر  وفق  املاثل  االخطار  ا�ستالمكم 
ا�سفني اىل اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم ملطالبتكم ب�سداد املتاأخر من بدل االيجار مع الزامكم 

بالر�سوم وامل�سروفات
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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بالدعوى رقم:22٩٣&20١٩/2٣١٧ ا�ستئناف جتاري - ال�سارقة

اىل امل�ستاأنف �سدها 4/ تا�سكدور اند هاردوير م.م.ح 
 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

مبا ان امل�ستاأنفة/ال�سابل الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت - �سركة كويتية 
انتدبتنا خبرا يف هذه  املحكمة قد  ان  اع��اله ومب��ا  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ا�ستاأنف  قد 
الدعوى ونظرا لعدم امكانية التوا�سل الهاتفي او عن طريق الربيد االلكروين مع 
امل�ستاأنف �سدها 4 ، فاننا ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة التكميلي الثاين او ح�سور 
ممثلكم القانوين ال�ساعة:11:00 �سباح يوم الثالثاء 2021/1/12 مبكتب اخلبر/
حممد ناظم ا�سرب بدبي - عود ميثاء - بناية �سبيكروم - مكتب 15/102 - هاتف 

043138818 لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم
اخلبري/حممد ناظم ا�صرب
0504167395

اعالن بالن�سر
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 60/2020/5511 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )1.206.950.19( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق حتى تاريخ 

ال�سداد التام والتعوي�ص مببلغ )100000( درهم عن ال�سرر املادي واالدبي و�سمول االمر 
بالنفاذ املعجل بال كفالة  

طالب االإعالن : تران�سجارد جروب �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
�سخ�ص  موؤ�س�سة فردية ممثلة يف   - الت�سويقية  ل��الدارة  لينك  : 1- كريديت  اإعالنهم  املطلوب 

مالكها ال�سيد/عبداهلل مراد ح�سن - هندي اجلن�سية - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإقامة 

اق��ام عليك الدعوى املذكور اع��اله وقد ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية  مو�سوع االإع��الن :  قد 
بتاريخ:2020/12/17 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل 5 ايام من ن�سر هذا االعالن 

بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاله.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن بالن�سر 

 352/2020/211  تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سركة تاون �سنر ماجنمنت ليمتد - جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اإبراهيم احمد ابراهيم بن طاهر ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
مالك موؤ�س�سة اوك للعقارات

وميثله:احمد علي حممد من�سور الزيودي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)2350060( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر 
 2039/2020/208  تنفيذ مدين 

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

اىل املنفذ �سده/1-  حممد فيا�ص اهلل ديوايا
جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/غالم فريد حق نواز
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)228884( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر        
يف الدعوى رقم 558/2020/16 جتاري جزئي

عى عليه باأن يوؤدى للمدعية مبلغ وقدرة 250،000 دوالر او ما يعادله  مو�سوع الدعوى:  اإلزام املدَّ
917،500 درهم اإماراتي والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 

ال�سداد مع حتميل املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو. ليميتد - �سفته بالق�سية:  مدعى

1- �ساريتى جنابيلى - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 12-11-2020 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�سالح/ �سركة ا�سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو. ليميتد  باإلزام املدعى عليها 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  توؤدي للمدعية مبلغ 51و913202 درهم وفوائده بواقع 9% من  باأن 
اأتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري  متام ال�سداد واألزمتها امل�سروفات واألف درهم مقابل 

قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن بالن�سر        

 326/2020/458 طعن عقاري 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املطعون �سده : 1- بفاريا جلف �سندوفال ليمتد   - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان الطاعن :�سركة امل�سرق اال�سالمي للتمويل )م�ساهمة خا�سة( حاليا - 

�سركة البدر اال�سالمي للتمويل �ص.م.خ - �سابقا 
وميثله : ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�سور 
اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4633/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )587735( درهم مع الفائدة القانونية 

بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
  - عبدالرحمن  عبدالكرمي  مديرها  وميثلها  ذ.م.م  الليموزين  خلدمة  ايليت  1-�سركة   / االإع��الن  طالب 

�سفته بالق�سية : مدعي   
املطلوب اإعالنهم :  1- اجمل خان احمد خان -   �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل االقامة 
وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�سوع 
)587735( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/1/17  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن مدعي عليه بالن�سر 

املحكمة البتدائية املدنية   
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2020/0000386 - مدين جزئي - مطالبات مالية

اىل املدعي عليه:عبدالبا�سط عبيد مبارك علي اآل علي
نعلمكم بان املدعي/بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع

املدعي  بالزام  احل�سور  مبثابة  املحكمة  للمطالبة:حكمت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا قدره )ثالثمائة و�ستة وت�سعني الفا و�سبعمائة واثنان وثالثني 
درهما و ثمانية ع�سر فل�سا( والفائدة التاأخرية بواقع 2% من تاريخ قيد �سحيفة الدعوى 
املدعي عليه  الزام  املق�سي به مع  املبلغ  اأ�سل  الفائدة على  ال�سداد على اال تزيد  وحتى متام 

باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف والف درهم اتعاب حماماة.  
القا�سي/امين ح�سن �سناء الدين ال�سافعي 
حمكمة ال�سارقة  

 املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/ �سركة تكنيب ان باور - ابوظبي )اجلن�سية :فرن�سا(  
قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي )العنوان:�سارع احلمرار 
ال�سركات  رق��م )5471( يف �سجل  �����ص.ب:7657( واملقيدة حتت  اب��راج ج��اردي��ان -   -

االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرا�ص ان يتقدموا باعرا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة القت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 355/2020/26 عقاري كلي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )25.043.500( درهم وبان يوؤديا 

للمدعي فائدة قانونية بواقع 9% �سنويا من تاريح ابرام كل مبايعة لعقارات املدعي بعدد اجمايل )11( عقار 
واملبني او�سافهم يف �سحيفة الدعوى وامل�سار اليهم اي�سا يف تقرير النزاع 130-2020 نزاع تعيني خربة عقاري 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعالن / 1-علي جوهر خان -  �سفته بالق�سية : مدعي   

املطلوب اإعالنهما : 1- مهرنو�ص عبا�ص زندي 2- �سليمان باقر زينل حمبي -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  
- جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
)25.043.500( درهم وبان يوؤديا للمدعي فائدة قانونية بواقع 9% �سنويا من تاريح ابرام كل مبايعة لعقارات املدعي 
 2020-130 النزاع  تقرير  يف  اي�سا  اليهم  وامل�سار  الدعوى  �سحيفة  يف  او�سافهم  واملبني  عقار   )11( اجمايل  بعدد 
املوافق   الثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  عقاري  خربة  تعيني  ن��زاع 
2021/1/12  ال�ساعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2089/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3.509.875.59( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة 
طالب االإعالن :  برودنت تكنولوجي�ص �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- يو بي بروغرام م.د.م.�ص - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/10/4 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/برودنت تكنولوجي�ص �ص.ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�سافا  دره��م   )3.509.875.59(
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى   2020/6/22 يف  احلا�سل 
اعتبارا من  املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب  درهم مقابل 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

مذكرة اعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة , املحكمة البتدائية املدنيه   

يف الدعوى رقم SHCFICICPL2020/0006770 اأمر اداء

اىل املحكوم عليه:حممد �سوان

نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد - قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالزام  بالتايل:ناأمر  عوده  احمد  عوده  ل�سالح/احمد  اعاله  بالرقم  املذكورة 

املقدم �سده بان يوؤدي اىل الطالب مبلغ )50000( درهم والزمته بامل�سروفات 

- حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.  
القا�سي/حميد الدين �سليمان خمي�س 
حمكمة ال�سارقة  

 املحكمة البتدائية املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 4
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  املانيا   - العلي  را�سد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كرواتيا   - �سومل  ال�سيد/رامي  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�سية بالرخ�سة امل�سماه )مركز ايفري�ست الطبي( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم:772923 ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه
تعديالت اخرى:اليوجد

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

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2

بنغالدي�ص  - اجلن�سية  اال�سالم ف�سل احلق  ال�سيد/ نظر  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 99% وذلك اىل ال�سيد/حممد عمران 
ح�سني �سودري حممد لقمان �سودري -  اجلن�سية بنغالدي�ص بالرخ�سة امل�سماه )بدر 
اخلان لت�سليح كهرباء ال�سيارات( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:602246 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه - تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�ص 

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 8
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ناالكات فيلور  اكايل نا�سر - اجلن�سية هندي يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ح�سه اىل ال�سيد/ابوبكر ماجناتوديكا علي حممد -  
اجلن�سية هندي يف الرخ�سة التجارية ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة/جنوم 

املجاز ملقاوالت االملنيوم والزجاج �سادرة حتت رقم:723439
ال�سيد/حممد  وكيل اخلدمات ودخول  وتغير  الرخ�سة الخر  اخرى:تنازل �ساحب  تعديالت 

جنيب ر�ساد حممد �سالح ا�سماعيل زاده - وكيل خدمات عليها
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�ص حيال ذلك تقدمي طلب 

اعرا�ص لدى مكتب الكاتب العدل التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 9

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ناالكات فيلور  اكايل نا�سر - اجلن�سية هندي يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% ح�سه اىل ال�سيد/ابوبكر ماجناتوديكا علي حممد -  
اجلن�سية هندي يف الرخ�سة التجارية ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة/زهرة 

املجاز لتجارة االدوات الكهربائية  �سادرة حتت رقم:723189
ال�سيد/حممد  وكيل اخلدمات ودخول  وتغير  الرخ�سة الخر  اخرى:تنازل �ساحب  تعديالت 

جنيب ر�ساد حممد �سالح ا�سماعيل زاده - وكيل خدمات عليها
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�ص حيال ذلك تقدمي طلب 

اعرا�ص لدى مكتب الكاتب العدل التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عمران خان ا�سغر علي - اجلن�سية باك�ستان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/في�سان داد خان 
حاجي داد خان -  اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )اهال للمفرو�سات امل�ستعملة( 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  رقم:122541  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست 

االقت�سادية بال�سارقه - تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�ص 

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 6

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداملنر معروف كودايل - اجلن�سية الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد/باال�ص �سيل �سعدان 
�ساندرا �سيل -  اجلن�سية بنغالدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون ركن مويلح للرجال( 

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برقم الرخ�سة:741430
 تعديالت اخرى:تغير وكيل خدمات

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

حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 7
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ فاطمة الزهراء عماري - اجلن�سية املغرب ترغب يف البيع 
واملعنوية  املادية  بكافة مقوماتها  املذكورة  املن�ساأة  البالغه 100% يف  والتنازل عن كامل ح�ستها 
ال�سيد:حممد  اىل  وذلك  املباعة  املن�ساأة  واملعدات يف  املوجودات  كافة  البيع  �سامال هذا  واال�سم 
لتجارة  )الزهراء  امل�سماه  الفردية  املوؤ�س�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  م�سر   - احمد  م�سطفى  احمد 

املواد الغذائية( واملرخ�سة برقم:766017 من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�ص على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�سارقة   

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13130 بتاريخ 2021/1/5   
الدعوى:2020/١28٣ ا�ستئناف جتاري 

ال�سيد/مكتب منى ال�سباغ للمحاماة
وكيل امل�ستاأنفة:املنظمة الدينية املركزية االدارة الروحية مل�سلمي جمهورية ال�سي�سان

لل�سفر  تورز  الثانية/رويال  امل�ستاأنف �سدها  املو�سوع اعاله يرجى اعالن  باال�سارة اىل 
وال�سياحة او من ميثلها حل�سور اجتماع اخلربة خالل ا�سبوع من تاريخ االعالن وذلك 
طابق    C مبنى  دي�سمرب  من  الثاين  �سارع   - للجوائز  احل�سيبة  مببنى  االدارة  مبقر 
امليزانني وموافاتنا بكافة البيانات وامل�ستندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى ، راجني 

التوقيع على هذا االخطار ا�سعارا باال�ستالم وار�ساله الينا على الفاك�ص:043537783
عن اإدارة اخلربة وت�صوية املنازعات
خبري حما�صبي
اأحمد حمدي حممود

اعالن بالن�سر
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الذئبة احلمراء هي مر�ض من اأمرا�ض املناعة الذاتية املزمنة، والتي 
ميكن اأن ت�صبب التهابًا يف جميع اأنحاء اجل�صم. علمًا اأنه يف اأمرا�ض 
التهاب  م�صوؤوًل عن  املناعي يف اجل�صم  الذاتية يكون اجلهاز  املناعة 
والعينان  والرئتان  والكلى  واجللد  املفا�صل  وتتاأثر  خالياه،  وتفكك 
مر�ض  ويوؤدي  اجل�صم.  من  اأخرى  واأع�صاء  الع�صبي  واجلهاز  والقلب 
الذئبة احلمراء اإىل التهاب اأن�صجة اجل�صم، لذا ل بد من الت�صخي�ض 
الأع�صاء  تتاأثر  ل  كي  ال�صحية؛  احلالة  تفاقم  ملنع  للمر�ض،  املبكر 

الداخلية للج�صم وتت�صرر من املر�ض.

ومل يثبت بعد ال�سبب الرئي�سي وراء االإ�سابة مبر�ص الذئبة احلمراء، 
اأنها ت�سيب البع�ص ب�سبب العوامل البيئية والهرمونية،  ولكن ُيعتقد 
وقد  لالإ�سابة،  وراث��ي  ا�ستعداد  لديهم  املر�ص من  هذا  ي�سيب  وقد 
ال�سم�ص  الأ�سعة  تعّر�سهم  احلمراء  الذئبة  مبر�ص  اإ�سابتهم  يحفز 
وتلقيهم العدوى. كما تعدُّ الن�ساء اأكرث عر�سة لالإ�سابة مبر�ص 
الذئبة احلمراء وفق ما ورد عن منظمة ال�سحة العاملية. علماً اأن 

املر�ص ي�سيب الرجال واالأطفال من جميع االأعمار اي�ساً.

اأعرا�ض مر�ض الذئبة احلمراء
تتفاوت �سّدة االأعرا�ص بني حالة واأخرى، وقد ت�ستمر لفرات 
االأعرا�ص  اأنَّ  ثبت  ولكن  اأخ���رى.  م��رة  لتعود  وتختفي، 
االآتية هي االأكرث �سيوعاً وفق ما ذكره موقع 

وزارة ال�سحة ال�سعودية:
- ال�سعور باالإرهاق والتعب.

املفا�سل  يف  م��ربح��ة  ب����اآالم  ال�����س��ع��ور   -
م�سحوباً بتورم.

- ال�سداع وفقدان الذاكرة.
- �سيق التنف�ص.

ال�سعور  م��ع  ال�����س��وء  جت���اه  ح�سا�سية   -
بجفاف العينني.

اأماكن  يف  يظهر  وق��د  ف��را���س��ة،  هيئة  على  ال��وج��ه  على  طفح  ظ��ه��ور   -
خمتلفة من اجل�سم اأي�ساً.

- اإ�سابة الفم واالأنف بالتقرحات.
وتكمن م�ساعفات مر�ص الذئبة احلمراء يف االإ�سابة بالف�سل الكلوي 
وفقر  املعدية  باالأمرا�ص  االإ�سابة  احتمال  وزي��ادة  الدماغية،  وال�سكتة 
عند  ال�سروري  من  ل��ذا  للنزيف؛  الرئتان  تتعر�ص  قد  حني  يف  ال��دم. 
مالحظة اأعرا�ص مثل تورم الغدد وفقدان ملحوظ يف الوزن مع ظهور 
اإىل الطبيب املخت�ص لتلقي الرعاية  التوجه فوراً  طفح جلدي، يجب 

الطبية الالزمة.

عالج مر�ض الذئبة احلمراء
الذئبة احلمراء، ولكن تكمن  ي�سفي متاماً من مر�ص  ال يوجد عالج 
حّدتها.  م��ن  والتخفيف  االأع��را���ص  على  ال�سيطرة  يف  ال��ع��الج  اأهمية 
ل��الأمل، واالأدوي��ة املثبطة للمناعة،  امل�سكنة  وقد ي�سمل العالج االأدوي��ة 

والكورتيزون.

الوقاية من مر�ض الذئبة احلمراء
ول��ك��ن ميكن  الذئبة احل��م��راء،  االإ���س��اب��ة مب��ر���ص  ي��وج��د �سبيل ملنع  ال 
جتّنب املحفزات التي تزيد من احتمال االإ�سابة مثل التعّر�ص اإىل اأ�سعة 

ال�سم�ص لفرة الطويلة والتدخني، وقلة النوم اأي�ساً.

 وُين�سح بتطبيق كرمي واقي ال�سم�ص قبل اخلروج من املنزل مع االلتزام 
اليومي بنظام غذائي �سحي ومتوازن.

ميكن اأن ت�صبب التهابًا يف جميع اأنحاء اجل�صم

الذئبة احلمراء..  ال بد من الت�سخي�ص  املبكر ملنع تفاقم احلالة ال�سحية

اأ�صباب التهاب الأع�صاب الطرفية
املتخ�س�سة  االأع�ساب  من  جمموعة  هي  الطرفية  االأع�ساب 
االأط���راف  بتغذية  وت��ق��وم  ال�سوكي  ال��ن��خ��اع  ت��خ��رج م��ن  ال��ت��ي 
االأع�ساء يف جتويف  بتغذية  اأي�ساً  وتقوم  وال�سفلية،  العلوية 
واإىل  االإ���س��ارات من  بنقل  تقوم  التي  البطن واحلو�ص، وهي 

النخاع ال�سوكي، كما تقوم بتغذية االأطراف العلوية وال�سفلية 
من ناحية الوظائف احلركية واحل�سية.

واللتهاب االأع�ساب الطرفية العديد من االأ�سباب، ومنها على 
�سبيل املثال:

- اعتالل االأع�ساب الطرفية املناعية.

- االأمرا�ص الروماتيزمية.
- مر�ص ال�سكري.

.B12 12نق�ص يف الفيتامني بي -
.B1 1نق�ص يف الفيتامني بي -

- نق�ص اأو زيادة تركيز النحا�ص والزنك يف الدم.
- زيادة اليوريا يف الدم.

- االإ�سابة باالأمرا�ص الفرو�سية.
- تعّر�ص اجل�سم ملواد �سديدة ال�سمّية كالر�سا�ص.

اأعرا�ض التهاب الأع�صاب الطرفية
يت�ساوى  بالتجان�ص، حيث  الطرفية  االأع�ساب  التهاب  يتميز 
االأمل يف كال الطرفني بنف�ص الدرجة وت��زداد �سّدة االلتهاب 
مع الوقت؛ وتبداأ من القدمني، ثم ترتفع اإىل اأعلى الطرف.

وال تظهر اأعرا�ص التهاب االأع�ساب الطرفية فجاأة بل تزداد 
حّدة االأمل مع الوقت تدريجياً.

ومن اأهم اأعرا�ض التهاب الأع�صاب الطرفية:
خدراً  الطرفية  االأع�����س��اب  ال��ت��ه��اب  ي�سبب  وتنميل:  خ��در   -
االإح�سا�ص  ع���دم  اإىل  اأح��ي��ان��اً  وي�����س��ل  ال���ط���رف،  يف  وت��ن��م��ي��اًل 

بالطرف.
اآالٌم  الطرفية  االأع�ساب  التهاب  عن  ينتج  املربحة:  االآالم   -

مربحة ت�سبب �سيقاً �سديداً للمري�ص.

- �سعف االأط����راف: ي��ح��دث م��ع ال��وق��ت �سعف يف االأط���راف 
ب�سبب التهاب االأع�ساب الطرفية.

�سعور  يحدث  الع�سبية  االأط���راف  �سعف  نتيجة  ال��رن��ح:   -
بالرنح والدوخة.

- اإم�ساك مزمن اأو اإ�سهال: ي�سبب التهاب االأع�ساب الطرفية 

اإ�سهال  اإم���ا  فيحدث  االإخ�����راج،  عملية  يف  ا���س��ط��راب  ح���دوث 
مزمن اأو اإم�ساك مزمن.

االأع�ساب  ال��ت��ه��اب  ي��ح��دث  ال��ب��ول:  على  ال�سيطرة  ف��ق��دان   -
ي�سمى  ما  وه��و  البول،  على  ال�سيطرة  ع��دم  اأحياناً  الطرفية 

بال�سل�ص البويل اأو ح�سر البول.

ما هو الف�صام؟
مر�ص نف�سي ي�سيب %1 من الب�سر، 
الواقع،  الأح���داث  حتريف  يف  ويت�سبب 
ي�سمعها  التي  االأ���س��ي��اء  معاين  وتغير 
ويراها ال�سخ�ص، وترافقه درجات من 
يظهر  والب�سرية؛  ال�سمعية  الهالو�ص 
الع�سرينيات  خ���الل  يف  ال���رج���ال  ع��ل��ى 
من العمر، بينما يظهر على الن�ساء يف 

خالل الثالثينيات.

ما هو الذهان؟
اأ�سكال  من  �سكاًل  ي�سبب  عقلي  مر�ص 
املري�ص  يعاين  الواقع.  عن  االإنف�سال 
و�سمعية  ب�����س��ري��ة  ه����الو�����ص  م����ن  ب����ه 
����س���وراً  اإل����ي����ه  ُي���خ���ي���ل  اأي  وت���خ���ي���الت، 
احلقيقة  م��وج��ودة يف  لي�ست  واأ���س��وات 

فين�سحب  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ف��اع��ل  يف  وي���ب���داأ 
االأ�سوات؛  هذه  مع  للتفاعل  اجتماعياً 
ويكون املري�ص يف هذه احلاالت خطراً 
ب�سبب  به،  املحيطني  وعلى  نف�سه  على 
اأ�سياء  ع��ل��ى  امل��ت��وق��ع��ة  غ��ر  فعله  ردات 
ولكنها  احل��ق��ي��ق��ة  يف  م���وج���ودة  لي�ست 

حتدث معه.

عالمات وفروق تف�صل بني الف�صام 
والذهان

الف�سام  بينما  عقلي  م��ر���ص  ال��ذه��ان 
مر�ص نف�سي؛ ويف اأغلب االأوقات يكون 
للعديد  مرافقاً  عقلياً  عار�ساً  الذهان 
والع�سبية  ال��ن��ف�����س��ي��ة  االأم����را�����ص  م���ن 
وا�سطراب  االك��ت��ئ��اب  م��ث��ل  االأخ������رى، 
الف�سام. علماً  وح��االت  القطب،  ثنائي 

وقلة  ال��ت��وت��ر  م���ن  ك���ث���رة  اأن����واع����اً  اأّن 
الذهان  النوم، قد ت�سبب بع�ص حاالت 
اأن  ُي�سرط  وال  الب�سرية؛  والهلو�سة 

ا نف�سًيا. يكون ال�سخ�ص مري�سً
الكحولية  ل��ل��م�����س��روب��ات  اأّن  ح���ني  يف 
امل��خ، ومن  �سلبياً على  اأث���راً  وامل��خ��درات 
اأ�سياء  ال�سخ�ص  فيتوهم  الذهان،  بينه 
غر موجودة يف احلقيقة خالل فرة 
ال�����ِس��ك��ر ال��ت��ي ق��د ت��ط��ول ح�����س��ب كمية 

املخدر ونوعه.
والذهان توهم بال�سمع وال�سم والتذوق 

كال�سك يف  اخلم�ص،  واحلوا�ص  والنظر 
لديه  اأن  اأو  املري�ص،  ي��راق��ب  اأح���داً  اأنَّ 

قوى خارقة.
املري�ص  على  تظهر  اي�ساً  الذهان  ويف 
م�����س��اك��ل يف ال��ت��ف��ك��ر، ك�����س��ع��وب��ة امتام 
ج��م��ل��ة وا���س��ح��ة امل��ع��ن��ى، وم�����س��اك��ل يف 
دائم  ي�سبح  حيث  الطبيعية،  احل��رك��ة 

التخبط.
اإىل  اأع���را����س���ه  فتنق�سم  ال��ف�����س��ام  اأم����ا 
جم����م����وع����ت����ني: اأع�������را��������ص اإي���ج���اب���ي���ة 
ترمز  لي�ست  وه���ي  �سلبية،  واأع���را����ص 

للجيد وال�سيء، بل ترمز اإىل �سلوكيات 
معينة  �سلوكيات  ان�سحاب  اأو  م�سافة 

من حياة ال�سخ�ص.
ومن اأعرا�ص الف�سام ال�سلبية: العزلة 
وفقدان  ال�سهية  ف��ق��دان  االجتماعية، 
التعبر  على  ال��ق��درة  ع��دم  اأو  امل�ساعر 
االإيجابية  االأع������را�������ص  ع���ن���ه���ا.وم���ن 
للف�سام: اأعمال عنف، هالو�ص �سمعية 
ب�سرية، �سحك يف اأوقات غر منا�سبة 
وف������رط ح�����س��ا���س��ي��ة جت�����اه االأ������س�����وات 

والروائح واللم�ص.

التهاب االأع�ساب الطرفية..االأعرا�ص واالأ�سباب
التهاب الأع�صاب هي حالة مر�صية ت�صيب جمموعة من الأع�صاب اأو ت�صيب ع�صبًا واحدًا حمددًا. وُيحِدث اللتهاب �صررًا يف الأع�صاب التي تنقل الر�صائل من واإىل 

الدماغ  ومن احلبل ال�صوكي اإىل باقي اجل�صم.
ويف ال�صطور الآتية يطلعك "�صيدتي نت" على اأعرا�ض التهاب الأع�صاب الطرفية بح�صب ما ذكر الدكتور حممد اخلرمي، الخت�صا�صي يف اأمرا�ض الدماغ والأع�صاب.

ما هو الفرق بني الف�سام والذهان؟
اأعرا�صهما تتداخل كثريًا، لذلك يتم  اأنَّ  اإل  الف�صام والذهان مر�صان خمتلفان عن بع�صهما متامًا، 

اخللط بينهما من قبل املر�صى وبع�ض الأطباء على حّد �صواء من خالل الت�صخي�ض اخلاطىء.
تعرفوا على الفرق بني الف�صام والذهان .
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•• دبي-الفجر:

ت�ستعد الفنانة اللبنانية جنوى كرم الإحياء اأوىل 
مب�ساركة  اجل��دي��د  ال��ع��ام  يف  الغنائية  حفالتها 
م�ساء  وذل��ك  املهند�ص،   ماجد  العراقي  الفنان 

اجلمعة 15 يناير يف دبي. 
وجتمع هذه االإطاللة املنتظرة بني برن�ص الغناء 
و�سم�ص االأغنية العربية الأول مرة  على م�سرح 
فعاليات  ال��ع��امل��ي، �سمن  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز 
ال���ذي ي�سم توليفة  ل��ل��ت�����س��وق،   م��ه��رج��ان دب���ي 

ح��ف��الت الأب���رز جن��وم ال��ع��امل ال��ع��رب��ي،  وافتتح 
املن�سرم  دي�سمرب  منت�سف  الر�سمية  �سهراته 

بحفل تامر ح�سني وح�سني اجل�سمي. 
جمهوره  على  ليطل  املهند�ص  ماجد  يعود  كما 
اأ�سبوعني بالتمام عن  االإمارتي من جديد بعد 

راأ�ص  اإم���ارة  يف  ال�سنة  راأ����ص  ليلة  حفل  اإح��ي��ائ��ه 
اخليمة ب�سحبة الفنانة بلقي�ص،

  ك��م��ا ت��ع��د اأج�����دد ظ��ه��ور ج��م��اه��ري لنجوى 
ك��رم بعد اآخ��ر حفالتها يف دب��ي خ��الل دي�سمرب 

املا�سي.

االإماراتي  جمهورها  االأغ��ن��ي��ة  �سم�ص  وتفاجئ 
بالعر�ص الاليف االأول الأجدد اأعمالها الغنائية 

»معذور قلبي«،
اأغانيها  الآخ��ر  الكبر  النجاح  بعد  تاأتي  والتي   
»بع�سق تفا�سيلك«، والتي اأطلقتها ب�سكل فيديو 

ك��ل��ي��ب مت ت�����س��وي��ره الي���ف يف ع���دة م��ن��اط��ق يف 
لبنان، 

باأجدد  حمبيه  امل��ه��ن��د���ص  م��اج��د  ي��ط��رب  بينما 
اأغ��ان��ي��ه »ودع����ت روح����ي« وال��ت��ي ت��غ��ن��ى خاللها 

بكلمات تركي اآل �سيخ.

جنوى كرم وماجد املهند�ض يجتمعان لأول مرة يف حفل مهرجان دبي للت�صوق

جنوى كرم تغني »معذور قلبي« الأول مرة يف دبي مع ماجد املهند�ص

•• ال�سارقة-الفجر:

الذي  »ح��ك��اي��ت��ي«  احل������واري  ال���ربن���ام���ج  ي�ست�سيف 
تعر�سه قناة ال�سارقة، التابعة لهيئة ال�سارقة لالإذاعة 
والتلفزيون، الفنان امل�سرحي االإماراتي �سعيد �سامل،

باملنجزات  مليئة  فنية  �سرة  نحو  اجلمهور  لياأخذ   
بداياته  �سّكلت  ي�سيء خاللها على مراحل خمتلفة 
يف  و�ساهمت  الوطنية،  امل�����س��ارح  خ�سبة  على  كممثل 

جعله واحداً من وجوه الفّن االإماراتي والعربي. 
ويتوقف الفنان امل�سرحي خالل احللقة التي يقدمها 
االإعالمي ح�سن يعقوب املن�سوري، اليوم )الثالثاء( 

ال�ساعة 10 م�ساًء، عند بداياته الفنية التي ا�ستهلها 
على خ�سبة م�سرح اأم القيوين متحدثاً عن اأول عمل 
م�سرحي �سارك فيه و�سهد ح�سور املغفور له باإذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان الذي وجه له كلمات حمفزة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مكرمة  ال�سيف  يتناول  كما 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص 

االأعلى، حاكم ال�سارقة مل�سرح اأم القيوين.
ويتخلل احللقة الكثر من املواقف التي ي�ستعر�سها 

الفنان، 
التي  النوعية  النقلة  ع��ن  للحديث  �سيتطرق  حيث 
حدثت له خالل م�ساركته مع الفنان الكويتي الراحل 

عبد احل�سني عبد الر�سا يف بع�ص االأعمال الفنية،
�سعيد  ويك�سف  خاللها،  لها  تعّر�ص  التي  وامل��واق��ف   
جانباً من تفا�سيل رحلته ال�سهرة للعالج يف ا�سبانيا 
واأه����م االأح�����داث ال��ت��ي م���ّر ب��ه��ا ه��ن��اك، ك��م��ا يتطرق 
لالأعمال التطوعّية التي �سارك فيها، اإىل جانب ذلك 
الذي  ح�سني  ابنه  من  حّية  �سهادات  الربنامج  يقّدم 
التي  وال��ع��الق��ة  الفنية  وال���ده  م�سرة  ع��ن  يتحدث 
و�سديقه  زميله  من  مداخلة  اإىل  اإ�سافة  جتمعهما، 

الفنان �سيف عدران.
املا�سية  حلقته  يف  ا�ستعر�ص  الربنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
من�سور  االإم��ارات��ي  الفنان  �سّكلها  اإبداعية  حمطات 

الفيلي، 
ح��ي��ث ت��ع��ّرف اجل��م��ه��ور ع��ل��ى حم��ط��ات م��ن م�سرة 
الفيلي اأو�سلته الأن يكون اأول اإماراتي ي�سل العاملية 
بوند  جيم�ص  اأف���الم  م��ن  واح���د  يف  م�ساركته  خ��الل 

ال�سهرة اأمام النجم العاملي بر�ص برو�سينان،
 اإىل جانب م�ساركته يف �سينما بوليوود يف العديد من 

االأعمال،
ع��ن جتربته  ال��ربن��ام��ج  ذل��ك حت��دث  اإىل  باالإ�سافة   
جمال  يف  وم�سواره  الفني  الو�سط  اإىل  دخوله  منذ 
التمثيل، مروراً بالب�سمة التي تركتها يف العديد من 
امل�سل�سالت التلفزيونية، وامل�سرحيات، وال�سينمائية. 

الفنان �سعيد �سامل يك�سف اأثر كلمات ال�سيخ زايد عليه وي�ستعر�ص 
حمطات من م�سريته الفني يف »حكايتي«

تعر�ص االأجنحة امل�ساركة يف مهرجان ال�سيخ زايد اأحدث االإ�سدارات لدور 
االأدبية  االأجنا�ص  والعاملية يف خمتلف  والعربية  واخلليجية  املحلية  الن�سر 
لتوؤكد على  املجاالت  كافة  واملخت�سني يف  وال�سعراء  واالأدب��اء  الكتاب  الأب��رز 
ر�سالة املهرجان واأهدافه التثقيفية التي ت�ساهم يف تنمية املخزون الثقايف 
والتعليمي واملعريف لدى الزوار مبختلف االهتمامات والتوجهات وامل�ستويات 
بالثقافات  للتعريف  التنوير  م�ساعل  ل��زواره  املهرجان  التعليمية.ويحمل 
بحق  املهرجان  لي�سبح  بينها  فيما  والتكامل  الت�سابه  واأوج��ه  واحل�سارات 
للكتاب وينجح عاماً بعد عام يف ا�ستقطاب �سرائح جديدة  معر�ساً م�سغراً 
ثرية  جتربة  زواره  ليمنح  واالهتمامات  التطلعات  كافة  ملبياً  ال��زوار  من 

وفريدة من نوعها متيزه عن كافة املهرجانات.
من  والقدمية  احلديثة  االإ���س��دارات  من  الكثر  العماين  اجلناح  ويعر�ص 
خمتلف االأجنا�ص االأدبية منها الروايات العربية واالإجنليزية وكتب ال�سعر 

الذاتية  ال�سرة  الدينية وكتب  الكتب  التاريخية وكذلك  وال��راث والكتب 
الأبرز ال�سخ�سيات التاريخية والعلماء والريا�سيني الذي اأثروا ال�ساحة يف 
جماالتهم وكانت لهم وملنجزاتهم انت�سار وا�سع من بينهم املنفلوطي والعقاد 

و�سالح الدين االأيوبي وم�سطفى حممود وغرهم.
الذات  وتطوير  الب�سرية  التنمية  كتب  من  متنوعة  جمموعة  يعر�ص  كما 
وخ�س�ص ركناً لكتب االأطفال من الروايات وكتب الر�سم والتلوين والكتب 
االإجنليزية  اللغة  لتعليم  وكتب  االأط��ف��ال  م���دارك  تنمي  التي  التعليمية 
من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  العلمي  اخليال  وق�س�ص  والر�سم  والريا�سيات 
كتب الطبخ الأ�سهر الطهاة العرب والعامليني والروايات الرومان�سية العربية 

واملرجمة والق�س�ص البولي�سية املثرة وال�سيقة.
كما يعر�ص اجلناح اليمني اإ�سدارات متعددة من الروايات وال�سعر واخلواطر 
وال�سرة الذاتية وكتب التنمية الب�سرية وكتب االأطفال التعليمية والكتب 

احلكم  وكتب يف  االإماراتية  احل�سارة  ن��ادرة عن  كتب  بينها  التاريخية من 
اخلليجية.و  االأك��الت  الأ�سهر  طبخ  كتب  اإىل  باالإ�سافة  ال�سعبية  واالأم��ث��ال 
ك��ذل��ك احل���ال يف اجل��ن��اح ال��ب��ح��ري��ن��ي ح��ي��ث ت��ع��ر���ص جم��م��وع��ة ك��ب��رة من 

االإ�سدارات االأدبية املتنوعة التي تلبي كافة االهتمامات وامل�ستويات الثقافية 
الكرمي  القراآن  لت�سجيالت  ذكية  اإلكرونية  �سوتية  اأجهزة  اإىل  باالإ�سافة 

باأ�سوات اأ�سهر املقرئني يف العامل االإ�سالمي مبختلف القراءات .

اأجنحة مهرجان ال�سيخ زايد 
تعر�ص مئات االإ�سدارات احلديثة
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اآمال غربي..  )هدي اللعب(
من  اللعب(،  )هّدي  بعنوان  اأغنية  اآمال غربي،  التون�سية  الفنانة  اأ�سدرت 
واإن��ت��اج �سركة  ال��دي��ن،  كلمات فرا�ص احلبيب واأحل���ان وت��وزي��ع ميثم ع��الء 

)�سليربتي ماجنمنت(، اإخراج االإماراتية نهلة الفهد.
الذي عر�ص عرب  برنامج )جنم اخلليج(  االأول يف  باملركز  الفائزة  غربي، 
ع�سرياً  طابعاً  حمل  ال��ذي  االأغنية،  كليب  فيديو  ا�سدرت  دب��ي،  تلفزيون 

و�سبابياً يعك�ص الكثر من الفرح.
وعربت اآمال عن فرحتها بالعمل املميز ومتنت اأن يلقى اإعجاب اجلمهور، 
اأن���ه خ��ط��وة اأوىل الإط���الق ال��ع��دي��د م��ن االأغ��ن��ي��ات، حيث �ستدخل  م��وؤك��دة 
ال�ستديو لت�سجيل اأعمال متنوعة باللهجتني اخلليجية والبي�ساء تطلقها 

قريباً.

ت������خ������و�������ص �����س����رك����ة 
فيلمز(  )ف�����ال�����ك�����ون 
ال����درام����ا  يف  امل���ن���اف�������س���ة 
الرم�سانية للمرة االأوىل 
االأفالم  من  جمموعة  بعد 
وعر�ستها  انتجتها  التي  ال�سينمائية، 
يف ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وذل����ك عرب 
بعناية وتراهن  اختارته  م�سل�سل 
ت�سويره  ب���داأ  عليه.امل�سل�سل 
ت������اون(  )داون  ب����ع����ن����وان   ،
ن�سبة   ،)Dowtown(
و����س���ط  م���ن���ط���ق���ة  اإىل 
ب����������روت ال����ت����ج����اري 
ال��������ت��������ي ت���������س����ه����د 
وا�سعة  ح����رك����ة 
الن�ساط  م����ن 
االق���ت�������س���ادي 
واالجتماعي، 
وه�������������������و ع�����ن 
ق���������س����ة ك���ل���ود 
اأب����������و ح����ي����در، 

اإدري�����ص واإخ����راج زه��ر قنوع،  �سيناريو وح���وار حم��م��ود 
وي�����س��ارك يف ال��ب��ط��ول��ة جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن املمثلني 
يف  م��ع��اً  اجتمعوا  اأن  ي�سبق  مل  وال�����س��وري��ني  اللبنانيني 
حداد،  ي��و���س��ف  �سليبا،  �ستيفاين  وه���م  واح���د  م�سل�سل 
نور،  هبة  بو�سو�سة،  اأم���ل  �سليبا،  و���س��ام  لب�ص،  ك��ارم��ن 
ن��ور علي، حممد  اأب��ي كنعان،  ���س��ارة  ال��دي��ن،  جنيد زي��ن 
ا�سم  ع��ن  الك�سف  ومّت  زغ��ي��ب،  واإل�سا  �سعيد  ميا  عقيل، 
البطل وهو الفنان ال�سوري �سامر ا�سماعيل الذي �سبق 
جانب  اإىل  زي���زي(  )���س��ال��ون  م�سل�سل  لبطولة  ��ح  وُر���سِّ
الفنانة نادين ن�سيب جنيم.من جانبها، اأعربت الفنانة 
�سعيدة  وقالت:  للعمل،  حما�ستها  عن  �سليبا  �ستيفاين 
)فالكون  �سركة  اإىل  املرحلة  ه��ذه  يف  الن�سمامي  ج��داً 
التفا�سيل  من  مزيد  عن  الك�سف  املبكر  وم��ن  فيلمز(، 
اأ�سابيع  منذ  غارقة  لكنني  األعبه،  الذي  بالدور  املتعلقة 
اإ�سافة  واعتربها  اأوؤديها  التي  لل�سخ�سية  التح�سر  يف 
من  ال��درام��ا  يف  لعبتها  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  اإىل  ج��دي��دة 
للتعاون مع جمموعة كبرة من  قبل.. متحّم�سة جداً 
اأ�سمائهم حتى  النجوم والزمالء الذين مت الك�سف عن 
ت��اون( يعر�ص يف درام��ا رم�سان املقبل على  االآن.)داون 
يف  امل�ساركة  االأ���س��م��اء  لتنوع  ن��ظ��راً  ع��ّدة  عربية  �سا�سات 

بطولته وينتظر اأن يكون من االأعمال املناف�سة بقوة.

باأنها  م�سر،  يف  والفنية  الثقافية  االأو���س��اط  يف  و�سفت  خطوة  يف 
بالفعل  ي�ستعد  اإن��ه  �سعد،  عمرو  امل�سرى  الفنان  ق��ال  )جريئة(، 

لتقدمي رواية )اأوالد حارتنا(، 
على  احلا�سل  حمفوظ،  جنيب  الراحل  العاملي  امل�سري  لالأديب 

جائزة نوبل يف االآداب، يف عمل فني جديد.
درامياً  فنياً  تكون عماًل  اأن  ال�سهرة، ميكن  )ال��رواي��ة  واأ���س��اف: 
اإل��ك��رون��ي��ة عاملية  اإذا ع��ر���س��ت ع��ل��ى م��ن�����س��ات  ق���وي���اً، خ�����س��و���س��اً 

وحملية(، 
اأن��ه، ومنذ ف��رة، ا�سرى حقوق ملكية رواي��ة )اأوالد  كا�سفا عن 

حارتنا( من اأ�سرة االأديب الراحل،
اإنتاجية عدة الإجن��از هذا  يخو�ص م�ساورات مع جهات   وحالياً 

العمل،
 وعندما تتم االتفاقات، �سوف يعلن عن تفا�سيلها.

العام  ال��راح��ل يف  االأدي����ب  اأ���س��دره��ا  )اأوالد ح��ارت��ن��ا(  ورواي����ة 
حلقات، على  ن�سرها  ومت   ،1962

 اإال اأنها اأثارت موجة وا�سعة من اجلدل، الأ�سباب دينية، وبقيت 
)قيد املنع(، اإىل اأن متت اإعادة تداولها يف العام 2006.

)داون تاون( دراما 
لبنانية تعر�ص يف 

رم�سان املقبل

عمرو �صعد ا�صرتى حقوق امللكية

)اأوالد حارتنا( املثرية 
للجدل... يف عمل درامي
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املهرجانات لون فر�ض نف�صه والنا�ض ت�صتمع لها واأحببته

روال �سعد: »الغيني تالقينى«
 من اأ�سعب الكليبات التى �سورتها

"الغيني  اأغ��ن��ي��ة  ك��وال��ي�����ص  ع��ن  حدثينا  ال��ب��داي��ة..  يف   •
تالقينى"؟

اأ�سعب الكليبات التى �سورتها،  -  يعترب هذا الكليب من 
نظًرا للظروف التى مر بها العامل اأجمع من اأزمة فرو�ص 

كورونا، ويعترب حتدى كبر ل�سناع العمل.
علي  وال�����س��ام  تركيا  ب��دول��ة  الكليب  ت�سوير  مت  مل��اذا   •

الرغم من اأن االأغنية بالهجة امل�سرية؟
- مت الت�سوير بركيا وال�سام ب�سبب قرار اإغالق الدول 
التجهيز  اأن  ك���ورون���ا، ح��ي��ث  ف���رو����ص  ف���رة ح��ظ��ر  ف���ى 
ل��الأغ��ن��ي��ة ك���ان م��ن��ذ ف����رة، ك��م��ا ك���ان ل��ل��م��خ��رج زياد 
الكليب  و�سكل  لوك�سني  ف��ى  نظر  وجهة  خ���وري، 

لذلك مت ت�سويره فى اأكرث من دولة.
علي  االأف�����ع�����ال  ردود  ف����ى  راأي�������ك  م����ا   •

الكليب؟
- �سعيدة بردود االأفعال بعد طرح 
الذى  الكبر  والنجاح  الكليب 
فرة  ف��ى  االأغ��ن��ي��ة  حققته 

ق�سرة.
نظرك  وج���ه���ة  م���ن   •
كليب  ال����ف����ي����دي����و  ه�����ل 

�سبب يف جناج االأغنية؟
ال�سروري،  م���ن  ل��ي�����ص  ال   -
بيكملوا  والكليب  االأغنية  الأن 
بع�ص، فهناك عدد من االأغاين مت 
طرحها اوديو "�سوت" وحققت جناًحا 

كبًرا.
فى  ترغبني  ال��ذى  املو�سيقي  ال��ل��ون  ه��و  م��ا   •

تقدميه؟
�سعبي  رومان�سي  غنيت  اأن��ا  نف�سها،  بتفر�ص  اأغنية  كل   -
ومق�سوم، وعندما اأجهز الأغنية ال اأخطط اأن اأقدم نوع معني 

من املو�سيقى، لكن املهم اأن اأقدم عمل جيد ميتع النا�ص.
املهرجانات؟ موؤدين  فى  راأيك  • ما 

- املهرجانات لون فر�ص نف�سه والنا�ص ت�ستمع لها واأحببته، فاأنا عن نف�سي 
اأعجبت جداً باأغنية بنت اجلران.

مهرجانات؟ مطرب  مع  اأغنية  فى  ت�سارِك  • ممكن 
- طبعا ممكن..لو �سادفت اأو وجدت عمل منا�سب بالطبع �ساأقدمه.

ت�ستمري؟ مل  ملاذا  كبر  جناح  وحققِت  التمثيل  جمال  • خو�سِت 
- قدمت اأكرث من عمل وحققوا جناح، لكن التمثيل يحتاج اإىل جهد ووقت طويل، 
اأخرى  م��رة  اأع���ود  اأن  املمكن  وم��ن  �سيناريو  م��ن  اأك��رث  عليا  معرو�ص  حالًيا  واأن���ا 

للتمثيل.
جناح  مقيا�ص  هى  اليوتيوب  على  امل�ساهدة  ن�سبة  هل  نظرك  وجهة  من   •

االأغنية؟
- بالطبع ال.. مل تكن ن�سب امل�ساهدة على اليوتيوب مقيا�ص حقيقي لنجاح 
ال��غ��ن��وة، فهناك ع��دد م��ن االأغ���اين حتقق م��الي��ني امل�����س��اه��دات ول��ك��ن فى 
الواقع مل يعلم اأحد عنها �سىء، فالنجاح احلقيقي هو ال�سارع وتفاعل 

اجلمهور معها.
كبر  ب�سكل  الفن  يف  انطالقتك  �سبب  كان  ال�سحرورة  مع  • غنائك 

ما راأيك فى هذا التعاون؟

نف�سي  اأعترب  فاأنا  اأب���ًدا،  تتكرر  لن  اإن�سانة  وه��ى  ق��دوت��ى،  هى  �سباح  الراحلة  الفنانة   -
وال�سرب  احل��ب  مثل  كثرة  اأ�سياء  منها  وتعلمت  االأغنية،  ه��ذه  فى  بالعمل  حمظوظة 
باأجمل  تتحلى  كانت  اأن��ه��ا  كما  معطاءه،  كانت  فهى  والتوا�سع،  واالإمي���ان  والت�سحية 

ال�سفات.
�سباح؟ من  تعلمته  ما  عن  • حدثينا 

اأن التكرب مدفن االإن�سان ولي�ص الفنان فقط واإمنا  اأياها  اأهدتنى  - من الن�سائح التي 
االإن�سان بوجه عام، واأال اأزعج النا�ص باإنتقاد �سلبى غر بناء، فتعلمت منها الكثر من 

االأ�سياء.

حققت الفنانة اللبنانية رول �صعد، الكثري من النجاحات على مدار م�صوارها الفني، وا�صتطاعت 
اأن ت�صل اإىل اجلمهور امل�صري وتخطف الأنظار اإليها، كما اإنها احتلت مكانة عالية بداخلهم 
ب�صبب �صوتها الهادئ الذي ميتلئ الكثري من احلنان ذكرتنا بال�صحرورة "�صباح" يف فرتة من 
اأمتع الأغاين التي تظل خالدة ومرتبطة بذكرياتنا..  اأن عملت معها وقدمت  الوقت بعد 

وتوا�صل "رول" املزيد من اإبداعتها والكثري من اأعمالها املمتعة واأغانيها املحبوبة..



كرة بينغ بونغ  م�سنوعة من ال�سيليكون 
تخفف حرقة املعدة امل�ستمرة!

على  ت�ساعد  اأن  املعدة ميكن  �سيليكون مزروعة يف  كرة  باحثون عن  ك�سف 
تخفيف حرقة املعدة امل�ستمرة.

وياأتي اجلهاز، بحجم كرة بينغ بونغ، خُميطا يف اجلزء العلوي من داخل 
املعدة، عن طريق جراحة ثقب املفتاح.

ويف املو�سع، ت�سغط الكرة الأ�سفل على ال�سمام اأحادي االجتاه الذي ي�سمح 
للطعام باالنتقال من املريء - اأنبوب الطعام - اإىل املعدة.

بت�سرب  وال�سماح  خاطئة،  بطريقة  ال�سمام  فتح  اإي��ق��اف  اإىل  ه��ذا  وي���وؤدي 
احلم�ص من املعدة اإىل املريء، وهو اأمر �سائع لدى مر�سى احلرقة وي�سبب 
اأن اجلهاز يوفر راح��ة طويلة  اإىل  االأول��ي��ة  االأب��ح��اث  "حارقا". وت�سر  اأمل��ا 

االأمد من احلالة.
وتوؤثر احلمو�سة املعوية على واحد من كل ثالثة اأ�سخا�ص. وت�سمل عوامل 
باالإ�سافة   - املعدة  ال�سغط على  يزيد  - كالهما  وال�سمنة  اخلطر احلمل 
اأو  ال��دم  ارتفاع �سغط  بع�ص عقاقر  االأدوي��ة )مثل  وبع�ص  التدخني  اإىل 
احلمو�سة  وحت��دث  ت�سعفه.  اأو  ال�سمام  تهيج  التي  االك��ت��ئ��اب(،  م�سادات 
املعوية ب�سبب حم�ص الهيدروكلوريك )الذي يتم اإنتاجه لتك�سر الطعام( 

الذي يتدفق عائدا اإىل املريء.
العا�سرة  الع�سلة  ا�سم  عليه  ُيطلق  الع�سلة،  يف  خلل  ب�سبب  ه��ذا  ويحدث 
تدفق  يف  للتحكم  االجت��اه  اأح���ادي  ك�سمام  تعمل  والتي  ال�سفلية،  املريئية 
م�سادات  ب��اأق��را���ص  العر�سية  احل��رق��ة  ع��الج  ومي��ك��ن  امل��ع��دة.  اإىل  الطعام 

احلمو�سة التي ال ت�ستلزم و�سفة طبية، والتي تخفف من التهاب املريء.
اأن يكون  االأ���س��ب��وع، ميكن  م��رت��ني يف  م��ن  اأك���رث  ي��ع��اين  اأي �سخ�ص  ول��ك��ن 
م�سابا بحالة ت�سمى مر�ص االرجتاع املعدي املريئي، حيث تت�سرر بطانة 
امل�سابني من  و�سي�ستفيد معظم  للحم�ص.  الزائد  التعر�ص  ب�سبب  املريء 
اإنتاج  اأدوية ت�سمى مثبطات م�سخة الربوتون )PPIs(، والتي تقلل من 
اإجراء جراحي ي�سمى تثنية  اإىل  احلم�ص. ولكن بع�ص املر�سى يحتاجون 
امل��ريء لدعمها.  املعدة ح��ول  العلوي من  يتم خياطة اجل��زء  ال��ق��اع، حيث 
والعملية الناجحة، ميكن اأن ت�سبب م�ساكل مثل االأمل عند البلع وم�ساكل 

يف التج�سوؤ اأو القيء، الأنها ت�سغط على اجلزء ال�سفلي من املريء.
ويعد اجلهاز اجلديد - امل�سمى RefluxStop - طريا مبا يكفي الإف�ساح 
املجال عندما يتحرك الطعام عرب املريء، ولكنه ثابت مبا يكفي لل�سغط 
واإدخالها  الكرة  ب�سغط  اجل��راح��ون  يقوم  ولزرعها،  املعيب.  ال�سمام  على 
من خالل �سق يف البطن وو�سعها يف مو�سعها با�ستخدام م�سبار. وتتمدد 
الكرة بعد ذلك ويتم �سحب بطانة املعدة حولها لت�سكيل كي�ص - ثم خياطته 
كيفية  بلغراد يف �سربيا يف  درا�سة يف جامعة  ونظرت  الإبقائه يف مو�سعه. 
تاأثر الزرع على االأعرا�ص لدى 50 مري�سا. واأظهرت النتائج التي ُن�سرت 
تراجع   RefluxStop اأن   ،BMC Surgery جملة  يف  يوليو  يف 

االأعرا�ص مبعدل %86.
ومتت املوافقة على RefluxStop االآن لال�ستخدام يف اململكة املتحدة، 

ومن املحتمل اأن يتم طرحه يف NHS وب�سكل خا�ص يف االأ�سهر املقبلة.
نوتنغهام  مركز  يف  اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�ص  اأ�ستاذ  هوكي،  كري�ص  ويقول 
الأمرا�ص اجلهاز اله�سمي: "هذه غر�سة �سغرة اأنيقة جدا وتبدو واعدة 
جدا. ولكن يجب مقارنتها مبا�سرة بعملية تثنية القاع يف التجارب قبل اأن 

نتمكن من القول باأي يقني اأنها اأف�سل".

؟ اإلينا  ي�صل  حتى  القمر  �صوء  ي�صتغرق  الوقت  من  • كم 
- ثانية واحدة .

؟ جبال  �صل�صلة  وكاأنها  تبدو  التي  ال�صوداء  الغابة  توجد  • اأين 
- توجد يف اأملانيا .

؟ العرب  فتحها  اندل�صية  مدينه  اول  • ما 
- اجلزيرة اخل�سراء .

ماذا تعرف عن الغ�صاء الرام�ض؟
الغ�ساء الرام�ص هو اجلفن الثالث للطر، واملعروف اأن للطيور ثالثة 
اأجفان جفنان كاالإن�سان وجفن ثالث يحمي العني من الهواء وال�سوء 
ال�سديد وي�سمى اجلفن الرام�ص ويتحرك هذا اجلفن يف العني اليمنى 

اإىل الي�سار ويف العني الي�سرى اإىل اليمني.

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

بني  املتو�سط  البحر  يف  وقعت  التي   - ال�سواري  ذات   - هي  اإ�سالمية  بحرية  معركة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
امل�سلمني والبيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� وانت�سر فيها امل�سلمون

م   1884 عام  جرينت�ص  الطول  خط  حتديد  ثم  اأنه  تعلم  • هل 
الزيتون اإنتاج  حيث  من  دولة  اأكرب  هي  تون�ص  اأن  تعلم  • هل 

و�ستني  اإثنني  من  اأكرث  طوله  يتجاوز  ال  اأنه  اإذ  جول  الهندي  هو  العامل  يف  رجل  اأق�سر  اأن  تعلم  • هل 
�سنتيمرا

يف  النحا�ص  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  �سعر  اأن  تعلم  • هل 
نف�ص قطر �سعره

القمر  عن  االأر�ص  بعد  من  385�سعفا  يعادل  واالأر�ص  ال�سم�ص  بني  البعد  اأن  تعلم  • هل 
ملكا   18 لوي�ص  ا�سم  حملوا  الذين  فرن�سا  ملوك  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكعبة  جدران  على  تعلق  النها  اال�سم  بهذا  �سميت  املعلقات  اأن  تعلم  • هل 
 86 على  اإ�سرائيل  ت�سيطر  فيما  املائة  يف   10 تتجاوز  ال  القد�ص  يف  الفل�سطينية  االأمالك  اأن  تعلم  • هل 

يف املائة من م�ساحة القد�ص!! 

حار�س الغابة 
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الربقوق

ميكنها  م��واد  على  يحتوي  الربقوق  اأن  املتحدة  الواليات  من  علماء  اأعلن 
.The Health Site مكافحة ال�سرطان والوقاية منه، بح�سب

ويفيد املوقع باأن الباحثة كاترين كولينز تن�سح بالتعود على تناول 3-2 
من ثمار الربقوق )العنجا�ص( يوميا، حتى يت�سبع اجل�سم باملواد امل�سادة 

لالأك�سدة الالزمة للوقاية من خمتلف االأمرا�ص.
املوجودة  العطرية  الع�سوية  البوليفينوالت  مركبات  اإن  كولينز:  وتقول 
واالأوعية  القلب  واأم��را���ص  ال�سكري  مر�ص  �سد  ج��دا  فعالة  ال��ربق��وق  يف 
الدموية وال�سرطان. الأنها قادرة على حتويل الن�ساء اإىل طاقة واحلفاظ 
على م�ستوى ال�سكر يف الدم. كما اأن الربقوق فعال �سد ال�سمنة ولع�سره 

القدرة على حت�سني �سحة الفم.

اإىل الغابة جمموعة من  اأح��د االي��ام و�سل  اأح��دا مل يره .. ويف  الغابة لكن  كان اجلميع ي�سمعون عن حار�ص 
املختلفة  وا�سلحة وذخرة وقد قرروا �سيد جمموعة كبرة من احليوانات  �سباكا كثرة  ال�سيادين يحملون 
وذلك للربح املادي من فرائها او انيابها فن�سبوا خيامهم على م�سارف الغابة ودخل ثالثة منهم ي�ستك�سفون 
الغابة واعماقها وما يوجد بها من حيوانات نادرة وغالية.. وعند عودتهم قابلهم ال�سياد من نف�ص املنطقة 
فقال لهم ممنوع ال�سيد هنا و�ستجدون ممانعة �سديدة من حار�ص الغابة، ارحلوا قبل ان يقتلعكم من هنا.. 

لكنه مل يجد منهم غر اال�ستهزاء بكالمه .
مل ي�سيع ال�سيادون وقتا فنزلوا اإىل الغابة للبحث عن مرادهم وبالفعل ا�ستطاعوا ا�سابة احد النمور النادرة 
ورغم ذلك فقد هرب منهم با�سابته فانهمكوا يف البحث عنه وانق�سى اليوم بدون الو�سول اإىل النمر اجلريح.. 

كذلك الحظ ال�سيادون فرار اغلب احليوانات عن اعينهم..
يف امل�ساء وحول النار الهادئة اخذوا يتناولون طعامهم وهم يت�ساحكون وي�ستمعون للمو�سيقي على ا�ستعداد 
ال�سياطني  وك��اأن  الهند  عليهم حبات جوز  انهالت  وفجاأة  لرحلة �سيد جديدة  ي�ستيقظوا �سباحا  للنوم حتى 
تتقاذفها على روؤو�سهم واهتزت االر�ص بفعل خطوات �سريعة ثقيلة بفعل اقدام قطيع كبر من االفيال وقفزات 
مت�سارعة من القرود هطلت من فوق اال�سجار وكانها زخات مطر قوية افزعت ال�سيادين ومل ي�ستطع بع�سهم 
ان ينجو بحياته ف�ساع حتت اق��دام االفيال ،ام��ا من جرى منهم يف كل اجت��اه فلم يخرج من الغابة �ساملا بل 
اح��د منهم من وراء كل ماحدث هل هي احليوانات  ذل��ك مل ير  الكثر وم��ع كل  حمل من اجل��روح والك�سور 
ان يخرج منها  التي مل ي�ستطع اي �سياد  الغابة  ال�سوؤال ماذا يردد يف تلك  الغابة.. ذلك  اوحار�ص  الغا�سبة 

ب�سيد ير�سيه.

امل���ث���ان���ة عند  ����س���رط���ان  ي���ح���دث  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
اأكرث من الن�ساء، خا�سة ملن جت��اوزوا �سن  الرجال 

اخلم�سني.
البولية  امل�������س���ال���ك  ط����ب  م���وؤ����س�������س���ة  واأو�����س����ح����ت 
ي��ح��دث عندما  امل��ث��ان��ة  ���س��رط��ان  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
طبيعية،  غ��ر  ب��ط��ري��ق��ة  وت��ن��م��و  اخل��الي��ا  تنق�سم 

وت�سكل الورم.
املثانة،  ع��م��ل  ع��ل��ى كيفية  ال��ن��ه��اي��ة  ه���ذا يف  وي��وؤث��ر 
وميكن اأن يك�سف عن نف�سه يف وعاء املرحا�ص، حيث 
تعد البيلة الدموية - املعروفة اأي�سا با�سم الدم يف 

البول - اأكرث اأعرا�ص �سرطان املثانة �سيوعا.
ومع ذلك، هذا ال يعني اأن اللون االأحمر هو الظل 

الوحيد الذي يحتاج اإىل توخي احلذر منه.

الداكن  االأحمر  البول من  اأن يختلف لون  وميكن 
اإىل البني ال�سدئ، وقد ال يظهر يف كل مرة تتبول 
فيها. وميكن اأن يختفي الدم يف البول الأ�سابيع اأو 

�سهور يف كل مرة، لذا كن يقظا.
مدى  ع��ل��ى  م��وؤ���س��را  لي�ست  ال���دم  كمية  اأن  واع��ل��م 

انت�سار ال�سرطان.
وعلى الرغم من اأن الدم يف البول ميكن اأن يكون 
عدوى،  اأو  الكلى،  يف  ح�سوات  وج��ود  على  عالمة 
حدث  اإن  ال��ع��ام  طبيبك  اإخ��ب��ار  اإىل  بحاجة  ف��اأن��ت 
املثانة تتمثل  اأخ��رى ل�سرطان  لك. وهناك عالمة 
اأي�سا  وان��ت��ب��ه  البول".  ت��دف��ق  اإع��اق��ة  اأو  "االأمل  يف 
اإىل عدد مرات التبول، فقد يكون التكرار املتزايد 

عالمة على املر�ص املميت.

لون البول ميكن اأن يحدد احتمال االإ�سابة ب�سرطان املثانة

هيلكو فان ريثوفن، نا�صط احلفاظ على البيئة وتاجر ال�صقور يقوم بفح�ض اأحد ال�صقور التي ا�صتولت عليها 
ال�صلطات الباك�صتانية من املهربني ، يف مدينة كرات�صي ال�صاحلية.  اأ ف ب


