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�رجتاف �لع�سالت بعد ممار�سة �لريا�سة.. 5 �أ�سباب و4 حلول
الإن�سان  ي�سعر  اأن  ال�سائع  م��ن  الريا�سية،  التمارين  ممار�سة  بعد 
لأ�سباب  قد يحدث  ال��ذي  الأم��ر  وارتعا�سات يف ع�سالته،  بارجتافات 

خمتلفة، لكنها غالبا لي�ست مدعاة للقلق.
يكون  م��ا  غالبا  الرجت����اف  ه��ذا  ف���اإن  لين"،  "هيلث  م��وق��ع  وح�سب 
طبيعيا، لكنه قد ي�سري يف بع�ض الأحيان اإىل م�ساكل يف حال ا�ستمر 

لفرتة طويلة بعد النتهاء من التمرين.
التعب والإجهاد  ه��ي  اأ���س��ب��اب،   5 اإىل  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  امل�����س��در  واأع����اد 
اأو  واح��دة فقط،  الرتكيز على ع�سلة معينة يف و�سعية  اأو  الع�سلي، 
تناول  اأو  امل��اء،  اأو جفاف اجل�سم من  ال��دم  ال�سكر يف  ن�سبة  انخفا�ض 

كمية كبرية من الكافيني.
وقدم "هيلث لين" بع�ض الن�سائح للتقليل اأو تفادي اهتزاز الع�سالت 

بعد التمرين:
مبنح  ين�سح  لذلك  اإرهاقها،  ب�سبب  غالبا  الع�سالت  تهتز  ال��راح��ة: 

ع�سالتك ق�سطا من الراحة حتى ت�ستعيد لياقتها.
ال���وج���ب���ات ال�����س��ح��ي��ة: ا���س��ح��ن ع�����س��الت��ك م���ن خ����الل ت���ن���اول وجبة 
على  الرتكيز  ���س��رورة  على  اخل���راء  وي�سدد  التمرين،  بعد  �سحية 

الكربوهيدرات والروتينات.
���س��رب امل����اء: ت��اأك��د م��ن اأن ت�����س��رب ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م��ن امل���اء ل�ستعادة 

م�ستويات ال�سوائل يف اجل�سم بعد ممار�سة الريا�سة.
متارين التمدد )streching(: قد ت�ساعدك متارين التمدد على 

اإرخاء ع�سالتك وتقليل الت�سجنات وحت�سني اأداء الدورة الدموية.

�لتعرق عالمة تدل على مر�ض خطري
يعتر التعرق دون �سبب وا�سح، هو اأكرث العالمات �سيوعا، التي تنذر 

مبر�ض باركن�سون.
ملر�ض  الأمريكية  اجلمعية  عن  نقال   Express �سحيفة   وت�سري 

باركن�سون اإىل اأن اأعرا�ض املر�ض تتطور تدريجيا وتبدو ب�سيطة.
الن�سف  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  املفرط  التعرق  يوؤثر  للخراء،  ووفقا 
العلوي من اجل�سم ، فاإذا اكت�سف ال�سخ�ض هذه العالمة لديه، عليه 

ا�ست�سارة الطبيب الأخ�سائي.
تدريجية  ب�����س��ورة   يتطور  تنك�سي،  م��ر���ض  ه��و  باركن�سون،  وم��ر���ض 
ويتباطاأ وي�سيب اجلهاز  الع�سبي املركزي، وتتمثل مظاهره الرئي�سية 
يف ا�سطراب احلركة، مثل نق�ض حركة اجل�سم ، وتيب�ض الع�سالت ، 

ورعا�ض الراحة وا�سطراب التزان.

ما هو د�ء �لبوليميا وما �أهم �أعر��سه
اأهم امل�سكالت التي قد تواجه الكثري  تعتر اإ�سرابات الطعام اإحدى 
من الأ�سخا�ض. ومن بني حالت اإ�سرابات الطعام، مر�ض البوليميا 
ا�سطراباً خطرياً  يعد  الذي  الع�سابي،  املر�سي  بال�سره  يعرف  ما  اأو 
يهدد احلياة، ويت�سبب بتناول كميات كبرية من الطعام ثم التخل�ض 
منه عر التقيوؤ اأو ا�ستخدام ملينات الأمعاء للتخل�ض من الف�سالت 

ب�سرعة.
وبح�سب اخلراء، فاإن ا�سطرابات الأكل هي اأمرا�ض نف�سية خطرية 
ال��ل��وات��ي يحاولن  ال��ن�����س��اء  ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��خ��ا���ض وخ��ا���س��ة  ت�سيب 

التخل�ض من الوزن بطريقة خطاأ.
بالبوليما قبل  الراحلة ديانا  اإ�سابة الأمرية  اكت�ساف  وبالتزامن مع 
الريطانية،  ال�سن  ل�سحيفة  ويليام  زوي  الدكتورة  وفاتها، حتدثت 

عن اأهم الأعرا�ض ال�سائعة لهذا املر�ض على النحو التايل:
الأكل بكرثة يف فرتة زمنية ق�سرية، وهو ما يعرف بنهم الأكل

الذهاب اإىل احلمام فور تناول الطعام
اخلوف من زيادة الوزن

التفكري الزائد ب�ساأن الوزن واملظهر
�سوء ا�ستخدام امللينات، اأو الإفراط يف ممار�سة الريا�سة، اأو ال�سوم

القلق خا�سة عند تناول الطعام اأمام الآخرين
االعزلة الجتماعية

التوتر وتقلب املزاج.
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�سبي�ض �إك�ض ُتطلق 
مهمة ماأهولة للف�ساء 

اأطلقت �سركة �سبي�ض اإك�ض التابعة لرجل الأعمال اإيلون ما�سك رحلة اإىل 
حمطة الف�ساء الدولية حاملة اأربعة رواد يف اأول مهمة كاملة تر�سل فيها 
منت  على  الف�ساء  اإىل  طاقما  )نا�سا(  الأمريكية  والف�ساء  الطريان  اإدارة 

مركبة خا�سة.
وانطلق ال�ساروخ فالكون 9 حامال كب�سولة الف�ساء )كرو دراجون( امل�سممة 
يوم  حديثا ال�ساعة 7:27 م�ساء بتوقيت �سرق الوليات املتحدة )0027 
الثنني بتوقيت جرينت�ض( من مركز كنيدي للف�ساء التابع لنا�سا يف كيب 

كنافريال بولية فلوريدا الأمريكية.
باأنها  وو�سف رائد الف�ساء مايك هوبكنز الرحلة من داخل كرو دراج��ون 
الإطالق  �ساعة من  بعد نحو  التحكم  وقال لأع�ساء غرفة  للغاية،  مثرية 

"هناك الكثري من البت�سامات".
و�سرتتفع كرو دراجون تدريجيا خالل ال�ساعات ال�سبع والع�سرين القادمة 
بهدف الو�سول اإىل حمطة الف�ساء الدولية ال�ساعة 11 م�ساء بالتوقيت 

ال�سرقي يوم اأم�ض الثنني.
وقال م�سوؤولو نا�سا اإن ت�سرب هواء ت�سبب يف انخفا�ض غري متوقع يف �سغط 
التقنيني قالوا  الكب�سولة قبل ما ل يقل عن �ساعتني من الإط��الق. لكن 

اإنهم اأجروا فح�ض ت�سرب ناجحا واإن موعد الإطالق لن يتغري.
اإىل  �ساعة   27 ت�ستغرق  التي  الرحلة  ت��ب��داأ  اأن  الأ�سا�سية  اخلطة  وك��ان��ت 
حمطة الف�ساء، وهي خمتر يدور حول الأر�ض على بعد400 كيلومرت، 
يوم ال�سبت. وقال م�سوؤولو نا�سا اإن الإطالق تاأجل ليوم واحد ب�سبب توقعات 

هبوب رياح قوية من بقايا العا�سفة اإيتا.

�لعثور على 
ر�أ�ض هريمي�ض 

ال��ي��ون��ان��ي��ة عن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
نظام  لتح�سني  حفريات  خ��الل  العثور 
على  اأثينا  و�سط  يف  ال�سحي  ال�سرف 
اليوناين  ل���الإل���ه  ال����رخ����ام  م���ن  راأ�������ض 
الثالث قبل  القرن  اإىل  هريمي�ض يعود 

امليالد على الأقل.
الراأ�ض  اأن  ب��ي��ان  ال����وزارة يف  واأو���س��ح��ت 
على  املا�سي  اجلمعة  عليه  ُع��رث  ال��ذي 
�سارع  ر���س��ي��ف  حت��ت  م��رت   1،3 ع��م��ق 
نهاية  اإىل  "يعود  امل�����زدح�����م،  اأي����ول����و 
بداية  اأو  امل���ي���الد  ق��ب��ل  ال���راب���ع  ال���ق���رن 
يف  وه���و  ال��ث��ال��ث ق��ب��ل امليالد"  ال��ق��رن 
"الإله وه��و كبري  حالة ج��ي��دة، ومي��ّث��ل 

ال�سّن".
م�ستودع  اإىل  الفور  على  التمثال  وُنقل 

تابع لإدارة الآثار.
كو�ستا�ض  اأث��ي��ن��ا  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����ض  ون�����س��ر 
للراأ�ض  ����س���ورة  ال�����س��ب��ت  ب��اك��وي��ان��ي�����ض 
الرخامي على ح�سابه على "في�سبوك"، 

وكتب معّلقاً عليها "اأثينا الفريدة".

ت�سنج �ل�ساق... �أ�سبابها 
وطرق �لوقاية �ص 23

نبات �سائع يقوي �ل�سعر 
ويعزز منوه!

اأن ا���س��ت��خ��دام هالم  ك�����س��ف خ����راء ال�����س��ح��ة 
�سحي من نبات ال�سبار ميكن اأن ي�ساعد يف 

زيادة منو ال�سعر. 
ومير ال�سعر داخل الب�سيلة عادة بدورة منو 
6 �سنوات. وحتى لو  اإىل  ت�ستمر من �سنتني 
ال�سعر  ف��اإن  ق�سه،  اأو  �سعره  ال�سخ�ض  حلق 
���س��ي��ن��م��و م����رة اأخ������رى خ�����ارج ال��ب�����س��ي��ل��ة من 
اجلذر املوجود داخل 

الب�سيلة.
ه���ذه  ن���ه���اي���ة  ويف 
ال���������������دورة، ي���دخ���ل 
ال���������س����ع����ر ف���ي���م���ا ي���ع���رف 
اأن  ق����ب����ل  ال������راح������ة  مب����رح����ل����ة 
يت�ساقط اأخريا بعد ب�سعة اأ�سهر. ومن 
ثم تنتج الب�سيلة �سعرا جديدا، وتبداأ الدورة 
اأن يكون ا�ستخدام هالم  من جديد. وميكن 
م�����س��ت��خ��رج م���ن ن��ب��ات��ات ال�����س��ب��ار، ه���و احلل 

مل�ساكل ت�ساقط ال�سعر.

اأوراق �سميكة بداخلها  ويعد ال�سبار نباتا ذا 
مادة ت�سبه الهالم، تعمل على تريد الب�سرة 
وهذا  اجل��ل��د،  على  و�سعها  عند  وتلطيفها 
احلروق  لعالج  اأحيانا  ا�ستخدامه  �سبب  هو 

واجلروح اجللدية.
خل�سائ�سه  ق��رون  لعدة  ال�سبار  وا�سُتخدم 
العالجية. ولكن، له تطبيقا اآخر اإىل جانب 
فوائده اجللدية: ميكنه تقوية �سعرك وجعل 

فروة راأ�سك اأكرث �سحة.
ب��ق��درة م��ذه��ل��ة على  ال�����س��ب��ار  ه���الم  ويتميز 
توزيع احلرارة يف منطقة ما. وهذا جزء من 
�سبب كون خ�سائ�سه العالجية فريدة جدا.

الراأ�ض،  ف����روة  ع��ل��ى  ال���ه���الم  ت��ط��ب��ي��ق  وع��ن��د 
يزداد تدفق الدم، وقد تالحظ تباطوؤ تك�سر 
ال�سعر وفقدانه. ويزعم الكثري من النا�ض اأن 
اأ�سرع.  ب�سكل  ال�سعر  منو  يف  يت�سبب  ال�سبار 
الأدلة  م��ن  القليل  ه��ن��اك  الآن،  حتى  ول��ك��ن 

ال�سريرية لإثبات اأو دح�ض تلك الدعاءات.

اأنهم  اأن الباحثني توقعوا  على الرغم من 
ال�سعور  على  ال��ت��وت��ر  ت��اأث��ري  �سيالحظون 
فوجئوا  اأن��ه��م  اإل  العمل،  اأث��ن��اء  ب��الإره��اق 
الذين  اأولئك،  اإن  التاأثري، حيث  بقوة هذا 
بالإرهاق  ي�����س��ع��رون  ال��ت��وت��ر،  ي��ع��ان��ون م��ن 

وال�سك الذاتي ويت�ساءل اأداوؤهم.
من  دورم����ان  كري�ستيان  ب��روف��ي�����س��ور  ق���ال 
 :JGU جامعة يوهان�ض جوتنرغ ماينز 
ال�سعور  ه���و  ال��ت��وت��ر  اأع���را����ض  اأه����م  "اإن 
بالإرهاق التام لدرجة اأنه ل ميكن عالجه 
ال��ت��ع��ايف الطبيعية يف  ع��ن ط��ري��ق م��راح��ل 
اأو  الأ���س��ب��وع  نهاية  عطلة  اأث��ن��اء  ول  امل�ساء 

حتى اإجازة ما".

درا�سات على مدى 34 عاًما
48 درا����س���ة حول  ب��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ف��ري��ق  ق����ام 
العالقة بني الإرهاق والتوتر بلغ جمموع 
اأجريت  ف���رًدا.   26319 فيها  امل�ساركني 

يف   2019 اإىل   1986 م���ن  ال���درا����س���ات 
عدد من البلدان، التي يبلغ متو�سط العمر 
م�ساركة  بن�سبة  ع��اًم��ا،   42 ح���وايل  فيها 

بلغت %44 للذكور.

توتر فاإرهاق ثم اأداء منخف�ض
وجد الفريق البحثي اأن امل�ساركني لحظوا 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال�سائعة،  ال��ت��وت��ر  اأع��را���ض 
الأداء  عرقلة  ثم  وم��ن  ب��الإره��اق،  ال�سعور 
كري�ستينا  دكتور  وقالت  املطاف.  نهاية  يف 
تقل  ب��ال��ت��وت��ر،  ال�����س��ع��ور  "عند  ج��وت��ي��ي��ه: 
القدرة على التعامل مع الإرهاق والإجهاد 
املهام  اعتبار  ميكن  لذلك،  ونتيجة  ع��ادة. 
ب�سكل  �سعوبة  اأك���رث  �سغرية  ك��ان��ت  مهما 
البحثي  ال��ف��ري��ق  اأن  مو�سحة  ملحوظ"، 
حالة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وت��ر  ت���اأث���ري  "وجود  ت��وق��ع 
ال�سعور ب�سغوط العمل؛ ولكنها كانت قوية 

التاأثري ب�سكل مثري للده�سة للغاية".

ال�سلوك الإداري
يرى الفريق البحثي اأن تاأثري التوتر ميكن 
�سيطرة  امل��وظ��ف��ني  ل���دى  ك���ان  اإذا  تقليله 
دع��م من  على  اأك��ر على عملهم وح�سلوا 
زم��الئ��ه��م وروؤ����س���ائ���ه���م. ي���ق���رتح دورم�����ان 
وجوتييه اأن نقطة البداية ال�سحيحة حلل 

امل�سكلة هي ال�سلوك الإداري.
تتاح  اأن  "يجب  ال����ب����اح����ث����ون:  وي����ق����ول 
مالحظات  لتقدمي  الفر�سة  للموظفني 
يتم  واأن  اأي وقت  حول �سغوط عملهم يف 

تقديرهم".
�سن الإنهاك الوظيفي

اأجريت  اأخ��رى،  كما تو�سلت درا�سة علمية 
اأن متو�سط عمر  2020، اإىل  يف �سبتمر 
الوظيفي"  "الإنهاك  م���ن  ي��ع��ان��ون  م���ن 

وا�ستنزاف الطاقة هو 32 عاًما.
امل�ساركني يف  م��ن   59% ح��وايل  اأن  تبني 
الدرا�سة يلقون باللوم يف هذا ال�سعور على 

اأن  اإىل  م�سريين  طويلة،  ل�ساعات  العمل 
العمل  �ساعات  امللحوظة على عدد  الزيادة 
طراأت بعدما ا�سطروا للعمل من منازلهم 
ال��ت��ج��وال خالل  وح��ظ��ر  الإغ�����الق  ب�سبب 
مراحل احتدام جائحة كورونا. عمل بع�ض 
�ساعة   59 مل���دى  ال��درا���س��ة  امل�����س��ارك��ني يف 

اإ�سافية يف خم�سة اأ�سهر.

ا�ستنفاد الطاقة �سبب ال�ستقالت
الذين  امل�ساركني  الآراء لدى باقي  تباينت 
اعتر بع�سهم اأن ال�سبب هو عدم احل�سول 
على عدد اأيام اإجازة كافية، واأرجع البع�ض 
املتزايدة من  ال�سغوط  اإىل  ال�سبب  الآخ��ر 
املهام.  من  املزيد  لإجن��از  روؤ�سائهم  جانب 
اأقل من ن�سف  اأن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت 
امل�����س��ارك��ني، ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن الإره����اق، 
ن��ف��اد طاقاتهم  ب�����س��ب��ب  ت���رك���وا وظ��ائ��ف��ه��م 

واإنهاكها.

ثغر�ت �أمنية خطرية 
يف غوغل كروم

دعت �سركة "غوغل" ووزارة الأمن 
الداخلي الأمريكية، وب�سكل عاجل، 
اإىل حتديث املت�سفح "غوغل كروم"، 
الثغرات  م����ن  امل����زي����د  ك�����س��ف  ب���ع���د 
ا�ستغلها  التي  "اخلطرية"  الأمنية 
"فورب�ض"  م��وق��ع  وق���ال  ق��را���س��ن��ة. 
اأ������س�����درت  "غوغل"  ����س���رك���ة  اإن 
من   86.0.4240.198 ال��ن�����س��خ��ة 
الت�سغيل  "كروم" لأنظمة  مت�سفح 
و"لينك�ض"،  و"ماك"  "ويندوز" 
م����ن اأج������ل ح����ل ث����غ����رات اأم���ن���ي���ة مت 
مهاجمني  ق���ب���ل  م����ن  ا���س��ت��غ��الل��ه��ا 
اإل��ك��رتون��ي��ني. واأو����س���ح امل�����س��در اأن 
 3 غ�سون  يف  �سححت،  "غوغل" 
اأ���س��اب��ي��ع ف��ق��ط، م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 5 
ثغرات "يحتمل اأن تكون خطرية". 
وط����ل����ب����ت ال���������س����رك����ة الأم����ريك����ي����ة 
العمالقة من امل�ستخدمني حتديث 
مت�سفحاتهم مرة اأخرى "حيث مت 

حتديد ثغرتني جديدتني".
معلومات  اأي  "غوغل"  ت��ق��دم  ومل 
ا�ستغلها  ال���ت���ي  ال����ث����غ����رات  ب�������س���اأن 
تقف  التي  اجل��ه��ات  اأو  ال�"هاكرز"، 
وكالة  ذك���رت  ك��م��ا  ال��ه��ج��م��ات.  وراء 
لوزارة  التابعة  ال�سيراين  الأم���ن 
الأم�����ن ال���داخ���ل���ي الأم���ريك���ي���ة، اأن 
اإحدى  ا���س��ت��غ��الل  "ميكنه  امل��ه��اج��م 
الثغرات هذه لل�سيطرة على النظام 
"ل  وت��اب��ع��ت:  بالهجمة".  امل��ت��اأث��ر 
يجب التاأخر يف حتديث مت�سفحكم. 
التاأخر يرتك النافذة مفتوحة اأمام 

املخرتقني ل�ستهدافكم".

ك�سف �ملناطق �لأكرث 
تاأثر� بطق�ض �لف�ساء

رئي�ض  بوروف،  فيات�س�سالف  اأعلن 
للمالحة  ال��ف�����س��اء  ط��ق�����ض  م��رك��ز 
اجليوفيزياء  م��ع��ه��د  يف  اجل���وي���ة 
القطبية  املناطق  اأن  التطبيقية، 

هي الأكرث تاأثرا بطق�ض الف�ساء.
وقال يف موؤمتر �سحفي عقده يوم 
"التاأثري  اجل����اري،  نوفمر   12
القطبية.  امل��ن��اط��ق  يف  ه��و  املبا�سر 
املناطق  ه�����ذه  يف  ي���الح���ظ  لأن������ه 
اأكر اخرتاق للج�سيمات. واملجال 
الب�سر  اأك��رث يف  يوؤثر   املغناطي�سي 
الدائرة  داخ�����ل  ي��ع��ي�����س��ون  ال���ذي���ن 
)املنطقة  ال�����س��م��ال��ي��ة  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
اأنهم  اأي  ال�����س��م��ال��ي��ة(.  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
طق�ض  وا�سطراب  بتغري  يتاأثرون 
يعي�سون  الذين  من  اأكرث  الف�ساء 
يف خ��ط��وط ال��ع��ر���ض ال��و���س��ط��ى ) 

املنطقة املناخية املعتدلة(".
نطاق  ات�ساع  اإن  مو�سحا،  واأ�ساف 
العوا�سف املغناطي�سية يف خطوط 
والقطبية  ال���و����س���ط���ى  ال���ع���ر����ض 
 100 مب��ق��دار  يختلف  اأن  مي��ك��ن 
م���رة. ل��ذل��ك ي��الح��ظ دائ��م��ا عطل 
وا�سطراب عمل الأجهزة واملعدات 
يف مناطق خطوط العر�ض العليا.

�لتوتر و�سغوط �لعمل.. متالزمتان تعزز�ن حدوث بع�سهما

ب��الإره��اق  ال�سعور  اإىل  ي���وؤدي  ال��ت��وت��ر  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
"ديلي ميل"  والتعب اأثناء العمل، ولكن، بح�سب ما ن�سرته 
جديدة  اأملانية  علمية  درا�سة  تو�سلت  فقد  الربيطانية، 
اإىل اأن الثنني التوتر و�سغط العمل يعزز كالهما حدوث 
الآخر. وعلى الرغم من اأن النتائج ت�سري اإىل اأن التوتر له 
تاأثري اأكرب يف ال�سعور بالإرهاق وال�سغوط اأثناء العمل اإل 
اأن الثنني يعززان حدوث بع�سهما البع�ض يف دائرة مفرغة 

لزجة.
يتطور  الإره����اق  اإن  ماينز  جامعة  م��ن  ف��ري��ق  ي��ق��ول 

لكنه  تدريجًيا، 
روؤية  اإىل  ي��وؤدي 
منهك  العمل  اأن 

اأك��������ر ف����اأك����ر. 
وي���ت�������س���م���ن ذل���ك 

اأف��ك��اًرا م��ف��اده��ا اأن 
العمل  وق���ت  م��ق��دار 

ل  بحيث  ج��ًدا  طويل 
يف  كافية  �ساعات  توجد 

اليوم واأن التوتر طاٍغ للغاية بحيث ل ميكن جتاوزه.
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�ش�ؤون حملية

نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي

جل�سة حو�ر مفتوح مع مر�سحي �جلائزة بدورتها �لثالثة ع�سرة 2021  

طلبة جامعة �لإمار�ت يحتفلون بيوم �لت�سامح �لعاملي 

يف افتتاح م�سار اأولياء الأمور يف اأكادميية احللم وال�سعادة

�لأ�سرة و�ملجتمع حماور هامة �سمن �أن�سطة  د.�سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

•• اأبوظبي-الفجر

نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
وزير الت�سامح والتعاي�ض، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة 
الزراعي،  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الأول  اأم�����ض  م�ساء  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  نظمت 
مفتوح  ح���وار  جل�سة   2020 ن��وف��م��ر   15 الأح����د 
"زووم" مع مر�سحي فئات  عر املن�سة الفرتا�سية 

بح�سور   2021 ع�سرة  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة 
جمل�ض  ع�سو  الكعبي  �ساعد  حميد  ه��الل  الدكتور 
باجلائزة،  والإداري����ة  املالية  اللجنة  رئي�ض  الأم��ن��اء، 
اإىل  بالإ�سافة  الدولية،  املنظمات  ممثلي  من  وع��دد 
دولة خمتلفة من العامل   11 ميثلون  مر�سحاً   38
م��ن بينهم ع����دداً م��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة ب���دورات 

�سابقة.
واأ�سار الدكتور هالل يف كلمته الفتتاحية اإىل اأن هذه 

الأمانة  تنظمها  التي  الثانية  هي  احلوارية  اجلل�سة 
العامة للجائزة عن ُبعد، وحر�ساً من الأمانة العامة 
اجلائزة  بفئات  الدولية  امل�ساركة  نطاق  تو�سيع  على 
الكرتونية  الأعمال بطريقة  ا�ستمرارية  على  تاأكيداً 
املبا�سر  �سكل احلوار  عالية. حيث  وبجودة   100%
مع الفئات امل�ستهدفة للرت�سيح قيمة م�سافة، متت 
اأك��رث من  بلغت  التي  امل�ساركني  اأ�سئلة  على  الإج��اب��ة 
يدور يف ذهن املر�سحني  ما  كل  غطت  �سوؤاًل   120

بكافة الفئات.
جل�سة  اأن  اإىل  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  ع�سو  واأ�ساف 
لإتاحة  تاأتي  امل�ستهدفة  الفئات  مع  املبا�سر  احل��وار 
نطاق  وتو�سيع  املر�سحني  م��ن  ع��دد  لأك��ر  الفر�سة 
وال�ستف�سارات  الأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  والإج���اب���ة  امل�����س��ارك��ة 
واآلية  امللفات  اإع���داد  وكيفية  امل�ساركة  طريقة  ح��ول 
والدرا�سات  البحوث  تقييم  يف  العلمية  اللجنة  عمل 

وامل�ساريع املقدمة. 

•• العني - الفجر

العلوم  بكلية  والآداب  ال��ل��غ��ات  ق�سم  نظم 
الإمارات  بجامعة  والجتماعية  الإن�سانية 
ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ع��ن ب��ع��د، اح��ت��ف��اًل بيوم 
ال�ساد�ض  ي�سادف  ال��ذي  العاملي  الت�سامح 
اإعداد  يف  ���س��ارك  حيث  نوفمر،  م��ن  ع�سر 
الفعالية وتنظيمها عدد من اأ�ساتذة الق�سم 
 – النابودة  واأ�سار الدكتور ح�سن  وطلبته. 
عميد كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية- 
هذه  م��ث��ل  يف  الطلبة  اإ����س���راك  اأه��م��ي��ة  اإىل 
املجتمع  اإطالع  �ساأنها  التي من  الفعاليات 

ال��ت��ع��اي�����ض املميز  اخل���ارج���ي ع��ل��ى من�����وذج 
وال�ستثنائي الذي يعي�سه كل فرد يف دولة 
وبث  الت�سامح  ن�سر  اأج��ل  و من  الإم����ارات، 

الأمل والتفاوؤل بني كافة فئات املجتمع.
يف  ال��ف��رع��ي  التخ�س�ض  طلبة  ا�ستعر�ض   
ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة وط��ل��ب��ة ب��رن��ام��ج اللغة 
الإجن��ل��ي��زي��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا املغفور 
اآل  له -ب��اإذن اهلل- ال�سيخ زايد بن �سلطان 
نهيان –طيب اهلل ثراه - يف جعل الت�سامح 
منهج حياة وبرنامج عمل منذ ن�ساأة الدولة، 
وجت�سدت من خالله قيم الت�سامح واملحبة 
الإن�سانية  ال��ق��ي��م  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�����س��الم 

بني  التعاون  اأوا���س��ر  ع��ززت  التي  الرفيعة 
ال�سعوب والأديان على اأر�ض هذا الوطن. 

م���ن الق�س�ض  ال��ط��ل��ب��ة ع�����دداً  ك��م��ا وق����دم 
و  ال��دول��ة،  يف  للت�سامح  امل�سرقة  وال��ن��م��اذج 
به  ت��ق��وم  ال���ذي  الكبري  ال���دور  ا�ستعر�سوا 
واملحبة  وال�سالم  ال�سلم  ن�سر  يف  الإم���ارات 
اأعراقهم  اختالف  على  الب�سر  جميع  بني 

ر�سالة  الطلبة  وقدم  وثقافاتهم،  واأديانهم 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف ه����ذا ال���ي���وم  هي" 
املجتمعات  على  النفتاح  جوهره  الت�سامح 

واحرتام الأديان والأعراق والثقافات."
وب����دوره اأ���س��ار ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م املنجد- 
م��ن�����س��ق ب��رن��ام��ج ال��ت��خ�����س�����ض ال��ف��رع��ي يف 
اللغة الفرن�سية- باأن يوم الت�سامح منا�سبة 

امل�ستمر لن�سر ال�سالم  هامة تلهمنا العمل 
حيث  اأجمع،  العامل  يف  والت�سامح  واملحبة 
اللغة  يف  الفرعي  التخ�س�ض  م�ساركة  تعد 
الفرن�سية يف هذه املنا�سبة تعبرياً عن حبنا 
جميعاً، كمقيمني على هذه الأر�ض الطيبة 
التي  الإجن��ازات  بكافة  ونفتخر  نعتز  التي 

حققتها وحتققها على كافة الأ�سعدة.

•• العني - الفجر

وامل�ساهمات  والأن�سطة  الفعاليات  �سمن 
التي  الف��رتا���س��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  املجتمعية 
ب��ن��ت حممد  ���س��م��ا  د.  ال�����س��ي��خ��ة  ت���رع���اه���ا 
اإدارة  رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان 
الفعاليات  م���ن  جم��م��وع��ة  ن��ف��ذت  ف��ق��د    ،
 15 10 اإىل  يف ال��ف��رتة ال��واق��ع��ة م��ا ب��ني 
ع���دة  ف���ي���ه���ا  ت����ن����اول����ت   2020 ن���وف���م���ر 
تهم  واجتماعية  وفكرية  ثقافية  موا�سيع 
�سموها من  ،حيث قدمت  وال��ف��رد  الأ���س��رة 
خالل جمل�ض الفكر واملعرفة حما�سرتني 
الأوىل بعنوان ) الأمن الأ�سري يف الإمارات 
وحتديات احلداثة ( تناولت فيها احلديث 
عن ظاهرة الأمن الأ�سري واأهمية حتقيقه 
يف  الأوىل  الوحدة  هي  الأ���س��رة  اأن  باعتبار 
بناء املجتمع والبنية الأ�سا�سية له ، موؤكدة 
على اأن الأمن الأ�سري هو املكون الرئي�سي 
خالل  وت��ن��اول��ت   ، للمجتمع  والأ���س��ا���س��ي 
املو�سوع  ه���ذا  درا����س���ات مت���ت يف  ح���واره���ا 
الأمن  اأن   اإىل  اأ�سارت  ثم   ، بها  م�ست�سهدة 
موؤثرا  ح�����راك  ح���ال���ة  يف  ي��ظ��ل  الأ�����س����ري 
حلركة  طبقا  التطورية  باحلركة  ومتاأثرا 
احل�ساري  وال���ت���ط���ور  وال��ت��غ��ي��ري  ال���زم���ن 
امل��ج��ت��م��ع��ات الإن�����س��ان��ي��ة  . ك��م��ا قدمت  يف 

اأخرى بعنوان )الإم��ارات احللم  حما�سرة 
اأن الإم���ارات  وال��ه��دف ( ج��اء م��ن خاللها 
اأن  ال��ع��رب��ي مبينة  ال�����س��ب��اب  اأ���س��ح��ت ح��ل��م 
�سبب ذلك هو الأمن والأمان الذي حققته 
الإم����ارات مل��ا تتمتع ب��ه اأج��ه��زة ال��دول��ة من 
جاهزية تقنية ونف�سية مع وجود منظومة 
الت�سامح  واحرتام القانون وقوة القت�ساد 
وا�ستقراره  الذي ي�سكل عن�سرا هاما لأنه 
وكبريا  م�ستقرا  دخ��ال  ���س��اب  لكل  ي�سمن 
كل  حتقيق  ال�����س��اب  خ��الل��ه  م��ن��ه  ي�ستطيع 

تطلعاته ، 
ك��م��ا اف��ت��ت��ح��ت م�����س��ار اأول����ي����اء الأم�������ور يف 
اأكادميية احللم وال�سعادة مبدر�سة حممد 
األقت  حيث  ل��الأج��ي��ال  نهيان  اآل  خالد  ب��ن 
يف  روؤيتنا  )مفتاح  خاللها  م��ن  ج��اء  كلمة 

اأك��ادمي��ي��ة احل��ل��م وال�����س��ع��ادة وه��و اأن نزيح 
عليها  ونتعرف  الأب��ن��اء  اأح��الم  عن  ال�ستار 
اكت�ساف  اكت�سافهم من جديد و  واأن نعيد 
روؤيتهم املخبوءة للحياة التي يتحدثون بها 
اأن ي�سارحون  اأنف�سهم فقط ويخ�سون  مع 
ب��ه��ا امل��ح��ي��ط ( ك��م��ا ���س��ل��ط��ت ال�����س��وء على 
اأهمية ا�ستك�ساف املواهب واإخراج الطاقات 
للم�ستقبل  �سبابا  ال��وط��ن  ملنح  الإب��داع��ي��ة 
والثقافة  والعلم  بالعمل  ال�سغف  لديهم 
ظل  يف  اليوم  اأن  �سموها  واأ�سافت  والفكر 
قيادتنا الر�سيدة ن�سري بكل خطوات ثابتة 
نحو امل�ستقبل وهذا امل�ستقبل يحتاج اأجيال 
وتعرف  ب��اأه��داف��ه��ا  وواع��ي��ة  ع��امل��ة  �سغوفة 
ط��ري��ق��ه��ا ن��ح��و دم����ج ت��ل��ك الأه��������داف مع 
اأهداف الوطن الكرى، وا�ستمعت �سموها 

لراأي اأولياء الأمور  حول ذلك ، يف الوقت 
ذات����ه ف��ق��د اج��ت��م��ع��ت ���س��م��وه��ا م���ع جمل�ض 
بن  حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  جوائز  اأمناء 
خالد اآل نهيان واملمثلة يف ) جائزة ال�سيخ 
حممد بن خالد اآل نهيان لالأجيال ، جائزة 
للكتابة  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ 

الإب���داع���ي���ة ، ج���ائ���زة ���س��م��ا حم��م��د ل���الأدب 
نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�سيخ  وجائزة 
اأمناء  جمل�ض  خاللها  وناق�ست   ) للقراءة 
ترتقي  والتي  الأط��ر اجلديدة  اجلوائز يف 
ال��ق��ي��ادة الر�سيدة  مب��ع��اي��ريه��ا وف���ق روؤي����ة 

ومواكبتها للتطور ال�سريع يف الدولة.

 بـ 8  لغات.. منت�سبو �سرطة �أبوظبي يبعثون ر�سالة 
حمبة وت�سامح ل�سعوب �لعامل

•• اأبوظبي-الفجر:

و�سالم  وت�سامح  حمبة   " ر�سالة  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  منت�سبي  م��ن  جمموعة  وج��ه 
والرو�سية  والفرن�سية  والجنليزية  العربية  ه��ي  لغات   8 وب���   " ال��ع��امل  ل�سعوب 
واليابانية وال�سينية والفلبينية والأوردو  مبنا�سبة اليوم الدويل للت�سامح والذي 

ي�سادف 16 نوفمر �سنوياً.  
" معربني عن  وال�سالم  والت�سامح  املحبة  " وط��ن  الإم���ارات  اأن  املنت�سبون  وذك��ر 
تقديرهم جلهود دولة الإمارات العربية املتحدة ودعم القيادة الر�سيدة لرت�سيخ 
الأ�سيل  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  الرا�سخة  القيم  من  يعد  وال��ذي  الت�سامح  ون�سر 
والتي ي�ستمدها من و�سطية الدين الإ�سالمي احلنيف، ومن العادات والتقاليد 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  واإرث  ومن حكمة  النبيلة،  العربية 

اهلل ثراه".  "طيب 

وجاءت ر�سالة املحبة والت�سامح بلغات خمتلفة تعبرياً عن املحبة والوئام والتعاي�ض 
ال�سلمي   يف جمتمع تتعدد فيه اجلن�سيات واللغات موؤكدين اأن الت�سامح من العادات 

والتقاليد التي يتميز بها جمتمع الإمارات ومبداأ من مبادئ زايد اخلري. 
والعرقي  الثقايف  وتعددهم  بتنوعهم  اجلميع  م��ع  بالتعاي�ض  اع��ت��زازه��م  واأك���دوا 
�سريكاً  تعد  والتي  الدولة  اأ�سادوا بجهود  واح��رتام وت�سامح كما  والديني مبحبة 

اأ�سا�سياً يف دعم جهود ال�سالم والت�سامح دولياً والتقارب بني ال�سعوب كافة.   
على  اجلن�سيات  جميع  بني  ت�سود  النبيلة  القيمة  ه��ذه  اأن  اإىل  املنت�سبون  واأ���س��ار 
الرغم من تعدد لهجاتها وثقافاتها حيث يعي�ض اجلميع مبحبة وت�سامح ويعملون 
معاً لبناء م�ستقبل زاهر دون تع�سب اأو كراهية اأو متييز عن�سري اأو تفرقة وذلك 
لأن الإم��ارات جنحت يف اأن تكون "وطنا للت�سامح ومنارة للتعاي�ض واملحبة" كما 
الكراهية  ومنعت  وامل�ساواة  والح���رتام  العدل  للجميع  كفلت  الدولة  قوانني  اأن 

والع�سبية.

يعاين من متالزمة هورلر
م�ست�سفى تو�م ينجح يف �إعادة �لقدرة 
�لطبيعة للم�سي لطفل عمره 15 �سنة

•• العني - الفجر

قام فريق من اجلراحني يف ق�سم جراحة العظام يف م�ست�سفى توام يف مدينة 
العني وهو اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" باإعادة 
القدرة على امل�سي لطفل بعمر15 �سنة يعاين من مر�ض خلقي هو متالزمة 
هورلر النادرة التي من اآثارها ت�سوهات العمود الفقري حيث عانى الطفل 
ول�سنوات عديدة من ت�سوه �سديد يف عموده الفقري اأدى اإىل حدوث حدب 
�سديد مع خلع خلقي خلفي يف الفقرات القطنية مما اأدى اإىل ت�سيق �سديد 
يف القناة ال�سوكية وعدم قدرة الطفل على امل�سي ال�سليم اإ�سافة اإىل الآلم 

ال�سديدة اجل�سدية والنف�سية.
بقيادة  ت���وام  ال��ع��ظ��ام يف م�ست�سفى  ق�سم  الأط��ب��اء يف  م��ن  ف��ري��ق  ق��ام  حيث 
الدكتور زياد اإبراهيم اجليعان ا�ست�ساري جراحة العظام والعمود الفقري 
وعالج الأمل وبدعم من الدكتور با�سل العرابيد رئي�ض الق�سم وجمموعة 
من اجلراحني يف ق�سم العظام وهم د. ايهاب عبا�ض ا�ست�ساري العظام ود. 
حممدرفيق – اأخ�سائي العظام، وبدعم كبري من اأطباء التخدير الدكتور 
اأحمد عبد العزيز ا�ست�ساري يف تخدير الأطفال و د.عمر احلمد اهلل رئي�ض 
ق�سم التخدير باإجراء العملية التي ا�ستغرقت قرابة 6 �ساعات قام خاللها 
تثبيت  مع  الفقري  العمود  يف  املعقد  الت�سوه  بت�سحيح  اجلراحي  الفريق 

الفقرات وحترير القناة ال�سوكية ب�سكل كامل. 
ال��ن��وع م��ن العمليات  اأن ه��ذا  اإب��راه��ي��م اجليعان  اأو���س��ح الدكتور زي��اد  وق��د 
الوفاة  ن�سبة  واأن  الطفل  يعانيها  التي  املتالزمة  بندرة  ج��داً  ن��ادر  املعقدة 
 ،4% تبلغ  العاملية  املراكز  اأف�سل  ويفيِ  الكبرية  اجلراحية  العمليات  خالل 

واأن ن�سبة �سعوبة التخدير ب�سبب ت�سوهات احلنجرة ت�سل اإىل 54%.
اإجراء  ومت  ي�سر  بكل  التخدير  ب��اإج��راء  التخدير  فريق  ق��ام  ذل��ك  وب��رغ��م 
اأثناء  الأع�����س��اب  تخطيط  مراقبة  م��ع  عالية  بكفاءة  اجل��راح��ي��ة  العملية 
التقنيات احلديثة  اأذي��ة ع�سبية وبتوفر هذه  اأي  لتفادي  العمل اجلراحي 
اإليه ثانية  اإع��ادة الدم الذي يفقده املري�ض  اإمكانية  يف م�ست�سفى توام مع 
اأثناء العمل  بعد تنقيته مما يقلل من اإمكانية اإعطاء املري�ض لدم غريب 

اجلراحي.
قام الفريق اجلراحي بتحرير القناة ال�سوكية واإجراء رد كامل واإعادة اخللع 
اخللفي يف الفقرات القطنية اإىل مكانها ال�سليم بعد ا�ستبدال غ�سروفني 
باآخرين �سناعيني واإجراء تثبيت عظمي مع طعم عظمي ل�سمان اللتحام 

واكتمال ال�سفاء.
املركزة  العناية  ق�سم  اإىل  املري�ض  نقل  مت  اجل��راح��ي  العمل  انتهاء  وبعد 
لالأطفال والذي يتمتع اأطباوؤه بخرة فائقة وذلك ملراقبة املري�ض ومدى 
اإذ مت يف ال��ي��وم ال��ت��ايل م��ن العمل  ب��ع��د ال��ع��م��ل اجل���راح���ي،  حت�سن ح��ال��ت��ه 
ب�سكل  امل�سي  ا�ستطاع  ال��ذي  للمري�ض  الطبيعي  العالج  تقدمي  اجلراحي 
جيد، ومت تخريج املري�ض من امل�ست�سفى بعد الطمئنان على حالته العامة 
وا�ستعادة قدرته الطبيعية على امل�سي بعد �سبعة اأيام من قبول املري�ض يف 

امل�ست�سفى.
اأخرى  اأن املري�ض راجع العديد من الأطباء يف م�ساٍف  اإىل  جتدر الإ�سارة 
ومل يقم اأحد من هذه امل�سايف باإجراء اجلراحة نظراً ل�سعوبتها وخطورتها 

وعدم توفر الإمكانيات الالزمة للقيام مبثل هذه العملية اجلراحية.
ياأتي هذا النجاح يف �سياق جمموعة الإجن��ازات املتميزة جلراحة ت�سوهات 
العمود  يف  اخللقية  الت�سوهات  وب��اق��ي  وجنف  ح��دب  م��ن  الفقري  العمود 
الفقري والذي يتميز به ق�سم العظام يف م�ست�سفى توام؛ اإذ اأنه امل�ست�سفى 

الوحيد يف اإمارة اأبو ظبي الذي يحتوي على هذا النوع من التخ�س�سات.
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ن�سف  ي���������س����ك����و 
ال�������ن�������ا��������ض ب���ع���د 
من  ال�ستني  عمر 
بت�سنج  اإ����س���اب���ت���ه���م 
ثلثهم  وي����ق����ول  ال���������س����اق، 
ب�سبب  ي�ستيقظون  اإن��ه��م 
لياًل،  الت�سنجات  تلك 
ويتحدث 15 يف املئة 
م���ن���ه���م ع����ن جت����ّدد 

النوبات اأ�سبوعياً.

اأ�سباب
الدكتور  بح�سب 
برو�ض بني، اأ�ستاذ 
ع���ل���م الأع�������س���اب 
الطب  ك���ل���ي���ة  يف 
هارفارد،  بجامعة 
ال�ساق  ت�سنج  ف����اإن 
ت�سنجات  عن  عبارة 
ت�سّببها  ع�������س���ل���ي���ة 
)ن������وب������ات ����س���غ���رية( 
الع�سبية  اخل���الي���ا  يف 
تقّوي  )اأع�ساب  احلركية 
اإنها  الع�سالت(.  انقبا�ض 
امل�سابني  �سائعة لدى  اأوجاع 
مب�ساكل ع�سلية وعظمية مثل 
القدم امل�سطحة، اأو ارتفاع قو�ض 
الأي�سية،  اأو ال�سطرابات  القدم، 
اأو  اأو م�ساكل ع�سبية كالباركن�سون 

العتالل الع�سبي.
الأ�سخا�ض  ت�سيب  الت�سنجات  معظم  لكن 
اإىل  الت�سنجات  تلك  بت  وُن�سيِ اأي�����س��اً،  الأ���س��ح��اء 
حالت موؤقتة، ل �سيما جفاف اجل�سم، فيما تقّل 
الأدل����ة العلمية ال��ت��ي ت��دع��م ت��ل��ك ال��ف��ر���س��ي��ات. يف 
ال�سنوات الأخرية، اعتر العلماء اأن اخلاليا الع�سبية 
نوبة  خ��الل  مفرطة  ب��درج��ة  ن�سيطة  ت�سبح  احلركية 
ذلك  لإ���س��ع��اف  ط���رائ���ق  ي�ستك�سفون  وب������داأوا  ال��ت�����س��ن��ج، 

التجاوب املفرط.

�سبل الوقاية

املتحدة  ال��ولي��ات  وال����دواء( يف  ال��غ��ذاء  )اإدارة  ت�����س��ادق  مل 
اأدوية ملعاجلة ت�سنجات ال�ساق، ومل ت�سدر  الأمريكية على 
عن  توجيهات  اأي  الأمريكية(  الوقائية  اخلدمات  )فرقة 
ط��ري��ق��ة م��ع��اجل��ت��ه��ا، ل��ك��ن )الأك���ادمي���ي���ة الأم��ريك��ي��ة لعلم 
الأع�ساب( ن�سرت الن�سائح التالية حول العالجات ال�سائعة 

ا�ستناداً اإىل اأدلة علمية تثبت فاعليتها:

متارين التمطط:
 تعتر هذه الأكادميية اأن البيانات املتاحة غري كافية للتاأّكد 
الت�سنجات  ح��ّدة  التمّطط على تخفيف  ق��درة متارين  من 
الع�سلية، لكن ل يعني ذلك اأن هذه التمارين غري فاعلة اأو 

�سارة، بل ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة مرونة ال�ساقني.

دواء الكينني:
على  وم�ستقاته  الكينني  دواء  ق��درة  اإىل  قوية  اأدل��ة  ت�سري   
تخفيف حّدة الت�سنجات الع�سلية، مع اأن حجم املنافع يبدو 
�سئياًل. لكن يبقى دواء الكينني بعيداً عن متناول معظم 
والدواء(  ال��غ��ذاء  )اإدارة  اأ���س��درت  ال�سياق،  ه��ذا  يف  النا�ض. 
حت���ذي���رات م��ت��ك��ررة م��ن ا���س��ت��ع��م��ال ال��ك��ي��ن��ني ل��ل��وق��اي��ة من 
ت�سنجات ال�ساق اأو معاجلتها لأنه ي�سبب اآثاراً جانبية حادة 
كالنزف وت�سّرر الكلى )متت امل�سادقة عليه ح�سراً ملعاجلة 
الكينني  اأن الأطباء ي�سفون  اأنواع املالريا(. �سحيح  بع�ض 
احلركات  ت�سنجات  يعوق  حني  به  يو�سى  لكن  الآن،  حتى 
اإىل  نظراً  كثب  عن  املري�ض  مراقبة  من  بد  ول  اليومية، 

الآثار اجلانبية املحتملة.

 :B مرّكب الفيتامني
اأخذ  ع��ر  الت�سنجات  منع  اإم��ك��ان  اإىل  الأدل���ة  بع�ض  ت�سري 
 B [B1 كب�سولة يومية فيها ثمانية فيتامينات من فئة 
 B5و )نيا�سني(،   B3و )ريبوفالفني(،   B2و )ثيامني(، 
 B9و )ب��ي��وت��ني(،   B7و  ،B6و ال��ب��ان��ت��وث��ن��ي��ك(،  )ح��م�����ض 

.B12حم�ض الفوليك(، و(

حا�سرات قنوات الكال�سيوم:
م��ن ح��ا���س��رات قنوات  ن��وع��اً حم���دداً  اأن  اإىل   ت�سري الأدل���ة 
اآر(،  الكال�سيوم، اأي الديلتيازمي )كارديزمي، ديالكور اإك�ض 

قد يكون فاعاًل.

عالجات غري فاعلة: 
اأدلة  الأع�����س��اب(  لعلم  الأم��ريك��ي��ة  )الأك��ادمي��ي��ة  اكت�سفت 

والغابابنتني  املغني�سيوم  مكمالت  فاعلية  عدم  على  كافية 
)نورونتني(.

عالجات مقبولة
نطاق  على  مقبولة  ع��الج��ات  ت�سمل  ل  ال��ت��ي  احل���الت  يف 
العالجات  بع�ض  ي�ستحق  الليلية،  ال�ساق  كت�سنجات  وا�سع، 
قليلة  اخل���ي���ارات  بع�ض  ي��ل��ي  م��ا  امل��ح��اول��ة. يف  املثبتة  غ��ري 

املخاطر:

• ال�سابون:
لوح �سابون، فرمبا  ال�سرير مع  تقا�سم  اإذا كنت ل متانع   
ترغب يف و�سع قطعة حتت البطانية ال�سفلية بالقرب من 

موقع ال�ساقني.
 تكرث التجارب التي توؤكد فاعلية هذه الطريقة يف الر�سائل 
املواقع  على  التعليقات  ويف  الإع���الم  و�سائل  اإىل  امل��وّج��ه��ة 
طريقة  عن  فر�سية  اأي  اأح��د  يقّدم  مل  لكن  الإلكرتونية، 
عمل ال�سابون. لكنه يبقى يف مطلق الأحوال خياراً حميداً 

وغري مكلف.

املخلل: ع�سري  اأو  • اخلردل 
 يوؤيد كثريون تناول ملعقة �سغرية من اخلردل اأو 30 ملل 

املخلل  اأ�سبح ع�سري  النوم.  املخلل قبل موعد  من ع�سري 
الذين  الريا�سيني  اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  غ���ذاًء  ال��وق��ائ��ي 
لكن  اللعب.  من  متنعهم  التي  الت�سنجات  جتّنب  يريدون 
اإذا كنت تعاين ا�سطراب الرجتاع املعدي املريئي، اأو حتاول 
تخفيف ا�ستهالك امللح، فا�ست�سر طبيبك قبل جتربة هذه 
املقاربة. يظن العلماء اأن الأغذية حتّفز القنوات الأيونية يف 
الفم واملريء واملعدة كي تر�سل اإ�سارات اإىل اجلهاز الع�سبي 
املركزي لتعطيل اخلاليا الع�سبية الن�سطة ب�سكل مفرط.

توابل: • جرعة 
الفائز بجائزة  الدكتوران برو�ض بني ورود ماكينون   طّور 
نوبل يف الكيمياء يف جامعة روكفلر جرعة فيها 50 غراماً 
من خليط يجمع بني القرفة والزجنبيل وع�سري الليمون 
يف  ن�سيط  )عن�سر  والكاب�سي�سني  التحلية  وم��واد  الأخ�سر 
الفلفل احلار( ملعاجلة الت�سنجات خالل التمارين املكثفة. 
والع�سري  اخل���ردل  طريقة  على  مفعولها  اجل��رع��ة  تعطي 
امل��خ��ل��ل ل��ك��ن ت���دوم اآث���اره���ا ل��ف��رتة اأط����ول. مي��ك��ن اإيجادها 
بني:  الدكتور  يو�سح  ريا�سية.  م�سروبات  �سكل  على  راهناً 
)اأعرف اأن النا�ض ي�ستعملون هذه اجلرعة ملعاجلة ت�سنجات 
ال�����س��اق ال��ل��ي��ل��ي��ة، ل��ك��ن مل ن��خ��ت��ره��ا ب��ع��د ل��ه��ذا ال��ن��وع من 

ال�ستعمالت(.

ت�سبح اأكر �سيوعًا مع التقدم يف ال�سن

ت�سنج �ل�ساق... �أ�سبابها وطرق �لوقاية

بن�سبة  اأك��رث عر�سة  كن  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
مقارنة  الأوان  ق��ب��ل  ط��ف��ل  لإجن�����اب   25%

بالن�ساء احلوامل بني عامة ال�سكان.
الأمرا�ض  على  ال�سيطرة  مراكز  فريق  ويقول 
اإن����ه يجب   )CDC( م��ن��ه��ا  وال��وق��اي��ة 
لتثقيف  اجل���ه���ود  م���ن  امل���زي���د  ب����ذل 
الن�ساء احلوامل حول خماطرهن 
الطبية  ال��رع��اي��ة  ط��ل��ب  واأه��م��ي��ة 

فورا اإذا واجهن اأي اأعرا�ض.
نظر  الأوىل،  للدرا�سة  وبالن�سبة 
اآلف   409 ح��وايل  الفريق يف 
ام��������راأة ت�������رتاوح اأع���م���اره���ن 
ع���ام���ا  و44   15 ب������ني 
ك�����ان ل���دي���ه���ن اأع����را�����ض 
مثل  "كوفيد19-" 

ال�سعال واحلمى.
وم������ن ب�����ني ه������وؤلء 
ال���ن�������س���اء، ك������ان ما 
 23500 ي���ق���ارب 
  )5.7%( م��ن��ه��ن 

حوامل.
العوامل،  ت��ع��دي��ل  ب��ع��د 
والظروف  العرق  مثل 
م�سبقا،  امل������وج������ودة 
وج��د ال��ب��اح��ث��ون اأن 
احلوامل  ال��ن�����س��اء 
اأك���رث عر�سة  ك��ن 
لح�������ت�������ي�������اج�������ات 

العناية املركزة.
نحو  ق�����ب�����ول  ومت 

العناية املركزة،  1000 امراأة حامل يف وحدة  10.5 لكل 
احلوامل  غري  الن�ساء  معدل  اأ�سعاف  ثالثة  يقارب  ما  اأي 

البالغ 3.9 لكل 1000.
اأكرث عر�سة بثالث مرات للتهوية  وكانت الن�ساء احلوامل 
مع 2.9 حالة لكل 1000 ام��راأة حامل، مقابل 1.1 لكل 

احلوامل. غري  الن�ساء  بني  حالة   1000
1.5 حالة  اأكرث عر�سة للوفاة مبعدل  كما كانت احلوامل 
وفاة لكل 1000 امراأة حامل، مقارنة ب� 1.2 لكل 1000 

بني الن�ساء غري احلوامل.
واأظهرت النتائج اأي�سا وجود تفاوتات يف الإ�سابة بالأمرا�ض 

ال�سديدة والوفاة بني املجموعات العرقية والإثنية.
هاواي  من  الأ�سليني  وال�سكان  الآ�سيويات  الن�ساء  وكانت 
اإىل  للدخول  اأكرث عر�سة  الهادئ احلوامل  املحيط  / جزر 
اأكرث  الالتينيات  الن�ساء  كانت  بينما  املركزة،  العناية  وحدة 

عر�سة للوفاة مبقدار 2.4 مرة.
لالإ�سابة  احل���ام���ل  امل������راأة  ق��اب��ل��ي��ة  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي���ق���ول 
مب�ساعفات خطرية قد تكون ب�سبب التغريات الف�سيولوجية 
يف احلمل، مثل زيادة معدل �سربات القلب وانخفا�ض �سعة 

الرئة.
ال��ن�����س��اء احل���وام���ل وع��ائ��الت��ه��ن بحاجة  اإن  ال��ف��ري��ق  وق����ال 
ب�سبب  �سديد  مبر�ض  الإ�سابة  خماطر  ب�ساأن  امل�سورة  اإىل 

"كوفيد19-".
ولتقليل خطر الإ�سابة بحالت �سديدة والوفاة من "كوفيد-

19"، يجب اإر�ساد الن�ساء احلوامل حول اأهمية البحث عن 
رعاية طبية فورية اإذا كانت لديهن اأعرا�ض ويجب التاأكيد 
 SARS-CoV-2 ب�سدة على تدابري الوقاية من عدوى

للن�ساء احلوامل.
الن�ساء  بني  ب�"كوفيد19-"  املرتبطة  املخاطر  فهم  ويعد 
ال��وق��ائ��ي��ة والرعاية  ل��ال���س��ت�����س��ارات  اأم����را م��ه��م��ا  احل���وام���ل 

ال�سريرية والعالج.

ويف الدرا�سة الثانية، وجدت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض 
كورونا  بفريو�ض  امل�سابات  احلوامل  الن�ساء  اأن   )CDC(

كن اأكرث عر�سة للولدة املبكرة.
ون��ظ��ر ال��ف��ري��ق يف ب��ي��ان��ات م��ا ي��ق��ارب 4500 ام����راأة حامل 
و14  م��ار���ض   29 ب��ني  بالفريو�ض  اإ�سابتهن  ت�سخي�ض  مت 
كانت  ح��ي��ة،  ولدة   3900 ي���ق���ارب  م���ا  ب���ني  اأك���ت���وب���ر.وم���ن 
%12.9 منها ولدة مبكرة، عندما يولد الطفل قبل بلوغ 

احلمل 37 اأ�سبوعا.
وهذا اأعلى بن�سبة 25 % من ن�سبة الولدات املبكرة البالغة 

.2019 عام  يف  ال�سكان  عامة  بني   10.2%
ويعاين الأطفال املولودون قبل الأوان من خماطر اأكر من 
م�سكالت التنف�ض وم�سكالت التغذية ويكونون اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة بالعدوى.
اجل�سدية  الإع��اق��ات  م��ن  للمعاناة  عر�سة  اأك���رث  اأن��ه��م  كما 
"ومع  واإعاقات النمو وال�سلل الدماغي وامل�ساكل الب�سرية، 
من  مبكر  وق��ت  يف  بالعدوى  املرتبطة  املخاطر  ف��اإن  ذل��ك، 
احلمل ونتائج الر�سع طويلة الأجل ما تزال غري وا�سحة"، 

وفقا للباحثني.

�حلو�مل �مل�سابات بفريو�ض كورونا �أكرث عر�سة للولدة �ملبكرة و�لوفاة 
اأنهن  والوفاة، كما  للمر�ض  لالإ�سابة باحلالت اخلطرية  اأكر عر�سة  امل�سابات بفريو�ض كورونا  اأن احلوامل  وجد تقريران جديدان 
اأكر عر�سة خلطر الولدة املبكرة.وكانت الأمهات احلوامل امل�سابات ب�"كوفيد-19" اأكر عر�سة بثالث مرات للدخول اإىل وحدة 
العناية املركزة ويحتجن اإىل تهوية ميكانيكية مقارنة بالن�ساء غري احلوامل، وفقا لنتائج درا�ستني جديدتني �سدرتا هذا ال�سهر، 

.)CDC( من مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها

اأحد  الليل  خالل  ال�ساق  ربلة  يف  احل��اد  الأمل  ي�سّكل 
اأ�سواأ ال�سطرابات التي ميكن التعّر�ض لها، ورغم غياب 
الليلية،  ال�ساق  لت�سنجات  دوليًا  عليه  متعارف  عالج 
اإذا  واملحاولة.  املقاربات  بع�ض  الأم��ر  ي�ستحق  فرمبا 
كنت تعاين ت�سّنج ال�ساق لياًل، فاعلم اأنها حالة �سائعة، 
�سحيح اأن هذه امل�سكلة ت�سيب البع�ض يف اأي مرحلة من 

احلياة، لكنها ت�سبح اأكر �سيوعًا مع التقدم يف ال�سن.
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ترخي�سا جديد� ملوؤ�س�سة   524
فردية يف �أبوظبي خالل 15 يوما 

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد الرخ�ض اجلديدة التي �سدرت ملوؤ�س�سات فردية ملمار�سة ن�ساطها 
يف اإمارة ابوظبي 524 رخ�سة خالل 15 يوماً وحتديد منذ بداية �سهر 
اأحدث  ،بح�سب  ال�سهر  م��ن  الأول  الن�سف  نهاية  وحتى  اجل���اري  نوفمر 
هذا  يف  النمو  و�ساهم  الوطني.  القت�سادي  ال�سجل  عن  ال�سادرة  الأرق���ام 
الفردية  للموؤ�س�سات  الرتاكمي  ال��ع��دد  اإج��م��ايل  برفع  الن�ساط  م��ن  ال��ن��وع 
اإىل 100846 رخ�سة مع نهاية الن�سف الأول من �سهر نوفمر اجلاري 
،م�ستحوذة بذلك على نحو %65.5 من اإجمايل عدد الرخ�ض ال�سادرة 
يف الإمارة جلميع ال�سركات على اختالف ا�سكالها القانونية. ومن املتوقع 
زيادة عدد املوؤ�س�سات الفردية خالل الفرتة القادمة بعد قرار دائرة التنمية 
وغري  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  ل��الأف��راد  ال�سماح  الق��ت�����س��ادي��ة-اأب��وظ��ب��ي 

على  باحل�سول  الإم���ارات  يف  املقيمني 
 »Freelance« رخ�سة املهن احلرة

حلوايل 48 ن�ساطاً اقت�سادياً.
وو�سف حمد العو�سي، ع�سو جمل�ض 
اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
الق��ت�����س��ادي��ة- التنمية  دائ����رة  ق����رار 

املواطنني  ل��غ��ري  ب��ال�����س��م��اح  اأوظ���ب���ي 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ت��راخ��ي�����ض يف املهن 
احل��رة، باملهم جدا �سواء جلهة زيادة 
ج��اذب��ي��ة ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال يف الإم�����ارة 
حمفز  خ��ل��ق  اأو  ع���ام  ب�سكل  وال���دول���ة 

جديد لالقت�ساد املحلي.
لوكالة  ت�����س��ري��ح  ال��ع��و���س��ي يف  وق����ال 
اأنباء المارات”وام” اإن القرار يعك�ض 

حر�ض اأبوظبي ودولة الإمارات على ال�ستثمار الأمثل يف العن�سر الب�سري 
الذي ي�سكل ركيزة اأ�سا�سة يف التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة .

اأن الت�سهيالت التي ُمنحت لهذا النوع من الن�ساط التجاري مميزة  واأكد 
للغاية حيث ل يت�سرط على �ساحب الرخ�سة توفري املقر اخلا�ض ملمار�سة 
الن�ساط وذلك بالإ�سافة ت�سهيالت اأخرى ت�ساهم كما ا�سرنا �سابقا يف زيادة 

جاذبية بيئة العمال .

مو�نئ �أبوظبي و »دي �إن يف جي �إل« تتعاونان 
لت�سخري �لتقنيات �حلديثة يف تطوير �لقطاع �لبحري

•• اأبوظبي-وام: 

وقعت موانئ اأبوظبي اإحدى ال�سركات التابعة ل�”القاب�سة« ADQ مذكرة 
تفاهم مع �سركة “دي اإن يف جي اإل« »DNV GL« ال�سركة ال�ست�سارية 
امل�ستقلة يف القطاع البحري وقطاع الطاقة واملتخ�س�سة يف جمال �سمان 

اجلودة واإدارة املخاطر.
التحول  عملية  ت�سريع  اأج��ل  من  املذكرة  هذه  مبوجب  اجلانبان  ويتعاون 
الرقمي والتنمية القت�سادية للقطاع البحري يف الإمارة عر تبني اأحدث 
ال�سطناعي  والذكاء  الذاتية  القيادة  تقنيات  التقنية مبا فيها  البتكارات 
وتعلم الآلت وتقنيات توظيف الطاقة الكهربائية، بالإ�سافة اإىل ت�سخري 
تقنية التعامالت الرقمية “بلوك ت�سني” يف �سبط جميع عمليات اخلدمات 

اللوج�ستية و�سل�سلة التوريد.
ملتابعة  الإماراتيني  للخريجني  وا�سعة  اآف��اق  فتح  ال�سراكة  هذه  �ساأن  ومن 
من  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  البحرية  ال��ت��ج��ارة  قطاع  �سمن  املهنية  م�سريتهم 
خالل توفري فر�ض للم�ساركة يف البحوث والتطوير يف جمالت تخفي�ض 
الوقود  ب��دائ��ل  ا�ستخدام  مثل  البحري  القطاع  يف  الكربونية  النبعاثات 

وتوظيف الطاقة املتجددة.
 – التنفيذي  الرئي�ض  ال�سام�سي،  جمعة  حممد  الكابنت  ق��ال  ناحيته  من 
اأبوظبي،  موانئ  بينها  وم��ن  اأبوظبي  اإم���ارة  موؤ�س�سات  اإن  اأبوظبي  موانئ 
مهامها  لتنفيذ  والو�سائل  ال�سبل  اأف�سل  لإيجاد  احلثيث  �سعيها  توا�سل 
باأ�ساليب ذكية ومبتكرة، ومن ثم العمل على دمج هذه املمار�سات املتطورة 
يف بيئتنا املحلية. و اأ�ساف : “متا�سياً مع توجيهات القيادة الر�سيدة، تلتزم 
موانئ اأبوظبي باإعداد اجليل الإماراتي اجلديد وتزويده بالقيم واملهارات 
الكفيلة بتفعيل دوره يف بناء اقت�ساد م�ستدام يعتمد اأف�سل ممار�سات احلد 
�سل�سلة  امتداد  على  احلديثة  التقنيات  ويتبنى  الكربونية،  النبعاثات  من 
اإن يف جي  “دي  التوريد.. و�ست�سهم هذه املذكرة ال�سرتاتيجية مع �سركة 
اإل” يف تعزيز هذا التوجه وتر�سيخ مكانة اإمارة اأبوظبي مركزا بحريا عامليا 

رائدا خالل الأعوام القادمة«.

طري�ن �لإمار�ت تت�سدر 
�مل�سهد �لعاملي يف �ل�سفر �لآمن

•• دبي -وام:

بف�سل  العامل  يف  اأمانا”  الأع��ل��ى  “الناقلة  مكانة  الإم���ارات  ط��ريان  نالت 
لت�سنيف  وف��ق��ا  “كوفيد-1”  جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ع  الح����رتايف  تعاملها 
البيانات  قاعدة   »Safe Travel Barometer باراميرت  ترافيل  “�سيف 
ب�”كوفيد-19”  املتعلقة  وال�سالمة  ال�سحة  بروتوكولت  حول  ال�ساملة 
الأو�ساع  يف  ال���ق���رارات  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  املعلنة  ال�سفر  جت���ارب  وم���ب���ادرات 
امل�ستجدة. واحتلت طريان الإمارات التي و�سعت معايري �سالمة رائدة يف 
ال�سناعة منذ ا�ستئناف عملياتها يف مايو املا�سي املرتبة الأوىل يف ت�سنيف 
من  اأك��رث  على  بذلك  متفوقة   5.0 م��ن   4.4 بعالمة  الآمن”  “ال�سفر 
هذه  واع��ت��م��دت   ، ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  تقييمها  مت  جوية  ناقلة   230
تقييم  يف  وال�سالمة  لل�سحة  معيارا  ل�26  م�ستقل  تدقيق  على  النتيجة 
عنها  اأعلنت  التي  اخل��دم��ة  ومتيز  امل�سافر  وراح���ة  ال�سالمة  ب��روت��وك��ولت 
يف  للت�سنيف  باراميرت”  ترافيل  “�سيف  اآلية  وو�سعت  اجلوية.  الناقالت 
العتبار تدابري ال�سالمة ومعايري النظافة املتبعة على الدوام عر جميع 
نقاط الت�سال ويف كل مرحلة من رحلة امل�سافر مع طريان الإمارات التي 
و�سالمة عمالئها  و�سحة  لرعاية  الأول��وي��ة  اإعطاء  يف  اأي جهد  تّدخر  مل 

وموظفيها وجمتمعاتها.

وفقًا لتقرير واقع القت�ساد الإ�سالمي العاملي للعام 2020- 2021

�لإمار�ت �سمن �ملر�كز �لثالث �لأوىل يف موؤ�سر �لقت�ساد �لإ�سالمي �لعاملي
جائحة كورونا قد ت�سبب 8 % انخفا�سًا متوقعًا يف اإنفاق امل�سلمني خالل 2020

•• دبي-وام: 

اأك���د �سمو ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي امل�سرف 
القت�ساد  عا�سمة  “دبي  ا�سرتاتيجية  ع��ل��ى  ال��ع��ام 
الإ�سالمي” اأن دولة الإمارات متّكنت بف�سل الروؤية 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  امل�ستقبلية 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
من تكوين ر�سيد كبري من  “رعاه اهلل”  حاكم دبي 
الإ�سالمي،  الق��ت�����س��اد  امل��ت��م��ي��زة يف جم���ال  اخل����رات 
وجن��ح��ت يف اإر����س���اء ب��ن��ي��ة م��ال��ي��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة قوية 
الأمر الذي ير�سحها لريادة عملية تطوير القت�ساد 
ي�سّكل  ال��ذي  القطاع  وهو  بكفاءة،  العاملي  الإ�سالمي 

اليوم اأحد الدعائم املهمة لقت�سادها الوطني.
جاء ذلك مبنا�سبة اإعالن مركز دبي لتطوير القت�ساد 
الإ���س��الم��ي اأم�����ض الث��ن��ني ع��ن ن��ت��ائ��ج ت��ق��ري��ر واقع 
 2021-2020 للعام  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد 
والذي حّلت فيه دولة الإمارات العربية املتحدة �سمن 
الإ�سالمي  القت�ساد  موؤ�سر  يف  الأول  الثالث  املراكز 
العاملي، حيث مت اإطالق الإ�سدار الثامن من التقرير، 
القت�ساد  ت��ط��ورات  ع��ن  �سنوياً  حتديثاً  ي��ق��دم  ال���ذي 
الإ�سالمي حول العامل، يف احتفالية اأقيمت خ�سي�ساً 
يف مقر بور�سة نا�سداك دبي، وجرى فيها قرع جر�ض 

التداول اإيذاناً بالك�سف عن نتائج التقرير.
وَلَفت �سمو ويل عهد دبي اإىل اأن القت�ساد الإ�سالمي 
لديه الفر�سة اأن يقود التعايف القت�سادي العاملي يف 
التي  املوؤ�سرات  �سوء  كوفيد-19، يف  بعد  ما  مرحلة 
تو�سح القدرات الكامنة لهذا القطاع احليوي و�سمن 
الراهن  العاملي  الو�سع  اأن  م��وؤك��داً  م�����س��ارات��ه،  اأغ��ل��ب 
الفر�ض  ر�سد  اأج��ل  م��ن  العمل  م�ساعفة  ي�ستدعي 
ت��اأك��ي��د دور دول���ة الإم����ارات  ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها 
املنطقة  ��ن  ج��دي��دة مت��كِّ اقت�سادية  م�����س��ارات  ر���س��م  يف 
وال���ع���امل م��ن جت����اوز ال��ت��ح��دي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن هذه 
الأزمة ال�ستثنائية التي ت�سبب فيها فريو�ض كورونا 

املُ�ستَجد.
مع  التعاون  ق��ن��وات  لتعزيز  ال�سعي  اإىل  �سموه  ودع��ا 
ا�سرتاتيجية  �سوء  والعمل يف  العامل،  �سركائنا حول 
دبي عا�سمة لالقت�ساد الإ�سالمي لإيجاد املزيد من 
مقومات جذب ال�ستثمار، وا�ستقطاب روؤو�ض الأموال 
القت�ساد  قنوات  يف  �سخها  على  اأ�سحابها  وت�سجيع 
الإ���س��الم��ي مب��ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة دب���ي ودول����ة الإم�����ارات 
ك�سريك فاعل يف تو�سيع فر�ض منوه على ال�سعيدين 

الإقليمي والعاملي، يف مرحلة ما بعد كوفيد-19.
يف  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد  واق��ع  تقرير  ر  وُي��ق��دِّ
ن�سخته الثامنة، والتي جاءت حتت عنوان “ منو رغم 
الأغذية  امل�سلمني على قطاعات  اإنفاق   ،“ التحديات 
احلالل،  وال�����س��ي��اح��ة  املحت�سمة،  والأزي������اء  احل����الل، 
والأدوية وم�ستح�سرات التجميل احلالل، و الإعالم 
يف  دولر  تريليون   2.02 بنحو  احل���الل  وال��رتف��ي��ه 
�سنوياً  الرقم من��واً  ه��ذا  يعك�ض  وبينما   ،2019 ع��ام 
املتوقع  فمن   ،2018 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   %  3.2 يبلغ 
% خ��الل عام   8 ب��ح��وايل  الإن��ف��اق  اأن ينكم�ض ه��ذا 
ال�سلبية جلائحة فريو�ض  التاأثريات  2020، ب�سبب 
التقرير  اأن  اإل  “كوفيد–19”.  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
قطاعات  خمتلف  يف  زيادته  الإنفاق  يعاود  اأن  يتوقع 
احلالل،  ال�سياحة  ع��دا  فيما  الإ���س��الم��ي،  القت�ساد 
 2.4 اإىل  ي�سل  اأن  امل��رج��ح  م��ن  اإذ   ،2021 بنهاية 

تريليون دولر اأمريكي عام 2024.
�سمن  العاملي  الإ���س��الم��ي  القت�ساد  موؤ�سر  وُيغطي 
تقرير هذا العام 81 دولة حول العامل، وحلت دولة 
الإمارات العربية املتحدة �سمن املراكز الثالث الأوىل 
الأزياء  لقطاعي  الأول  امل��رك��ز  يف  وج���اءت  امل��وؤ���س��ر  يف 

وقد  احل��الل.  والرتفيه  الإع��الم  وو�سائل  املحت�سمة 
ال�15  املراكز  اإىل  جديدة  دول  �سعود  التقرير  �سهد 
الأوىل، مثل نيجرييا و�سرييالنكا و�سنغافورة، فيما 
يف  واإندوني�سيا  ال�سعودية  العربية  اململكة  تقدمت 
ووا�سلت  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  بتقرير  م��ق��ارن��ة  ال��رتت��ي��ب 
ماليزيا جمدداً ت�سدرها املوؤ�سر الرئي�سي، بالإ�سافة 
اإىل خم�سة موؤ�سرات فرعية هي: التمويل الإ�سالمي، 
وال�����س��ي��اح��ة احل����الل، والأغ���ذي���ة احل����الل، والأدوي�����ة 

احلالل، وم�ستح�سرات التجميل احلالل.
ال�سلة  ذات  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات  �سجلت  وفيما 
 ،2018 عام  يف  قيا�سياً  رقماً  الإ�سالمي  بالقت�ساد 
م�سجلة   ،%  13 بن�سبة  ال�ستثمارات  هذه  تراجعت 
ذهبت  وق���د   ،2019 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   11.8
اإىل  ال�ستثمارات  اإجمايل  % من   52 قدرها  ن�سبة 
وامل�����س��روب��ات احل����الل، بينما جذب  الأغ���ذي���ة  ق��ط��اع 
الإ�سالمي  احلياة  ومنط  الإ�سالمي  التمويل  قطاعا 
41.8 % و 4 % على التوايل من هذه التدفقات 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة، وي���ع���ود ت�����س��ج��ي��ل ه����ذه ال��ن�����س��ب اإىل 
ال�سركات،  تقودها  التي  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات 
ال�سركات  ال���س��ت��ث��م��اري يف  امل���ال  راأ�����ض  وا���س��ت��ث��م��ارات 
ا�ستثمارات  التكنولوجيا، ف�ساًل عن  النا�سئة مبجال 

الأ�سهم اخلا�سة.
املهند�ض  م��ع��ايل  ق��ال  التقرير،  نتائج  على  وتعليقاً 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل��ن�����س��وري،  �سعيد  ب��ن  �سلطان 
“تثبت  الإ���س��الم��ي:  الق��ت�����س��اد  دب��ي لتطوير  م��رك��ز 
العامل وما تت�سمنه  بها  التي مير  الراهنة  الظروف 
الروؤية  ودق��ة  ���س��واب  م��دى  اقت�سادية  م��ن حت��دي��ات 
ال�ست�سرافية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ت��رج��م��ت��ه��ا يف  وال��ت��ي مت��ت  “رعاه اهلل”  ح��اك��م دب���ي 
مبادرة “دبي عا�سمة القت�ساد الإ�سالمي” والرامية 
على  يرتكز  النمو،  م�ستدام  وطني  اقت�ساد  بناء  اإىل 
قواعد �سلبة متكنه من تخطي التحديات وحتويلها 
املبادرة،  اإط��الق  من  �سنوات  م��رور  وبعد  فر�ض،  اإىل 
ودولة  دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  امل�ساهمة  توا�سل  فاإنها 

الإمارات اإقليمياً وعاملياً«.
واأ�ساف معاليه: “ اأن التحديات القت�سادية الراهنة 
فر�سة  تعد  اجلائحة  ب�سبب  ال��ع��امل  يواجهها  ال��ت��ي 
يلعبه  اأن  الذي ميكن  ال��دور  باأهمية  للتعريف  جيدة 
لأنه  العاملي  القت�ساد  تعايف  يف  الإ�سالمي  القت�ساد 
يوفر اأدوات وحلوًل ا�ستثنائية قادرة على تخطي هذه 
اأن هذه احللول حتقق م�ستويات  الأزم��ة، وخ�سو�ساً 
اأع���ل���ى م���ن ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي وال�����س��م��ول املايل 

وال�ستدامة البيئية والجتماعية«.
وتابع معاليه: “ اإن ا�ستمرار دولة الإمارات يف ت�سدر 
يعود  عاملياً  الإ�سالمي  لالقت�ساد  رئي�سية  موؤ�سرات 
اإىل اجلهود احلثيثة التي يبذلها مركز دبي لتطوير 
يف  ال�سرتاتيجيني  و���س��رك��اوؤه  الإ���س��الم��ي  القت�ساد 
اأ���س��ه��م��ت هذه  ب��ن��ج��اح، وق���د  امل��رك��ز  تنفيذ م���ب���ادرات 
يف  الإ���س��الم��ي  القت�ساد  م�ساهمة  زي���ادة  يف  اجل��ه��ود 
م�سرية  دع��م  اإىل  بالإ�سافة  لدبي،  الإج��م��ايل  الناجت 
امل�����س��ت��دام ل��الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي �سمن خطط  ال��ن��م��و 

التنويع القت�سادي«.
بدوره، قال �سعادة عي�سى كاظم، حمافظ مركز دبي 
املايل العاملي الأمني العام ملركز دبي لتطوير القت�ساد 

عام  خالل  الإ�سالمي  القت�ساد  “متّكن  الإ�سالمي: 
2019 من حتقيق منو ملحوظ على اأ�سا�ض �سنوي يف 
خمتلف قطاعاته، ويف عام 2020، يتاأقلم القت�ساد 
القت�سادية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ع  جيد  ب�سكل  الإ���س��الم��ي 
جلائحة كورونا، وهو قادر لي�ض فقط على جتاوز هذا 
النمو  م�ستدامة  بدائل  تقدمي  على  واإمن��ا  التحدي، 
ت�سهم يف تخطي القت�ساد العاملي للتاأثريات ال�سلبية 
اأ�سول  بلغت  التقرير،  وبح�سب   “ اجل��ائ��ح��ة.  ل��ه��ذه 
اأمريكي  دولر  تريليون   2.88 الإ�سالمي  التمويل 
 3.69 اإىل  ت�سل  اأن  املتوقع  وم��ن   ،2019 ع��ام  يف 
2024. وت�سري هذه  تريليون دولر اأمريكي يف عام 
الأرقام اإىل الدور الرئي�سي لقطاع التمويل الإ�سالمي 
يف نظام القت�سادي الإ�سالمي ككل، ودعمه احلا�سم 
التي  بالتحديات  املليئة  امل�سطربة  الأوق���ات  ه��ذه  يف 
تدابري  اتخاذ  اإىل  اأدت  والتي  حالياً،  العامل  بها  مير 
فريو�ض  تف�سي  ملكافحة  ال���دول  جميع  يف  اح��رتازي��ة 
وتقييد  الجتماعي  التباعد  مثل  “كوفيد-19”، 
حركة النا�ض، ما خلق فر�ساً جديدة لتطور القت�ساد 
الإ�سالمي اإذ اأدى اإىل ت�سريع التحول الرقمي واعتماد 
التقنيات احلديثة مثل التكنولوجيا املالية واخلدمات 
امل�سرفية الرقمية، وترميز ال�سكوك وغريها، ونحن 
الإ�سالمي  التمويل  �سيفيد  الت�سارع  هذا  اأن  واثقون 

خ�سو�ساً والقت�ساد الإ�سالمي عموماً.
من جهته، قال عبد اهلل حممد العور ، املدير التنفيذي 
“حتّول  الإ���س��الم��ي:  الق��ت�����س��اد  دب��ي لتطوير  مل��رك��ز 
العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد  لواقع  ال�سنوي  التقرير 
كما  الإ�سالمي،  لالقت�ساد  موثوق  عاملي  مرجع  اإىل 
للقطاع،  عاملية  عا�سمة  دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  ي�سهم 
العامل  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  ويف 
بنظامه  الإ�سالمي  القت�ساد  يظل  اجلائحة،  ب�سبب 
الأخ���الق���ي ال�����س��ف��اف رك��ي��زة ق���وة و���س��م��ان��ة مل�ستقبل 
القطاع  عليها  يقوم  التي  واملبادئ  القيم  لأن  اأف�سل، 
والتو�سيات  بعناية  امل��ح��ددة  الفر�ض  اإىل  بالإ�سافة 
طريق  خ��ارط��ة  توفر  التقرير  يف  ال���واردة  الوا�سحة 
التحديات  ه��ذه  على  للتغلب  وال�سركات  للحكومات 
القت�سادي  التعايف  طريق  يف  وال�ستمرار  ب�سال�سة 
ال�����س��ح��ي��ح لتحقيق الزده�����ار  امل�����س��ار  ع��ل��ى  وال��ب��ق��اء 
جانبه،  م��ن  الطويل.”  امل��دى  على  امل�ستدام  والنمو 
قال حامد علي، الرئي�ض التنفيذي لبور�سة نا�سداك 
دبي ونائب الرئي�ض التنفيذي ل�سوق دبي املايل: “مع 
تو�سع اأ�سواق راأ�ض املال الإ�سالمية عاملياً، ي�سعدنا اأن 
ي�سلط  وال��ذي  الهام  التقرير  هذا  اإط��الق  ن�ست�سيف 
ال�����س��وء ع��ل��ى ا���س��ت��م��راري��ة ت��ط��ور ومن���و ه���ذا القطاع 
على م�ستوى املنطقة والعامل ككل. وبدورنا، �سنعمل 
على تعزيز مكانة دبي كواحدة من اأكر مراكز اإدراج 
 74.3 بلغت  اإجمالية  بقيمة  ال��ع��امل،  يف  ال�سكوك 
امل�سدريني  دع���م  اأم��ري��ك��ي، وذل���ك ع��ر  م��ل��ي��ار دولر 
التمويل  ���س��وق  يف  امل�����س��ارك��ني  وجميع  وامل�ستثمرين 

الإ�سالمي«.
، الرئي�ض  ���س��ي��ك��وه  ال���دي���ن  ق����ال راف����ع  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
تقرير  “ي�سلط  �ستاندرد:  دي��ن��ار  ل�سركة  التنفيذي 
ال�سوء  العام  هذا  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد  واق��ع 
تداعيات  نتيجة  ب���رزت  ال��ت��ي  النا�سئة  الفر�ض  على 
مثل ا�سطرابات �سال�سل التوريد  “كوفيد – 19” ، 
واأزم�������ات اخلدمات  ال���وظ���ائ���ف،  وف���ق���دان  ال��ع��امل��ي��ة، 

التقرير  ويقدم  الغذائي.  الأمن  ال�سحية، وحتديات 
وامل�ستثمرين  وال�سركات  للحكومات  تو�سيات  اأي�ساً 
باملرونة  التحديات  هذه  على  التغلب  من  لتمكينهم 
“اإ�سارة   33 ب��ني  وم��ن  الزده����ار.  ملوا�سلة  ال��الزم��ة 
الإ�سالمي،  القت�ساد  ق��ط��اع��ات  تتيحها  للفر�ض” 
بح�سب التقرير، هناك ترميز ال�سكوك الذي يندرج 
�سمن التكنولوجيا املالية الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل 
القطاعات  جميع  يف  املت�سارعة  الرقمية  ال��ت��ح��ولت 
بينما  “كوفيد–19”،  جائحة  بتداعيات  املدفوعة 
تتعلق اإ�سارات الفر�ض ال�ستثمارية الأخرى باملنتجات 
وا�ستثمارات  ال��ت��وري��د،  �سال�سل  وحت���ولت  احل���الل، 

الأمن الغذائي، وزيادة الطلب على املواد الغذائية ».
وهي  �ستاندرد”  “دينار  �سركة  �سنوياً  التقرير  وُيعد 
موؤ�س�سة بحثية وا�ست�سارية تتخذ من الوليات املتحدة 
الأمريكية مقراً لها، بال�سراكة مع “�سالم غيتواي” 
اأكر من�سة اإعالمية وخرية لالقت�ساد الإ�سالمي، 
لتطوير  دبي  ملركز  ا�سرتاتيجيان  �سريكان  واجلهتان 
الق��ت�����س��اد الإ����س���الم���ي. وي��ق��دم ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي بداأ 
القت�ساد  عن  �سنوياً  حتديثاً   ،2013 ع��ام  ���س��دوره 
احلالل  املنتجات  قطاعات  ذل��ك  يف  مب��ا  الإ���س��الم��ي، 

والتمويل الإ�سالمي ومنط احلياة الإ�سالمي.
ال�سابقة،  ال�سبعة  الإ����س���دارات  م��ع  احل��ال  ك��ان  وكما 
العاملي  الإ���س��الم��ي  الق��ت�����س��اد  واق����ع  ت��ق��ري��ر  ي�سلط 
القت�ساد  دور  ع���ل���ى  ال�������س���وء   2021-2020
الإ�سالمي يف امل�ساهمة بتحقيق اأهداف الأمم املتحدة 
مكافحة  مبادراتي  ذل��ك  يف  مبا  امل�ستدامة،  للتنمية 
الفقر والأمن الغذائي والتي اأبرزت اجلائحة اأهمية 

الإ�سراع يف معاجلتهما.
وت�سم قائمة ال�سركاء ال�سرتاتيجيني لتقرير واقع 
القت�ساد الإ�سالمي العاملي لهذا العام جمل�ض الغذاء 
 CIMB والتغذية الإ�سالمي يف اأمريكا، وجمموعة
واقع  ت��ق��ري��ر  ت��ن��زي��ل  للمهتمني  ومي��ك��ن  ال��ق��اب�����س��ة. 
2020-2021 كاماًل  العاملي  الإ�سالمي  القت�ساد 
باللغة الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل امللخ�سات التنفيذية 
والإ�سبانية  والفرن�سية  والبها�سا  العربية  باللغات 
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�تفاقية بني �لإمار�ت لالأملنيوم ونيو �ألومينيو كولومبيا 
لت�سديــر تقنيــات لإنتــاج �لأملنيــوم �ملطـورة حمليــا 

•• اأبوظبي- وام:

وقعت �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
األومينيو  “نيو  ���س��رك��ة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
الطريق  متهيد  �ساأنها  من  كولومبيا”، 
لت�سدير اأحدث تقنيات �سركة الإمارات 
العاملية لالأملنيوم والتي طورتها ال�سركة 
تطوير  عمليات  يف  ل�ستخدامها  حملياً 
الدولة  يف  الأمل��ن��ي��وم  لإن��ت��اج  م�سنع  اأول 

الالتينية.
وتعمل �سركة “نيو األومينيو كولومبيا” 
من�ساأة  ب��ن��اء  ج���دوى  تقييم  على  ح��ال��ي��اً 
الكربون،  منخف�ض  الأمل���ن���ي���وم  لإن���ت���اج 
الأملنيوم  لتحويل  “جالتكو”  وجم��م��ع 

امل�ستدام يف �سمال غرب البالد.
الكهرومائية  امل�سروع بالطاقة  و�سيعمل 
اإنتاجية  ط��اق��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وي��ه��دف 
تبلغ 540 األف طن من الأملنيوم �سنوياً، 

و�سي�سكل قلب جمموعة �سناعية جديدة 
والفر�ض  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  امل��زي��د  تخلق 

القت�سادية.
�سركة  �سرتخ�ض  التفاقية،  ومب��وج��ب 
الإمارات العاملية لالأملنيوم تقنيات �سهر 
دولة  يف  ال�سركة  طورتها  التي  الأملنيوم 
الإم��ارات، ل�سالح �سركة “نيو األومينيو 
من  جم��م��وع��ة  وت���ق���دمي  كولومبيا”، 
الكولومبية  لل�سركة  الفنية  اخل��دم��ات 

اأثناء بناء امل�سروع.
عبدالنا�سر  م���ن  ك���ل  الت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ك��ل��ب��ان،  ب��ن 
وكارلو�ض  لالأملنيوم،  العاملية  الإم����ارات 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  �سانتياغو، 

“نيو األومينيو كولومبيا«.
اأن ���س��رك��ة الإم������ارات  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 
ال��ع��امل��ي��ة ل��الأمل��ن��ي��وم ق��د ط����ورت تقنيات 
�سهر الأملنيوم يف دول��ة الإم��ارات لأكرث 

ال�سركة  وا���س��ت��خ��دم��ت  ع���ام���اً،   25 م��ن 
م�ساريع  ج��م��ي��ع  يف  اخل��ا���س��ة  تقنياتها 
القرن  ت�سعينيات  منذ  امل�ساهر  تو�سعة 
لإع��ادة حتديث  املا�سي واأمت��ت م�سروعاً 
جميع خطوط الإنتاج القدمية اعتماداً 
ع��ل��ى اأح������دث ت��ق��ن��ي��ات��ه��ا ال���ت���ي ت��ع��د من 
ك��ف��اءة يف �سناعة  الأك���رث  التقنيات  ب��ني 

الأملنيوم على م�ستوى العامل.
�سركة  اأ����س���ب���ح���ت   ،2016 ال����ع����ام  يف 
�سركة  اأول  لالأملنيوم  العاملية  الإم����ارات 
برتخي�ض  ت���ق���وم  اإم����ارات����ي����ة  ���س��ن��اع��ي��ة 
تكنولوجيا العمليات الأ�سا�سية اخلا�سة 
ب��ه��ا ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال�����دويل، يف خطوة 
بارزة لتطوير اقت�ساد قائم على املعرفة 

يف دولة الإمارات.
الإن���ت���اج يف  ب����داأ   ،2018 دي�����س��م��ر  ويف 
ال�ساد�ض  الن��ت��اج  خ��ط  تو�سعة  م�����س��روع 
ل�سركة اأملنيوم البحرين، الذي مت بناوؤه 

من   DX + Ultra تقنية  با�ستخدام 
�سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم.

الرئي�ض  كلبان،  ب��ن  النا�سر  عبد  وق��ال 
العاملية  الإم�������ارات  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التقني  الب���ت���ك���ار  “�سكل  ل���الأمل���ن���ي���وم: 
�سركة  وجن���اح  لتطوير  اأ�سا�سية  رك��ي��زة 
ل��الأمل��ن��ي��وم. وتتمثل  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������ارات 
اإح������دى اأول���وي���ات���ن���ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
تر�سيخ �سركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
مل�ساريع  مف�سل  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ك�����س��ري��ك 
امل�ساهر اجلديدة، والبناء على جناحنا 
يف البحرين وتعزيز مبيعات التكنولوجيا 
كم�سدر لإيرادات �سركتنا ..ونتطلع اإىل 
ت��ن��م��ي��ة ه���ذا امل�����س��روع م���ع ���س��رك��ة “نيو 
األومينيو كولومبيا”، والتطبيق الناجح 
حملياً  املطورة  ال�سناعية  للتكنولوجيا 
كارلو�ض  ق���ال  ب����دوره،  م�����س��روع��ه��م«.  يف 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  �سانتياغو، 

“يعتر  كولومبيا”:  األومينيو  “نيو 
التكنولوجي  ال�����س��ري��ك  اإىل  ال��و���س��ول 
املنا�سب خطوة مهمة يف تطوير جممع 
حتويل الأمل��ن��ي��وم اجل��دي��د ..وب��ع��د بحث 
العاملية  الإم���ارات  �سركة  اخرتنا  عاملي، 
لالأملنيوم بناًء على اأداء تقنياتها، وعمق 
احلافل  و�سجلها  التكنولوجية،  خرتها 
يف بع�ض اأهم امل�ساريع احلديثة يف جمال 
الإنتاج يف امل�ساريع التاأ�سي�سية والقائمة 
يكون  باأن  النهاية، نحن فخورون  ..ويف 
ل��دي��ن��ا ���س��ري��ك ي��ه��ت��م، ك��م��ا ن��ف��ع��ل، بخلق 

الوظائف والفر�ض لعقود مقبلة«.
كولومبيا”  األومينيو  “نيو  �سركة  تعد 
التي  “نيو”،  جم���م���وع���ة  م����ن  ج�������زءاً 
الأملنيوم  م��ن  ال�سيارات  عجالت  ت�سنع 
الأرجنتني  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وال��ك��اب��الت 
والرازيل وفنزويال للبيع داخل اأمريكا 

اجلنوبية وخارجها.

حمد�ن بن حممد: بروؤية حممد بن ر��سد – �لإمار�ت جنحت
 يف �متالك مقومـات ريادة تطوير �لقت�ساد �لإ�سـالمي عامليًا
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بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �أف�سل بنك 
للخدمات �مل�سرفية لالأفر�د يف �ل�سرق �لأو�سط 

•• دبي-الفجر: 

حظي بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا وت��رك��ي��ا، ب��ال��ت��ك��رمي ال��رف��ي��ع خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع جوائز 
2020 من ذا  املالية لالأفراد لعام  ال��دويل يف اخلدمات  “برنامج التميز 

اآ�سيان بانكر«.
وللعام الرابع  على التوايل، ح�سد بنك الإمارات دبي الوطني لقب “اأف�سل 
بنك للخدمات امل�سرفية لالأفراد” على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط 
Liv.، من�سة اخلدمات  ف���ازت  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ودول����ة 
ال�سرق  يف  رقمي  بنك  “اأف�سل  بجائزة  للبنك  التابعة  الرقمية  امل�سرفية 

الأو�سط” للعام الثالث على التوايل. 
معدلت  �سجل  قد  البنك  يف  لالأفراد”  امل�سرفية  اخلدمات  “ق�سم  وك��ان 
2019، م�ستحوذاً بذلك على ح�سة  منو قوية يف الإي��رادات خالل العام 
وا�سعة يف ال�سوق عر عدد من فئات وقطاعات املنتجات املخ�س�سة لالأفراد. 
بنك  “بطاقة  مثل  اجل��دي��دة  امل�سرفية  املنتجات  من  ع��دداً  البنك  واأط��ل��ق 
الإم��ارات دبي الوطني اللولو 247” 
اإ�سافة  ك��ارد،  ما�سرت  من  الئتمانية 
بونفوي”  “ماريوت  ب��ط��اق��ة  اإىل 
الئتمانية املحدثة من بنك الإمارات 
قائمة  وحت����دي����ث  ال����وط����ن����ي،  دب������ي 
ال��ت��ي يقدمها  اخل��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات 
املتميزة  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ق�سم 
وق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأعمال. 
“اإك�سبو  ح�ساب  اإط���الق  اأي�����س��اً  ومت 
الإم�����ارات  ب��ن��ك  م��ن  دبي”   2020
دب����ي ال���وط���ن���ي دع���م���اً ل��ل��ع��م��الء من 
عر  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
التف�سيلية. وعالوة  واملزايا  الأ�سعار 
ال���ب���ن���ك من�سة  اأط����ل����ق  ذل������ك،  ع���ل���ى 
التي ت�سم جلنة من  اأف�سل”  “معاً 

العمالء مهمتها امل�ساهمة يف ابتكار واختبار احللول اجلديدة.  
ووا�سل الق�سم حتقيق مزيد من التقدم يف خطط م�ساريع التحول الرقمي، 
با�ستخدام  فوري  ب�سكل  احل�سابات  فتح  اليوم  العمالء  باإمكان  اأ�سبح  فقد 
ال�سوتية من  امل�سرفية  باإطالق اخلدمات  اأي�ساً  وقام  املتحركة،  هواتفهم 
املحدثة  املعلومات  تلقي  العمالء من  لتمكني  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك 
اإىل  اإ�سافة  اأمازون”،  “األيك�سا  اأجهزة  عر  وبطاقاتهم  ح�ساباتهم  ح��ول 
“�سمارت با�ض”  تو�سيع نطاق رمز امل�سادقة الرقمي املكون من م�ستويني 
اخلدمات  من�سة   ،»Liv.« ر���س��خ��ت  وب���دوره���ا،  ال��ع��م��الء.  ك��اف��ة  لي�سمل 
مكانتها  الألفية،  جيل  احتياجات  ملواكبة  تهدف  التي  الرقمية  امل�سرفية 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  يف  الأ�سرع منواً  الرقمي  البنك  باعتبارها 
اإىل تو�سيع  املن�سة  ب��ادرت  وق��د  األ��ف عميل.   400 اأك��رث من  لت�سم حالياً 
باقة منتجاتها وخدماتها لت�سمل البطاقات الئتمانية الرقمية والقرو�ض 
ال�سخ�سية. وخ�سعت ال�سفحة الرئي�سية للمن�سة لتح�سينات اإ�سافية تتيح 
واملطاعم والرتفيه،  وال�سينما  بال�سفر  املتعلقة  اإجراء احلجوزات  للعمالء 
كما احتفلت املن�سة بدخول �سوقها الثاين عقب اإطالق عملياتها يف اململكة 
الرئي�ض  نائب  ه���ادي،  م���روان  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  ال�سعودية.  العربية 
لبنك  الإم���ارات  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ق�سم  ورئي�ض  التنفيذي 
“نفخر بفوزنا بهاتني اجلائزتني املرموقتني من  الإم��ارات دبي الوطني: 
يف اإجناز يوؤكد على مكانتنا الوطنية والإقليمية  ’جوائز ذا اآ�سيان بانكر‘، 
تاأكيداً  اجلائزتان  وتاأتي  ل��الأف��راد.  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  يف  ال��رائ��دة 
على فاعلية روؤيتنا التي تركز على العمالء اأوًل، والتزامنا املتوا�سل جتاه 
واأغتنم  الرقمية.  امل�سرفية  الرتقاء مبعايري البتكار يف جمال اخلدمات 
دعمهم  على  عمالئنا  جلميع  امتناننا  عميق  ع��ن  لأع���ر  الفر�سة  ه��ذه 

املتوا�سل الذي ي�ساعدنا على حتقيق هذه الإجنازات املتميزة«. 

% من م�سروع  كهرباء دبي تنجز 72.38 
�ملرحلة �لر�بعة ملحطة توليد �لكهرباء بالعوير

•• دبي-وام:

اأجنزت هيئة كهرباء ومياه دبي %72.38 من م�سروع املرحلة الرابعة من 
حمطة توليد الكهرباء بالعوير املحطة H«« الذي يعد من امل�ساريع الهامة 
للوفاء مبعيار الهام�ض الحتياطي املحدد للطلب الذروي على الكهرباء يف 
اإمارة دبي. وا�ستكملت الهيئة خالل عملية تنفيذ امل�سروع حتى الآن اأكرث 
من 6 مليون �ساعة عمل اآمنة دون ت�سجيل اأية اإ�سابات. ويتم تنفيذ امل�سروع 
“ال�سويدي  و�سركة  الأملانية  “�سيمن�ض”  �سركة  ي�سم  ائتالف  خالل  من 
باور” وبقيمة اإجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم. ويت�سمن امل�سروع توريد 
وتركيب واختبار وتد�سني ثالثة توربينات غازية من �سركة �سيمن�ض بقدرة 
تركيب  امل�سروع  ي�سمل  كما  ميجاوات،   829 اإىل  ت�سل  اإجمالية  اإنتاجية 
اأجهزة ومعدات فرعية وم�ساعدة مقدمة من كرى ال�سركات العاملية مثل 
MAN« الأملانية وحمطة ملعاجلة   « �سواغط الغاز الطبيعي من �سركة 
العتماد  يتم  كما  الهولندية   »Petrogas« �سركة  من  الطبيعي  الغاز 
على عدد من ال�سركات املحلية والإقليمية للم�ساهمة يف هذا امل�سروع. وقال 
معايل �سعيد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي نعمل وفق روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
دبي  ت�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات  تواكب  قوية  حتتية  بنية  لتوفري 
وتلبي الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه يف الإمارة وفق اأعلى م�ستويات 
اجلودة والكفاءة والعتمادية والتوافرية للم�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة 

باأبعادها الجتماعية والقت�سادية والبيئية.

خالل فعالية بح�سور عبداهلل بن طوق ونيفني جامع

�إطالق جمل�ض �لأعمال �لإمار�تي �مل�سري لتنمية �سر�كة �لبلدين على م�ستوى �لقطاع �خلا�ض
العالقات القت�سادية والتجارية بني م�سر والإمارات منوذج يحتذى به يف العالقات العربية والإقليمية

مل�ساركة جتربة الدولة وال�ستفادة من اخلربات والأبحاث يف م�ستقبل القت�ساد

�إطالق �ملجل�ض �ل�ست�ساري �لدويل لالقت�ساد �جلديد لتعزيز مكانة �لدولة كمخترب عاملي لالأفكار

•• اأبوظبي-وام:

التجارة  وزارة  و  الق��ت�����س��اد،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
العربية،  م�����س��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة  وال�����س��ن��اع��ة 
اإطالق جمل�ض الأعمال الإماراتي امل�سري، 
وزارة  ا�ست�سافتها  ف��ع��ال��ي��ة  خ���الل  وذل����ك 
معايل  بح�سور  دبي،  القت�ساد مبقرها يف 
امل���ري وزي���ر القت�ساد،  ب��ن ط���وق  ع��ب��داهلل 
التجارة  وزي�������رة  ج���ام���ع  ن��ي��ف��ني  وم����ع����ايل 

وال�سناعة امل�سرية.
معايل  كل من  اأي�سا  باحل�سور  �سارك  كما 
بالهول  اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد  الدكتور 
ال��ف��ال���س��ي وزي�����ر دول�����ة ل����ري����ادة الأع���م���ال 
ومعايل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع 
ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي وزير 
عبداهلل  و�سعادة  اخلارجية،  للتجارة  دول��ة 
و�سعادة  القت�ساد،  وزارة  وكيل  �سالح  اآل 
الدكتور اأحمد مغاوي دياب نائب اأول وزير 
التمثيل  هيئة  رئي�ض  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
التجاري، و�سعادة اأ�سرف الديب قن�سل عام 
حني  يف  دب��ي،  يف  العربية  م�سر  جمهورية 
املرئي  الت�سال  تقنية  عر  الفعالية  تابع 
اأع��م��ال وم�ستثمر من  40 رج��ل  اأك��رث م��ن 

البلدين.
الأول  الجتماع  انعقاد  الفعالية  و�سهدت 
من  ي��رتاأ���س��ه  ح��ي��ث  اف��رتا���س��ي��اً،  للمجل�ض 
ج��ان��ب الإم�������ارات ���س��ع��ادة خ���دمي ع��ب��د اهلل 
الإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب  ال����درع����ي 
الظاهرة  ���س��رك��ة  يف  امل��وؤ���س�����ض  وال�����س��ري��ك 
القاب�سة، فيما يرتاأ�سه من اجلانب امل�سري 
ال�������س���ادات، رئي�ض  اأن������ور  امل��ه��ن��د���ض ج���م���ال 
جمل�ض اإدارة �سركة ات�سالت م�سر، وي�سم 
ال�سركات  م��ن  ع���دداً  ع�سويته  يف  املجل�ض 
اأ�سواق  يف  امل�ستثمرة  وامل�سرية  الإم��ارات��ي��ة 
البلدين، والتي تن�سط يف جمموعة وا�سعة 
تكنولوجيا  اأب���رزه���ا  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ن 
والعقارات  والبناء  واملعلومات،  الت�سالت 
والزراعة،  امل�����س��ريف،  وال��ق��ط��اع  وامل���ق���اولت، 

وال�سحة، والت�سنيع.
بني  ال�سراكة  تنمية  اإىل  املجل�ض  وي��ه��دف 
ونظريه  الإم������ارات������ي  الأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع 
البلدين  �سركات  و�سول  وت�سهيل  امل�سري، 
الآخ����ر  اأ�����س����واق اجل���ان���ب  ال��ف��ر���ض يف  اإىل 
ال�ستثمارات  من  امل�سافة  القيمة  وتعظيم 
املعلومات  وت��وف��ري  وامل��ت��ب��ادل��ة،  امل�����س��رتك��ة 
الأعمال،  ورج��ال  للم�ستثمرين  واخلدمات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التوا�سل  وت��ع��زي��ز 
املعنية يف البلدين لتي�سري اأن�سطة الأعمال 
ال�ستثمارية  امل�����س��روع��ات  اإق��ام��ة  وت�سجيع 
يف  وامل�ساهمة  التجارية،  التبادلت  وزي���ادة 

نقل املعرفة والتكنولوجيا.
املري وزير  واأ�سار معايل عبداهلل بن طوق 
العالقات  ق����وة  اإىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  الق��ت�����س��اد 
وم�سر،  الإم����������ارات  دول������ة  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اأن  مو�سحاً 
متينة  اأخ��وي��ة  رواب��ط  اإىل  ت�ستند  البلدين 
بني ال�سعبني ال�سقيقني، واإىل تاريخ حافل 
خمتلف  جت��اه  والتكاتف  امل�سرفة  باملواقف 
املجالت  يف  ال��ت��ع��اون  اأن  واأك����د  ال��ق�����س��اي��ا، 
الق��ت�����س��ادي��ة ي��ق��ع ���س��م��ن اأول����وي����ات هذه 

ال�سراكة.
اإن تفعيل واإط��الق جمل�ض  وق��ال معاليه : 
الأع���م���ال الإم����ارات����ي امل�����س��ري ه���و خطوة 
القت�سادية  ال�����س��راك��ة  م�����س��رية  يف  م��ه��م��ة 
ب��اأن جهوده  ثقة  على  ونحن  البلدين،  بني 
التجاري  ب��ال��ت��ع��اون  الرت���ق���اء  يف  �ست�سهم 
اأننا  ونوؤكد  اأرح��ب،  اآف��اق  اإىل  وال�ستثماري 
املجل�ض  مل�ساندة  دائماً  موجودون  كحكومة 
اأمامه  اأي عقبات  وت�سهيل مهماته وتذليل 
فنجاح  املتبادلة،  الأع��م��ال  اأن�سطة  ل��زي��ادة 
باملنفعة  ي��ع��ود  م�سرتك  ه��دف  ه��و  املجل�ض 

على البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
ينطلق  امل���ج���ل�������ض  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو�������س������ح 
و�سراكات  م��ت��ي��ن��ة  اق��ت�����س��ادي��ة  ق���اع���دة  م���ن 
البلدين،  بني  ناجحة  وا�ستثمارية  جتارية 
التي  وامل��وؤ���س��رات  الأرق����ام  اأب���رز  م�ستعر�ساً 
تعك�ض قوة ال�سراكة القت�سادية الإماراتية 
امل�سرية، حيث اأكد اأن اإجمايل حجم التجارة 
البلدين  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  اخل���ارج���ي���ة 
6 مليارات دولر  2019 نحو  ع��ام  بلغ يف 
 ،2018 ع��ام  ع��ن   9.1% بنمو  اأم��ري��ك��ي، 
اإىل اأن دولة الإم��ارات هي ال�سريك  م�سرياً 
التجاري الثاين عربياً والتا�سع عاملياً مل�سر، 
ويف املقابل، م�سر هي �ساد�ض اأكر ال�سركاء 
امل�ستوى  على  الإم���ارات  لدولة  التجاريني 
حجم  ت�ساعف   : معاليه  واأ�ساف  العربي. 
التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين 
اأكرث من 4 اأ�سعاف خالل ال�سنوات 2010 
من  الأول  الن�سف  وخ���الل   ،2019 اإىل 
غري  البلدين  جت��ارة  اإجمايل  بلغ   ،2020
بنمو  اأمريكي،  دولر  مليار   3.4 النفطية 
من  ذات��ه��ا  بالفرتة  مقارنة   20% ن�سبته 
لالهتمام  م��ث��ري  رق����م  وه�����ذا   ..  2019
اأن�سطة  �سهدته  ال��ذي  للرتاجع  نظراً  حقاً 
الدويل  امل�ستوى  على  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

نتيجة انت�سار جائحة كوفيد-19.
معايل  اأو���س��ح  ال�ستثمارات،  �سعيد  وعلى 
بن طوق اأن اأ�سواق دولة الإمارات حتت�سن 
وال�ستثمارات  ال�������س���رك���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
ا�ستثماراتها  ر���س��ي��د  يبلغ  ال��ت��ي  امل�����س��ري��ة 
حجم  ُتقدر  فيما  دولر،  مليار  نحو  اليوم 
م�سر  يف  املبا�سرة  الإماراتية  ال�ستثمارات 
املن�سة  عن  ف�ساًل  دولر،  مليار   15 بنحو 
امل�سرتكة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
بقيمة 20 مليار دولر، والتي مت اإطالقها 

نهاية العام املا�سي.
القطاعات  م��ظ��ل��ة  اإن   : م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
امل��ط��روح��ة ل��ل��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني خالل 
ال����ف����رتة امل��ق��ب��ل��ة وا����س���ع���ة وم���ت���ن���وع���ة، ويف 
مقدمتها تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة، وال��ن��ق��ل وال���ط���ريان 
التحتية،  والبنية  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات 
والقطاع املايل، والزراعة والأمن الغذائي، 
موؤكداً  التحويلية،  وال�سناعات  وال�سياحة، 
اأي�ساً  اأن ت�ستهدف  اأن اأجندة املجل�ض يجب 
القت�ساد  ق��ط��اع��ات  يف  ال�����س��راك��ات  تطوير 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ث���ل  اجل����دي����د، 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمي  والقت�ساد 

والثورة ال�سناعية الرابعة.
واأكد معاليه اأن القطاع اخلا�ض يف البلدين 
ال�سراكة  ت��ع��زي��ز  يف  حم���وري���اً  دوراً  ي��ل��ع��ب 
وال�ستثمارات القائمة، واأنه يف �سوء انت�سار 
جهود  تكت�سب  عاملياً،  كوفيد-19  جائحة 
ال��ت��ع��اون وت��ط��وي��ر ال�����س��راك��ات اأه��م��ي��ة اأكر 
لتجاوز التحديات وال�ستفادة من الفر�ض 
ا�ستعر�ض  كما   .. اجلائحة  اأف��رزت��ه��ا  ال��ت��ي 
م��ع��ال��ي��ه اأب������رز اخل���ط���ط وامل�����ب�����ادرات التي 
اأطلقتها حكومة دولة الإمارات لال�ستجابة 
لآث�����ار اجل��ائ��ح��ة ع��ل��ى الق��ت�����س��اد، م�سرياً 
التعاون  فر�ض  تعزز  اجل��ه��ود  تلك  اأن  اإىل 

والأعمال مع ال�سركاء.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��ع��ايل ن��ي��ف��ني جامع 
وزي����رة ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة امل�����س��ري��ة، اإن 
ال���ع���الق���ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة بني 
م�����س��ر والإم��������ارات ت��ع��د من���وذج���اً يحتذى 
والإقليمية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ع���الق���ات  يف  ب���ه 
وه���ي ع��الق��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى رواب����ط اأخوية 
التعاون  من  لعقود  امتدت  وا�سرتاتيجية 
ال�سيا�سية  امل�����س��ت��وي��ات  ك��ل  ع��ل��ى  وال��ت��ك��ام��ل 
تاأ�سي�ض  وياأتي  والجتماعية،  والقت�سادية 
مكملة  كخطوة  امل�سرتك  الأع��م��ال  جمل�ض 

لهذه العالقات املتميزة.
وموؤ�سرات  اأرق�����ام  م��ع��ال��ي��ه��ا  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
التعاون القت�سادي والتجاري بني البلدين، 
التبادل  حلجم  املتزايد  النمو  اإىل  م�سرية 
الإماراتي  ال�����س��وق  مُي��ث��ل  ال��ت��ج��اري، ح��ي��ث 
امل�سرية  ل���ل�������س���ادرات  الأوىل  ال���واج���ه���ة 
من   11% اإىل  ي�سل  ما  على  با�ستحواذه 
اأن  اإىل العامل، كما  اإجمايل �سادرات م�سر 
ال�ستثمارات الإماراتية يف م�سر هي الأكر 

من بني جميع دول العامل.
وقالت : اإن تاأ�سي�ض هذا املجل�ض ياأتي يف ظل 
حتديات اقت�سادية عاملية كبرية نتيجة وباء 
كورونا امل�ستجد، والذي خلق و�سعاً جديداً 
الأعمال  ت�����س��ي��ري  ب��ي��ئ��ة  م�����س��ب��وق يف  وغ���ري 
كل  �سملت  ب��ل  فح�سب  منطقتنا  يف  لي�ض 
رائ��داً يف  اأن يلعب دوراً  العامل، وناأمل  دول 
القت�سادي  التعايف  اإج����راءات  يف  امل�ساعدة 
م��ن خ���الل ت��ب��ن��ي وت��ط��وي��ر اآل���ي���ات جديدة 
البلدين يف  تخدم جهود  امل�سرتك  للتعاون 
اجلائحة  عن  الناجمة  التحديات  مواجهة 
ت�سيري  امل��ث��ال:  �سبيل  علي  ومنها  العاملية، 
والفاعليات  والجتماعات  اللقاءات  تنظيم 
التقنيات  ط����ري����ق  ع�����ن  ال���������س����رك����ات  ب�����ني 
ال��رق��م��ي��ة، وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف جمالت 

�سال�سل  وت���اأم���ني  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
والطبية،  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات  الإم�����داد 
والرتويج لفر�ض ال�ستثمار والتجارة بني 
اخلدمات  من  ال�ستفادة  وتعظيم  البلدي، 
ت�سهيل  ب���ه���دف  ب��ال��ب��ل��دي��ن  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
من  وغريها  والإقليمية،  البينية  التجارة 
اأهمية  جانب  اإىل  ال�سلة،  ذات  املو�سوعات 
ال�سركات  ب��ني  التعاون  تعزيز  على  العمل 
ال�سباب  وم�سروعات  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
واملراأة بني البلدين، حيث اأن تلك ال�سريحة 
من ال�سركات تعد الأكرث احتياجاً للم�ساندة 
وال���دع���م وال��ت�����س��ج��ي��ع، واأي�����س��ا درا����س���ة دور 
امل�ساركة  من  ال�ستفادة  تعظيم  يف  املجل�ض 
يف اإك�سبو دبي 2020 والذي يعتر احلدث 

الأهم يف العامل خالل العام القادم.
من جهة اأخرى، اأكد �سعادة خدمي عبداهلل 
الإماراتي  الأعمال  جمل�ض  رئي�ض  الدرعي 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة،  جانب  من  امل�سري 
الإدارة وال�سريك املوؤ�س�ض يف �سركة الظاهرة 
القاب�سة، اأهمية تطوير ال�سراكات التجارية 
وال�ستثمارات مع جمهورية م�سر العربية 
ال�سريكة  ال��وج��ه��ات  اأه���م  م��ن  تعتر  ال��ت��ي 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  الإم������ارات  ل��دول��ة 
تو�سيع  ع��ل��ى  �سيعمل  املجل�ض  اأن  واأو����س���ح 
ا�ستك�ساف الفر�ض ال�ستثمارية مبا يتواءم 
ويدعم  للبلدين  التنموية  الأه�����داف  م��ع 
مبادئ النفتاح والقت�ساد احلر يف التجارة 

واأن�سطة الأعمال.
والقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��اع��دة   : وق���ال 
ل��ل��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ت��ق��وم ع��ل��ى اأ�س�ض 
قوية، ول �سك يف اأن اجلهود التنموية التي 
واهتمام  تقدير  حم��ل  ه��ي  م�سر  اتخذتها 
امل�ستثمرين، و�سنحر�ض على ال�ستفادة من 
القطاعات  يف  �سيما  ول  اجلديدة،  الفر�ض 
اإىل  داعياً  الغذائي”،  الأم��ن  احليوية مثل 
القطاع  ا�ستثمارات  لت�سجيع  التعاون  زيادة 
امل��ق��ب��ل��ة وتعزيز  امل��رح��ل��ة  اخل���ا����ض خ����الل 

م�ساهمتها يف التنمية امل�ستدامة للبلدين.
بدوره، قال املهند�ض جمال ال�سادات رئي�ض 
امل�سري، رئي�ض  الإماراتي  الأعمال  جمل�ض 
العالقة  اإن  م�سر:  ات�سالت  اإدارة  جمل�ض 
والإم���ارات  م�سر  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني 
ورا���س��خ��ة ومتنحنا حوافز  وط��ي��دة  ع��الق��ة 
وحتقيق  امل��ج��ل�����ض  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل  اإ���س��اف��ي��ة 
نتائج طيبة، ون�ستهدف من خالل املجل�ض 
البلدين، على  الروابط بني  اأوا�سر  تعميق 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  م�ستوى 
وال���س��ت��ث��م��اري، وت��ط��وي��ر ���س��راك��ات ناجحة 
�سواء على امل�ستوى احلكومي اأو على �سعيد 

القطاع اخلا�ض.
ال�����ذي تقدمه  ب��ال��دع��م  ال�������س���ادات  واأ�����س����اد 
لتنمية  والإم��ارات��ي��ة  امل�سرية  احلكومتان 
الدور  اأهمية  اأك��د  كما  امل�سرتكة،  ال��رواب��ط 
ب��ه جمتمعا الأع��م��ال امل�سري  ي��ق��وم  ال���ذي 
التجارية  ال��ع��الق��ات  ل��ت��ع��زي��ز  والإم����ارات����ي 
اأن  اإىل  وال�ستثمارية بني البلدين، م�سريا 
املجل�ض لديه خطة طموحة خالل الفرتة 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�ستهدف  املقبلة 
والأن�سطة والفر�ض التي ت�سب يف م�سلحة 

امل�ستثمرين من كال البلدين.

•• اأبوظبي-وام: 

املجل�ض  الق����ت���������س����اد  وزارة  اأط����ل����ق����ت 
اجلديد،  لالقت�ساد  ال��دويل  ال�ست�ساري 
نخبة  ي�سم  نوعه  م��ن  جمل�ض  اأول  وه��و 
الدوليني  وامل�����س��ت�����س��اري��ن  اخل�����راء  م���ن 
و�سناع ال�سيا�سات القت�سادية اإىل جانب 
كوادر وطنية موؤثرة يف تطوير و�سياغة 
القت�سادية  التنمية  برامج  من  العديد 

بالدولة.
وقال معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
القت�ساد : “ املجل�ض هو جتربة جديدة 
و�سنعمل من  الإم������ارات،  دول���ة  ت��ط��وره��ا 
ومقرتحات  اأف��ك��ار  تطوير  على  خاللها 

و�سياغة �سيا�سات اقت�سادية جديدة«.
امل��ج��ل�����ض جم��م��وع��ة م���ن املهام  وي���ت���وىل 
اجلديد،  الق���ت�������س���اد  ب��ب��ن��ي��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
واملقرتحات  الأفكار  تطوير  اأهمها  ومن 
وت����ق����دمي امل�������س���ورة مل���ت���خ���ذي ال����ق����رار يف 
وتطوير  اجلديدة،  القت�سادية  املجالت 
وتطوير  وال��درا���س��ات،  البحثية  الأوراق 
الإقليمية  ل��ل�����س��راك��ات  ج���دي���دة  من�����اذج 

والدولية يف جمالت اقت�ساد امل�ستقبل.
اإىل ذلك، ي�ساهم املجل�ض يف التن�سيق مع 
الأكادميية،  واملوؤ�س�سات  البحثية  املراكز 
وذلك بهدف تعزيز موقع دولة الإمارات 
كمختر عاملي لالأفكار املبتكرة، وم�ساركة 
ال�سركاء  الإماراتي مع  القت�ساد  جتربة 

اخلارجيني.
اأن  اإىل  ب��ن ط��وق  واأ���س��ار معايل عبد اهلل 
التحولت اجلديدة التي ي�سهدها العامل 
 “ العاملية  اجلائحة  انت�سار  نتيجة  اليوم 
كوفيد- 19 “، انعك�ست على كافة اأوجه 
اأو على  احل��ي��اة ���س��واء ���س��ل��وك��ن��ا ال��ي��وم��ي 
وخمتلف  وال�سفر  التجارة  حركة  �سعيد 
والقطاعات  الق���ت�������س���ادي���ة  الأن�������س���ط���ة 
احليوية، ولكننا يف دولة الإمارات ل تقف 
نظرتنا عند حدود الظروف الراهنة، بل 
اإىل فر�ض  التحديات  تعمل على حتويل 

وغايات  اأه������داف  خ��دم��ة  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
تنموية بعيدة املدى.

وتابع ابن طوق: “حكومة دولة الإمارات 
كانت الأكرث ا�ستعداداً للتعامل مع اأغلب 
تداعيات  نتيجة  ظهرت  التي  التحديات 
الأك�����رث  اأي�������س���اً  وك����ان����ت   ،19 ك���وف���ي���د- 
ق���درة ع��ل��ى اح��ت�����س��ان ال��ت��غ��ي��ريات ب�سكل 
الأخرى،  ال���دول  م��ن  العديد  م��ن  اأ���س��رع 
وال��ي��وم تعمل ال��دول��ة وف��ق روؤي��ة تنموية 
طموحة للخم�سني عاماً القادمة، ومُيثل 
للم�سهد  وواق��ع��ي��ة  دقيقة  ق���راءة  ت��وف��ري 
املوؤ�سرات  وحتليل  ال��راه��ن  الق��ت�����س��ادي 
اأم���ر �سروري  وا���س��ت��ن��ب��اط الح��ت��م��الت، 
الداعمة  وامل����ب����ادرات  اخل��ط��ط  ل��ت��ط��وي��ر 
الوطنية،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ه��ات 
“املجل�ض  فكرة  ج��اءت  املنطلق  ومن هذا 
ال�ست�ساري الدويل لالقت�ساد اجلديد” 
بني  اجلمع  اإىل  تهدف  ج��دي��دة  كمبادرة 
15 مفكراً وموؤثراً رائداً من جميع اأنحاء 

القت�سادية  الق�سايا  ل�ستك�ساف  العامل 
القت�ساد  ���س��ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  على  وانعكا�ساتها  العاملي 
وفهم التغيريات الكبرية، وتطوير اأفكار 
جديدة، وال�ستعداد للم�ستقبل وما ُيطلق 

عليه “القت�ساد اجلديد«.
وق���ال اب���ن ط���وق : “ اإن دول���ة الإم����ارات 
م�ستقبل،  دول�����ة  وه����ي  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م��ن��ذ 
التنموية  م�����س��ريت��ه��ا  ت��رتج��م��ه  م���ا  وه���و 
ب�سكل  والع��ت��م��اد  الأوىل  ال��ب��داي��ات  منذ 
من  اأق��ل  ويف  النفط،  قطاع  على  رئي�سي 
ف��ق��ط دخ��ل��ت ال��دول��ة �سناعة  49 ع��ام��اً 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  وال��ط��ائ��رات  الف�ساء 
واملعلومات  الت�������س���الت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ات��خ��اذ احل��ك��وم��ة ق���رارات  وذل���ك نتيجة 
التحتية  البنية  يف  لال�ستثمار  �سجاعة 
كوجهة  قدراتها  وتطوير  والتكنولوجية 
�سركات  وت��اأ���س��ي�����ض  وال�����س��ح��ن  ل��ل�����س��ف��ر 
وتطوير  ال��ع��امل��ي��ة  وامل����وان����ئ  ال����ط����ريان 

والطاقة  ال��ف�����س��اء  يف  اأب����ح����اث  م���راك���ز 
هذا  ن�ستكمل  وال��ي��وم  وغ��ريه��ا،  النظيفة 
الأمثلة  ه��ذه  على  ونبني  ال��رائ��د  النهج 
ومنواً  ازده����اراً  اأك��رث  م�ستقبل  لتاأ�سي�ض 
وم�ساركة هذه التجربة التنموية املتميزة 
امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل«. وع��ق��د املجل�ض  م���ع 
عبداهلل  معايل  برئا�سة  الأول  اجتماعه 
بن طوق املري وزير القت�ساد، وبع�سوية 
معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ال��ف��ال���س��ي وزي����ر دول����ة لريادة  ب��ال��ه��ول 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  الأعمال 
وم�����ع�����ايل ال����دك����ت����ور ث������اين ب�����ن اأح���م���د 
للتجارة اخلارجية  دول��ة  ال��زي��ودي وزي��ر 
ال�سرفاء  حممد  علي  حممد  وم��ع��ايل   ،
�سوق  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  احل����م����ادي 
اأحمد  و�سعادة  املالية،  ل���الأوراق  اأبوظبي 
للمجل�ض  ال�سابق  العام  الأم��ني  بيات  بن 
التنفيذي يف حكومة دبي، و�سعادة خلفان 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض  بالهول 

الكرمي  عبد  را���س��د  و���س��ع��ادة  للم�ستقبل، 
البلو�سي وكيل دائرة التنمية القت�سادية 
اأبوظبي، و�سعادة الدكتور طارق بن هندي 
لال�ستثمار،  اأبوظبي  ملكتب  العام  املدير 
القت�ساديني  امل�ست�سارين  م��ن  ون��خ��ب��ة 
باأ�سواق  اخل��رة  واأ�سحاب  والأكادمييني 
خمتلفة من الوليات املتحدة الأمريكية 
واأمريكا  و���س��ن��غ��اف��ورة  وال��ه��ن��د  وال�����س��ني 

الالتينية والحتاد الأوروبي واأفريقيا.
وبحث املجل�ض خالل الجتماع عددا من 
بالو�سع  املرتبطة  الرئي�سية  املو�سوعات 
الراهن، والتغيري املحتمل على القت�ساد 
العاملي نتيجة اجلائحة العاملية، ومناق�سة 
م��ف��اه��ي��م الق��ت�����س��اد اجل���دي���د والآل���ي���ات 
يتعلق  فيما  �سياغتها  املطلوب  املختلفة 
والقطاعات  والت�سغيل  الإن��ت��اج  بعمليات 
املال  راأ����ض  تطوير  و�سبل  الأول��وي��ة،  ذات 
ال��ب�����س��ري، وال���ت���غ���ي���ريات امل��ط��ل��وب��ة على 

العالقات الدولية.

 3.4 مليار دولر التبادل التجاري غري 
النفطي بني البلدين يف الن�سف الأول من 2020
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�إطالق جمعية �لرتفيه �لبحري لدعم �ل�سناعة �لبحرية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط

مركز جمارك جبل علي ينجز 1.8 مليون معاملة جمركية يف 10 �أ�سهر 

•• دبي-وام: 

اأعلن يف دبي موؤخراً عن اإطالق جمعية 
الأو�سط  ال�����س��رق  ال��ب��ح��ري يف  ال��رتف��ي��ه 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  اإفريقيا  و���س��م��ال 
امل��ن��ط��ق��ة ل���رتك���ز ب�����س��ك��ل ح�����س��ري على 
و�سركات  املرا�سي  مل�سغلي  الدعم  تقدمي 
بناء القوارب واليخوت وموردي معدات 
امل��ائ��ي��ة و�سركات  والأل���ع���اب  ال��ري��ا���س��ات 
�سبكة  دع��م  ب��ه��دف  البحرية  اخل��دم��ات 

العالقات التجارية لكافة اأع�سائها.
وت�����س��ع��ى اجل��م��ع��ي��ة ب�����س��ك��ل رئ��ي�����ض اإىل 
تو�سيع قاعدة مالك القوارب الرتفيهية 
اأعداد م�ستخدميها يف  واليخوت وزيادة 
م�سالح  ح��م��اي��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
البحري  ال��رتف��ي��ه  ق��ط��اع  ال��ع��ام��ل��ني يف 
البحرية  ال���ري���ا����س���ات  ���س��ن��اع��ة  ودع�����م 

وجمتمع القوارب ب�سكل عام.
اأحمد بن  وقال �سعادة ال�سيخ �سعيد بن 
ل�  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ك��ت��وم،  اآل  خليفة 
“�سلطة مدينة دبي املالحية” مبوؤ�س�سة 
اإن  امل��وان��ئ واجل��م��ارك واملنطقة احل��رة 
البحري ميثل  الرتفيه  اإط��الق جمعية 
اليخوت  م��الك  ملجتمع  مهمة  اإ���س��اف��ة 
وقطاع  البحرية  والريا�سات  والقوارب 
..معرباً  ع���ام  ب�����س��ك��ل  دب���ي  يف  ال��رتف��ي��ه 
اجلديدة  ل��الآف��اق  الكبرية  حما�سه  ع��ن 

البحري  النقل  التنفيذي لقطاع  املدير 
يف الهيئة الحتادية للموا�سالت الرية 
ومنطقة  الإم����ارات  دول��ة  اإن  والبحرية 
تتمتع  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
نوعية  م��ن حيث  ع��ري��ق  ب��ح��ري  بتاريخ 
ومن  والرتفيهية  التجارية  الأن�سطة 
القوارب  مالكي  عدد  يرتفع  اأن  املتوقع 
اإىل   2025 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اأن  اإىل  ..م�������س���رية  األ������ف   20 ح������وايل 
اجلمعيات مثل جمعية الرتفيه البحري 
تعد  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  لل�سرق 
ج�����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ م���ن ت��ع��زي��ز من���و هذه 
ال�سناعة الواعدة .. واأعربت عن ثقتها 
من اأن اجلمعية �ستعمل كمحفز لتطوير 

�سناعة الرتفيه البحري.
واأبدى جون بول رئي�ض جمعية الرتفيه 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ال��ب��ح��ري يف 
لنجاحهم  ال��غ��ام��رة  ���س��ع��ادت��ه  اإف��ري��ق��ي��ا 
�سنوات  ب��ع��د  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اإط�����الق  يف 
عديدة من العمل واجلهد حيث تهدف 
ال��ع��ام��ل��ني يف  ك��اف��ة  ج��م��ع  اإىل  اجلمعية 
هذا القطاع القت�سادي احليوي �سمن 
بوتقة واحدة كي يدعم بع�سهم البع�ض 
م���ن اأج�����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز جتربة 
امتالك وا�ستخدام القوارب الرتفيهية 
املتعة  ب��ي��ئ��ة حت��ق��ق  امل��ن��ط��ق��ة وخ���ل���ق  يف 
القوارب  وم�ستخدمي  م��الك  جلمهور 

اجلمعية  �ست�ساهم  ال��ت��ي  والإم���ك���ان���ات 
الزخم  من  م��زي��داً  لتعطي  توفريها  يف 

والدعم للقطاع البحري.
واأكد ا�ستعداد �سلطة مدينة دبي املالحية 
ال��ت��ام ل��دع��م اجل��م��ع��ي��ة وم�����س��ان��دت��ه��ا يف 
تعزيز  �ساأنها  من  التي  خططها  تنفيذ 
دبي  البحري يف  الرتفيه  وتنمية قطاع 
وامل��ن��ط��ق��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا ..م��ع��رب��ا ع��ن ثقته 
من اأن وجود مثل هذا الكيان الإقليمي 
الذي يهتم ويرعى هذا القطاع �سي�ساهم 
نحو  البحري  الرتفيه  اقت�ساد  دف��ع  يف 

النمو امل�ستدام.
اآل مالك  املهند�سة ح�سة  وقالت �سعادة 

اأداء  ���س��ت��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى  ب����دوره����ا  وال���ت���ي 
واخلدمات  ال��ب��ح��ري  ال��رتف��ي��ه  �سناعة 
املرتبطة بها ب�سكل عام وهو ما ي�ساعد 
يف  العاملني  جلميع  ال��دع��م  حتقيق  يف 
القطاع. من جهته اأعرب اأودو كالينت�ض 
لروابط  العاملي  للمجل�ض  العام  الأم��ني 
الكبري  دع��م��ه  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ة  ال�سناعة 
اجتماع  اأن  اإىل  ..م�سريا  امل��ب��ادرة  لهذه 
الرتفيه  ب��ق��ط��اع  وامل��ع��ن��ي��ني  ال��الع��ب��ني 
له  �سيكون  البحري عر هذه اجلمعية 
الرتفيه  قطاع  يعتمد  اإذ  كبرية  فوائد 
امل��ح��دود وامل��ج��زاأ على الدعم  ال��ب��ح��ري 
تن�سيق  اأج��ل  ب�سكل كبري من  احلكومي 

جهوده لتحقيق النمو وحت�سني الفر�ض 
الق��ت�����س��ادي��ة ل��ق��ط��اع ال���ق���وارب ..وق���ال 
البحري  ال��رتف��ي��ه  جمعية  تاأ�سي�ض  اإن 
اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
ب��ارزاً يف هذا ال�سياق كونها  يعد اإجن��ازاً 
�ستمثل جمتمع قطاع الرتفيه البحري 
الإقليمي دوليا ..م�سيداً بالفريق الذي 
اأجل  من  عديدة  ل�سنوات  جهوده  كر�ض 
حتقيق هذا الإجن��از واأع��رب عن تطلعه 
اإىل تعاون مثمر ودائم لتطوير الرتفيه 

البحري .
و����س���ي���ت���م���ك���ن اأع���������س����اء اجل���م���ع���ي���ة من 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن ع�����دد م����ن اخل���دم���ات 
وال���ف���ع���ال���ي���ات والط��������الع ع���ل���ى اأخ���ب���ار 
القطاع وامل�ساركة يف ور�ض العمل ف�سال 
عن ت�سكيل قوة موؤثرة لتطوير �سناعة 
الرتفيه البحري .. و�سيتمتع الأع�ساء 
ح�سرية  عرو�ض  على  باحل�سول  اأي�ساً 
الدولية  امل������وؤمت������رات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
اإىل  اإ�سافة  العاملية  ال��ق��وارب  ومعار�ض 
الوثائق  مكتبة  اإىل  ال��و���س��ول  اإمكانية 
وال���ت���ق���اري���ر اخل��ا���س��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة مثل 
الأدل����ة الإر���س��ادي��ة اخل��ا���س��ة باحلوكمة 
التدريب  وم�ساقات  البيئية  وال�سوابط 
اإدارة  اإىل معلومات عن  اإ�سافة  الإداري 
والعديد  ال��ط��وارئ  واإج����راءات  املخاطر 

من املوارد القيمة الأخرى.

•• دبي-وام:

املنجزة  اجلمركية  املعامالت  ع��دد  بلغ 
ع��ل��ي وتيكوم  م��رك��ز ج���م���ارك ج��ب��ل  يف 
خ���الل ع�����س��رة اأ���س��ه��ر م��ن ي��ن��اي��ر وحتى 
اأكتوبر من العام اجلاري نحو 1.818 
م��ل��ي��ون م��ع��ام��ل��ة ج��م��رك��ي��ة ، وب��ل��غ عدد 
املركز  امل��ن��ج��زة يف  ال��ت��ف��ت��ي�����ض  ع��م��ل��ي��ات 
األف   149.3 نحو  الفرتة  هذه  خالل 
 122 امل��رك��ز  نفذ  كما  تفتي�ض  عملية 
�سبطية �سملت خمتلف فئات الب�سائع 

املحظورة.
الهادفة  دبي جهودها  ع��ززت جمارك  و 
اجلمركية  امل���راك���ز  ج��اه��زي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
مهماتها  اجن��از  على  قدرتها  وتطوير 
وتي�سري  امل��ج��ت��م��ع  ب��ح��م��اي��ة  احل���ي���وي���ة 
تكثيف  خ�����الل  م����ن  وذل������ك  ال����ت����ج����ارة 
الزيارات امليدانية التي يقوم بها فريق 
القيادة يف الدائرة اإىل املراكز اجلمركية 
العام  امل���دي���ر  ال��غ��ي��ث  ج��م��ع��ة  زار  ح��ي��ث 
التنفيذي لقطاع  جلمارك دبي واملدير 
جمارك  م���رك���ز  اجل���م���رك���ي  ال��ت��ط��وي��ر 
املراكز  لإدارة  التابع  وتيكوم  علي  جبل 
ب��ح�����س��ور فريق  ال��ب��ح��ري  اجل��م��رك��ي��ة 

القيادة يف الدائرة.
املوظفني ب�سرورة  الغيث  ووجه جمعة 
اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى �سعيد  حت��ق��ي��ق 
ال�ستفادة من القدرات املتطورة لأجهزة 
على  والعمل  الذكية  والتفتي�ض  امل�سح 

تطوير هذه القدرات من خالل تقدمي 
الأفكار والبتكارات اجلديدة التي تعزز 
ا�ستخدام  عر  التفتي�ض  عمليات  كفاءة 
لتقنية  ال���ذك���ي���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اأح������دث 
ال�سطناعي..  وال����ذك����اء  امل���ع���ل���وم���ات 
باأهمية الإجنازات التي حققتها  منوهاً 
ال��دائ��رة يف ه��ذا امل��ج��ال وال��ت��ي مكنتها 
من ال�ستجابة بكفاءة عالية لتحديات 
واملحافظة   19 كوفيد  جائحة  مرحلة 
ع��ل��ى ان�����س��ي��اب��ي��ة ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة دعما 
الأ�����س����واق دون  ال��ب�����س��ائ��ع اىل  ل��ت��دف��ق 

تاأخري.
حتديات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  اأن  واأو������س�����ح 
واملوظفني  املفت�سني  اك�سب  اجل��ائ��ح��ة 
�ستعمل  ج���دي���دة  خ����رات  اجل��م��رك��ي��ني 
جهود  يف  منها  ال�ستفادة  على  الدائرة 
التطوير امل�ستقبلي للعمل اجلمركي من 
اجلديدة  اجلمركية  البتكارات  خ��الل 
ال��رائ��د جلمارك دبي  ال��دور  تعزز  التي 
اإقليمياً  اجل��م��رك��ي  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف 
ودول���ي���اً.. م�����س��دداً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة العمل 
اأف�سل  لتقدمي  ال��واح��د  الفريق  ب���روح 

اخلدمات والت�سهيالت للمتعاملني من 
العائد  تعزيز  على  قدرتهم  دع��م  اأج��ل 
من عملياتهم التجارية م�ستفيدين من 
املزايا الكرى لختيارهم دبي مق�سداً 

رئي�سياً لتجارتهم وا�ستثماراتهم.
مدير  الها�سمي  يو�سف  قال  جهته  من 
ان  ال��ب��ح��ري��ة  اجل��م��رك��ي��ة  امل��راك��ز  اإدارة 
زي����ارة ف��ري��ق ال��ق��ي��ادة يف ج��م��ارك دبي 
تدعم  وتيكوم  علي  جبل  جمارك  ملركز 
جهودهم لتطوير الأداء يف املركز وتعزيز 
قدرته على القيام مبهماته احليوية يف 

وقد  التجارة  وتي�سري  املجتمع  حماية 
اأطلقت املراكز اجلمركية البحرية حملة 
وطن اآمن لرفع جاهزية مركز جمارك 
اجلمركية  وامل��راك��ز  وتيكوم  علي  جبل 
ال��ب��ح��ري��ة ع��م��وم��اً ح��ي��ث ب����داأت احلملة 
ب��ع��د تخفيف  امل��ا���س��ي  م��اي��و  م��ن��ذ �سهر 
اإج��راءات الغ��الق الحرتازية ملواجهة 
وتنفيذ  تطوير  وت�سمنت   19 كوفيد 
املراكز اجلمركية  كافة  خطط عمل يف 
ظروف  يف  امل�ستجدات  تواكب  البحرية 
العمل يف ظل اجلائحة حيث مت ت�سكيل 
ف����رق ع��م��ل مل��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ احل��م��ل��ة يف 
بروح  العمل  خالل  من  الدائرة  مراكز 
ال��ف��ري��ق ال��واح��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع مدراء 
التفتي�ض وقادة الفرق واملوظفني كافة 
اق�سى  اتباع  الت�سديد على �سرورة  مع 
التعامل  عند  وال��دق��ة  اليقظة  درج���ات 
املخاطر من حيث  ال�سحنات عالية  مع 
اإم��ك��ان��ي��ة وج����ود م����واد خم����درة داخلها 
امل�ساندة  ال��و���س��ائ��ل  ب��ك��اف��ة  وال���س��ت��ع��ان��ة 

لعمليات التفتي�ض.
ومن ناحيته قال فوؤاد ال�سويدي مدير 
م��رك��ز ج��م��ارك ج��ب��ل ع��ل��ي وت��ي��ك��وم اأن 
للتعامل  متكاملة  ب��رام��ج  طبق  امل��رك��ز 
يف  و   19 كوفيد  جائحة  حت��دي��ات  م��ع 
اإجن��از ذلك  ظل ذل��ك متكن املركز من 
املعامالت اجلمركية  الكبري من  العدد 
و تنفيذ عمليات التفتي�ض و ال�سبطيات 

بكل احرتافية .

مليار درهم مكا�سب �أ�سو�ق �ملال بعد   12
�خرت�ق موؤ�سر�تها م�ستويات جديدة

•• اأبوظبي-وام: 

اخ��رتاق حواجز جديدة �سعودا يف  اأم�ض يف  الإمارتية  املال  اأ�سواق  جنحت 
املكا�سب  من  مزيدا  العامة  موؤ�سراتها  لتحقيق  اأخ��رى  م��رة  متهد  خطوة 

خالل الأيام القادمة وفقا ملعطيات التحليل الفني.
و مع ال�سعود القوي الذي حتقق يف جل�سة ام�ض ارتفعت مكا�سب القيمة 
ختام  يف  تقريبا  دره��م  مليار   12 اإىل  املتداولة  ال�سركات  لأ�سهم  ال�سوقية 
التعامالت التي �سهدت بلوغ �سريحة من الأ�سهم مل�ستويات �سعرية جديدة 

تعد الأوىل منذ عدة اأ�سهر.
كان املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املايل قد ارتفع بن�سبة 1.64% 
قافزا اإىل م�ستوى 4951 نقطة .. و على الجتاه الآخر اأغلق املوؤ�سر العام 
% مقارنة مع   1.31 ن�سبته  بنمو  2299 نقطة  امل��ايل عند  دبي  ل�سوق 
قطاعي  يف  القيادية  الأ�سهم  من  �سريحة  وا�سلت  و  ال�سابق.  اليوم  جل�سة 
العقار والبنوك، قيادة الن�ساط يف الأ�سواق بعدما ارتفع �سهم بنك اأبوظبي 
درهما   13 ح��اج��ز  ل��ت��ج��اوزه  متهد  خ��ط��وة  يف  دره���م   12.88 اإىل  الأول 
درهم   6.20 اإىل  التجاري  اأبوظبي  بنك  �سهم  �سعد  �سهولة يف حني  بكل 
وم�سرف اأبوظبي الإ�سالمي اإىل 4.66 درهم.. و فيما ارتفع �سهم ال�سركة 
العقارية على  ال��دار  �سهم  اأغلق  40.04 درهم فقد  اإىل  القاب�سة  العاملية 
2.72 درهم. و يف �سوق دبي املايل اقرتب �سهم اعمار العقارية من تخطي 
2.98 دره��م يف حني �سعد �سهم اعمار مولز  3 دراه��م بعدما بلغ  حاجز 
اإىل 1.72 درهم.. و وا�سل �سهم بنك الإمارات دبي الوطني ن�ساطه مغلقا 
عند 10.35 درهم. و على م�ستوى ال�سيولة فقد ارتفعت قيمة ال�سفقات 
 333 املتداولة  الأ�سهم  عدد  و�سل  فيما  دره��م  مليون   741 اإىل  املرمة 

مليون �سهم نفذت من خالل 7735 �سفقة.

مليون درهم �أرباح 9 �سركات يف قطاع   600
�ل�سـتثمار و�خلدمات �ملاليــة خالل 9 �أ�سـهر

•• اأبوظبي - وام:

نحو  املالية  واخل��دم��ات  ال�ستثمار  قطاع  يف  عاملة  �سركات   9 اأرب��اح  بلغت 
600 مليون درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2020 مقارنة 
مع 65 مليون درهم خالل الفرتة ذاتها من العام 2019 وفقا للبيانات 

املالية ال�سادرة عن هذه ال�سركات الت�سع.
ويعك�ض النمو امل�سجل يف ربحية �سركات ال�ستثمار واخلدمات املالية املدرجة 
يف �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني الن�ساط الكبري الذي �سهده القطاع خالل 
لالقت�ساد  الرافدة  الأخ��رى  القطاعات  بقية  مع  مقارنة  املا�سية  الأ�سهر 

الوطني يف دولة الإمارات.
وجاء الدعم الأكر للن�ساط يف القطاع من �سركات ال�ستثمار واخلدمات 
املالية املدرجة يف �سوق دبي املايل، حيث ارتفع �سايف اأرباح 5 �سركات عاملة 
يف القطاع اإىل 551 مليون درهم خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 
اأبوظبي  �سوق  املدرجة يف  القطاع  �سركات  ب��اأداء  يتعلق  فيما  اأم��ا  اجل��اري. 
ل��الأوراق املالية فقد بلغ �سايف اأرب��اح 4 منها نحو 49 مليون درهم خالل 

الفرتة من يناير وحتى نهاية �سبتمر من العام اجلاري.

�لحتاد للطري�ن ت�سري رحالت منتظمة
 �إىل تل �أبيب بدء� من 28 مار�ض 2021 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الحتاد للطريان عن اإطالق رحالت منتظمة على مدار العام اإىل 
تل اأبيب، املركز القت�سادي والتكنولوجي لدولة اإ�سرائيل اعتبارا من 28 
جتارية  رك��اب  رحلة  �سريت  قد  للطريان  الحت��اد  وكانت   .2021 مار�ض 
وقال حممد عبداهلل البلوكي،  اإىل ومن تل اأبيب يف 19 اأكتوبر 2020.  
اإن  الت�سغيلية يف جمموعة الحتاد للطريان  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 
اأبيب ميثل خطوة  وت��ل  اأبوظبي  تربط بني  التي  اأح��دث رحالتها  اإط��الق 

تاريخية هامة على طريق البدء بت�سيري رحالت منتظمة بني البلدين.
 28 اأن اخلدمة اجلديدة والتي �ستدخل حّيز العمل اعتباًرا من   واأ�ساف 
2021، �ستتيح خيارات وا�سعة وجتارب �سفر مالئمة للم�سافرين  مار�ض 
من نقطة اإىل اأخرى بني دولة الإمارات واإ�سرائيل، �سواء بق�سد العمل اأو 
الرتفيه، ولن تقت�سر اخلدمات اجلديدة على الرتويج لل�سياحة القادمة 
الدولة  يف  واملقيمني  لالإماراتيني  ا  اأي�سً الفر�سة  �ستتيح  بل  اأبوظبي،  اإىل 
�سياحية  ج��ذب  ومناطق  مواقع  من  اإ�سرائيل  دول��ة  حتمله  ما  ل�ستك�ساف 
مغادرة  مواعيد  اختيار  و�سيتم  خمتلفة.   واأن�سطة  ومطاعم  �سواطئ  من 
اإىل خمتلف  اأب��وظ��ب��ي  لل�سفر ع��ر  م��ري��ح��ة وم��الئ��م��ة  ل��ت��ك��ون  ال���رح���الت 
الوجهات على امتداد �سبكة الحت��اد للطريان مبا يف ذلك ال�سني والهند 
واأ�سرتاليا.  ويعزز برنامج الحتاد لل�سحة وال�سالمة وبرنامج  وتايالند 
وعر  واإىل  م��ن  ال�سفر  جت���ارب  ال�سركة،  تطّبقه  ال���ذي  ال�����س��ارم  التعقيم 
اأبوظبي، حيث يحر�ض على توفري اأعلى م�ستويات النظافة والتعقيم عند 
�سفراء  فريق  ذل��ك  وي�سمل  ال�سيف،  رحلة  امتداد  على  ات�سال  نقطة  كل 
الطريان، وي�سم  نوعه يف قطاع  الأول من  ُيعّد  الذي  وال�سالمة،  ال�سحة 
اأ�سا�سية  ا لتوفري اإر�سادات �سفر ومعلومات �سحية  اأفراًدا مدربني خ�سي�سً
اأم يف اجلو، ليتمكن ال�سيوف من ال�سفر  اأولية �سواء على الأر���ض  ورعاية 

مطمئني البال.

•• دبي - الفجر: 

لأنظمة  الإم���������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اأك������دت 
مزّود  اأكر  »اإمباور«،  املركزي  التريد 
العامل،  يف  امل��ن��اط��ق  ت��ري��د  خل���دم���ات 
ت�سليط  يف  �ساهمت  كورونا  جائحة  اأن 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق تريد 
ال��ع��ق��اري��ة لبناء  امل�����س��اري��ع  امل��ن��اط��ق يف 
ت�سمن  وم�ستدامة  فعالة  ذكية  م��دن 
ي�ستجيب  وم����زده����ر  اآم�����ن  م�����س��ت��ق��ب��ل 
كورونا  ف��ج��ائ��ح��ة  ب��ن��ج��اح.  ل����الأزم����ات 
اأظ���ه���رت ن��ق��اط ال�����س��ع��ف امل���وج���ودة يف 
واأهمية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ت���ري���د  ن��ظ��م 
املناطق  تريد  اأنطمة  بتوظيف  البدء 
امل�ستدامة للتما�سى مع م�ستقبل املدن 
ت��ع��د ���س��ن��اع��ة الطاقة  ال��ذك��ي��ة. ح��ي��ث 
خ�سو�سا،  امل��ن��اط��ق  وت���ري���د  ع��م��وم��ا 
لنجاح  وا�سرتاتيجي  اأ�سا�سي  �سريك 
ال�سوق  لنمو  الأ�سا�ض  وحجر  امل�ساريع 
العقاري، ل�سيما واأن “ التكييف” هو 
امل�ساريع  كل  لإ�سغال  احلا�سم  العامل 
ال�سكنية  ا�ستخداماتها،  اختالف  على 
والفندقية  وال���ط���ب���ي���ة  وال���ت���ج���اري���ة 

وال�سناعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ة 
جميع  وتعمل  وغ��ريه��ا.  والرتفيهية 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة يف ال���دول���ة على 
تنمية  وحت���ق���ي���ق  ال����س���ت���دام���ة  م����ب����داأ 
وطنية �ساملة، ويلعب القطاع العقاري 
م��ن��اٍح عدة،  يف  ك��ب��رياً  دوراً  ال��دول��ة  يف 
اجلانب  ُي��ظ��ه��ر  اأن����ه  ج��ان��ب  اإىل  ف��ه��و 
احل�ساري للدولة، فاإنه يخدم خمتلف 

القطاعات.
الرئي�ض  ����س���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  ودع������ا 
الإم��������ارات  ل�”موؤ�س�سة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لأنظمة التريد املركزي” »اإمباور« - 
املطورين اىل ا�سراك “تريد املناطق” 
يف املراحل الأوىل لت�سميم امل�سروعات 
خل���ف�������ض ت���ك���ل���ف���ة اإن���������س����اء امل�������س���اري���ع 
العمرانية ال�سخمة، وتوفري راأ�ض املال 
ونفقات الت�سغيل، مما يوؤدي بدوره اإىل 
التكييف  اأجهزة  تركيب  نفقات  خف�ض 
وفعالية اإ�ستخدام الطاقة للتقليل من 
اأن  اىل  لف��ت��ا  امل���ب���اين.  يف  ا�ستهالكها 
وطويال  مهما  �سوطا  قطعت  »اإمباور« 
الأنظمة  ا���س��ت��ب��دال  وت���رية  ت�سريع  يف 
�سديقة  ح��دي��ث��ة  بتقنيات  التقليدية 

م�سادر  على  احل��ف��اظ  ت�سمن  للبيئة 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ال��ث��م��ي��ن��ة، واحل���د من 
لأنظمة  وميكن  الكربونية.  الب�سمة 
معدل  ت��خ��ف�����ض  اأن  امل���ن���اط���ق  ت���ري���د 
ا�ستهالك الطاقة بن�سبة %50 يف اأي 
وحدة �سكنية عادية مقارنًة مع اأنظمة 

التكييف التقليدية«.
واأو����س���ح���ت امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 

اأن  �سكيب”  »���س��ي��ت��ي  م��ع��ر���ض  ان��ع��ق��اد 
مناطق  تريد  حللول  املطورين  تبني 
ذك��ي��ة وم�����س��ت��دام��ة، اإمن����ا ت��ع��زز �سحة 
القيمة  من  وتزيد  املتعاملني  و�سعادة 
وتر�سخ  واملن�ساآت  للمباين  الراأ�سمالية 
واملجتمعات  امل���ج���م���ع���ات  م���ف���اه���ي���م 
ال�سعيدة.  وت�ستخدم كريات ال�سركات 
خدمات  احل��دث  يف  امل�ساركة  العقارية 
»اإمباور«  امل��ن��اط��ق م��ن  ت��ري��د  وح��ل��ول 
التي ت�سم حمفظتها اأيقونات معمارية 

وم�سروعات �سخمة. 
خالل  ق��ام��ت  ق��د  “اإمباور”،  وك��ان��ت 
الكرتونية  خ��دم��ة  ب��اإط��الق  اجل��ائ��ح��ة 
متكينهم  ب��ه��دف  للمتعاملني  ج��دي��دة 
بهم مبا�سرة  فتح ح�سابات خا�سة  من 
www. من على موقعها اللكرتوين

والت�سجيل    empower.ae
معامالتهم.  ك���اف���ة  لإجن�������از  وذل������ك 
وبهذه اخلطوة تعد امباور اول �سركة 
تريد مناطق تطبق خدمة الت�سجيل 
الإل����ك����رتوين، ح��ي��ث ل ي��ت��وج��ب على 
املتعاملني الأفراد امل�ستاأجرين وماّلك 
احل�سور  التطوير،  و�سركات  العقارات 

مراكز  او  املوؤ�س�سة  مقر  اىل  باأنف�سهم 
خدمات املتعاملني التابعة لها، ك�سرط 
اأو  امل�����س��روع  لت�سجيل  ُم��ّل��زم  و  اأ�سا�سي 
ال��وح��دة ال��ع��ق��اري��ة يف خ��دم��ات تريد 
باحل�سول  ال��ب��دء  ولح��ق��ا  “اإمباور” 
بها  م��ا يت�سل  واإجن���از  على اخل��دم��ات 
حمفظة  اأن  وي���ذك���ر  م���ع���ام���الت.  م���ن 
امل�ساريع  واأ���س��خ��م  اأه���م  ت�سم  اإم���ب���اور 
اإم��ارة دبي مثل واجهة دبي  البارزة يف 
املائية، وبلو واترز، وجمموعة جمريا، 
ري��زي��دن�����ض، ومركز  ب��ي��ت�����ض  وج���م���ريا 
التجاري،  واخلليج  العاملي،  امل��ايل  دبي 
واأب��راج بحريات  الطبية،  دبي  ومدينة 
ودي�سكفري  ج��م��ريا،  ون��خ��ل��ة  ج��م��ريا، 
جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي 
لالإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�سميم، 

الإعالمي وغريها
تقدم  »اإم����ب����اور«  اأن  ذك�����ره،  واجل���دي���ر 
خ���دم���ات ت���ري���د امل���ن���اط���ق لأك�����رث من 
1180 مبنى، ولأكرث من 120 األف 
الإنتاجية  ال��ق��درة  ت�سل  كما  متعامل 
مليون   1.53 من  اأك��رث  اإىل  لل�سركة 

طن من التريد.

على هام�ض انطالق معر�ض وموؤمتر �سيتي �سكيب دبي 

�إمباور: تربيد �ملناطق ركيزة �ملدن �لذكية و�لعقار�ت �مل�ستد�مة
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2020/7839

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/11/18 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده ريونيز بهمن كل �سرخى و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 3،150 اأثاث �سقة      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

نا�سر  الطوير  كنه  فقدت 
ا�سهم  ����س���ه���ادة  ال���ع���ام���ري 
القدرة  �سركة  م��ن  ���س��ادرة 
ال��ق��اب�����س��ة ���������ض.م.خ   عدد 
13621 �سهم ، يرجى من 
على  الت�سال  عليها  يعرث 
هاتف 0509992244

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
فقدت كنه الطوير نا�سر 
ا�سهم  ���س��ه��ادة  ال��ع��ام��ري 
�سادرة من �سركة الواحة 
 3524 ،ع�����دد  ك��اب��ي��ت��ال 
���س��ه��م .ي���رج���ى م���ن يعرث 
عليها الت�سال على رقم 

0509992244

فقد�ن �سهادة �أ�سهم
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                5/2020/236 منازعة مو�شوعية �لتنفيذ �لتجاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ايه ان �سي للمقاولت �ض.ذ.م.م ب�سفتها منفذ �سدها ثانية
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة البحار ال�سبع للتجارة ذ.م.م 
وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالف�سل يف منازعة التنفيذ املتعلقة باحقية املتنازعة 
يف �سرف املبالغ املودعة مبلف التنفيذ ل�ساحلها 

وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2020/11/22 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 2435/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سدهما /1- ورثة املتويف �سيد علي م�سعلي وهم فرزانه بهزادي )زوجة 
م�سعلي  حممد  �سيد  ال�سيد  املتويف(  )زوج��ة  بوناكدار  �سيد  بي�ساران  وب��ادري  املتويف( 
امل�ستاأنف / �سركة دائي  املتويف( - جمهويل حمل القامة مبا ان  ابن �سيد علي )ابن 
القرار/احلكم  ا�ستاأنف  �سلهوب - قد  اأم��ادو  ���ض.ذ.م.م وميثله:مي�سال  العامة  للتجارة 
ال�سادر بالدعوى رقم 2018/2688 جتاري كلي وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 
2020/11/22 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   

 �عالن بالن�شر
يف  �لإ�شتئناف رقم 527/2020/322 ��شتئناف عقاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

ف�سل  احمد  اعجاز  احمد   -2 �سيد  زاهيد  فهد   -1/ امل�ستاأنف �سدهما  اىل 
للو�ساطة  & تري�سل  اأي��ون   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل   -
العقارية �ض.ذ.م.م وميثلها املدير �سليم رفيق اأحمد وميثله:خمتار حممد 
باقر غريب - وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2020/11/26 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 2111/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
ان  الق��ام��ة مب��ا  راه���ولن - جمهول حم��ل  دليب  امل�ستاأنف �سده /1-  اىل 
الربعاء  ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت   - بنك )م�ساهمة عامة(  ن��ور   / امل�ستاأنف 
املوافق 2020/11/18 ال�ساعة 17.30 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6581 
املنذر ال�سيد:�سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي ، اماراتي اجلن�سية ميثله بالوكالة/ها�سم 

ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر 2014/1/13291
العنوان:دبي ، الر�ساء 1 ، بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 ، خلف اللولو هاير ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية ، ت:044478808
املنذر اليها:مودرين فيوت�سر للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

العنوان: دبي ، الر�ساء 1 ، بناية ي�ض بزن�ض �سنرت حمل رقم 4 ، مقابل اللولو هاير ماركت ، 
ت:0503719409

للمنذر  الدفع  وامل�ستحقة  اليجار  بدل  كامل متاخرات  دفع  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن��ذار  لهذا  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  اق�ساها  مدة  يف 
القانونية الالزمة �سد املنذر اليها مع الزامها بجميع امل�سروفات والر�سوم الق�سائية وفوائد 

التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر 
  رقم:     2020 

املنذر:طارق مكي جعفر �سالح
املنذر اليه:م�سطفى بوثيا فيتيل

املو�سوع:اعالن بالن�سر يف انذار عديل رقم 2020/1/166436
فاملنذر ينذركم ب�سداد املبالغ امل�ستحقه يف ذمتكم والخالء وال�سداد 
�سي�سطر  الن��ذار وال  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  القانونية من  امل��دة  خ��الل 

املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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                      يف �لتنفيذ رقم  6569/2020/207 تنفيذ جتاري 
اأمر على عري�سة -  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق���م:2020/123 

حتكيم، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2474288.74( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب   : بالق�سية  �سفته    - �����ض.ذ..م.م  �سريفي�ض  �سيب�ض  ويلهيلم�سن   : الإع���الن  طالب 

التنفيذ  - وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- ليتون للمقاولت )اأبوظبي( �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  

-  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )2474288.74( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1643/2020/208 تنفيذ مدين 
مدين  رق�����م:2962/2019  العمالية  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )175924( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : عبدالعظيم �سيد قا�سم �سيد ح�سينى رامزي -  �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  - وميثله:�سعود احمد عبدالكرمي ا�سماعيل الزرعوين - �سفته بالق�سية : وكيل
بالق�سية : منفذ �سده  -   زاده - �سفته  اإع��الن��ه: 1- ع��ادل عبد احل�سني جم��دم  املطلوب 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )172454( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 3532/2020/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :ا�سدار امر اأداء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )203.873.19( 

درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/7/15 وحتى ال�سداد التام مع �سمول 
القرار بالنفاذ املعجل بدون كفالة 2- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : ايه دي ام �سي اي تي �سوليو�سنز - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- لينكويل تكنولوجي �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2-9-2020 الزام املدعي عليها/ لينكويل تكنولوجي �ض.ذ.م.م بان توؤدي 
للمدعية/ ايه دي ام �سي اي تي �سوليو�سنز مبلغ وقدره )203.873.19( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/7/15 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 3482/2020/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :املو�سوع:املطالبة مببلغ وقدره )268.000.00( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- حممد علي غلوم حممد باقر اهلي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 8-10-2020 الزام املدعي عليه/ حممد علي غلوم حممد باقر اهلي بان 
توؤدي للمدعي/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع مبلغ وقدره )268.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/8/25 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 2997/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى :اول:الزام املطلوب �سده المر بان ي�سدد للطالب المر مبلغ وقدره )45.000( درهم 
وما ي�ستجد من غرامة تاأخريية بال�سافة اىل الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املطلوب �سده بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- روين فران�سي�ض - �سفته بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 11-10-2020 الزام املدعي عليه/ روين فران�سي�ض بان توؤدي للمدعي/ 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )45.000( وق��دره  مبلغ  ���ض.م.ع  التجاري  دب��ي  بنك 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/7/29 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2555/2020/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :الزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ 

وقدره )42.000( الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد 
الزام املدعي عليهما بالر�سوم امل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : جملة الو�سيط - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:امريه را�سد حممد �سامل ال�سريدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه: 2- حممد خالد بيا�سه - �سفته بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 8-7-2020 بالزام املدعي عليهما/ �سركة دار الرابطة للن�سر والتوزيع 
و حممد خالد بيا�سه بان توؤديا بالت�سامن للمدعية/ جملة الو�سيط مبلغ )42.000( الف درهم والفائدة 
وبالر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2020/7/1 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   

�عالن بالن�شر
                         يف �لدعوى رقم 4737/2020/60 �مر �د�ء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره )1000000( 
درهم والفائدة ال�سنوية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/5/3 والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : التازر للتجارة العامة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:فهد عبداهلل قمر حممد - �سفته بالق�سية : وكيل

اإعالنهما: 1- بانات�سي انرتنا�سيونال منطقة حرة ذ.م.م 2- في�سال �سا�سيكانت �ساه -  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما -  جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 10-11-2020 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله عن طريق 

العالن بالن�سر خالل 5 ايام من تاريخ الن�سر وذلك للوفاء باملطالبة املذكوره اعاله.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 3618/2020/60 �مر �د�ء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة مببلغ وقدره )474.000.00( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية والر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- عبداهلل حممد عبداهلل احمد العبدويل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 8-10-2020 الزام املدعي عليه/ عبداهلل حممد عبداهلل احمد العبدويل 
بان توؤدي للمدعي/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع مبلغ وقدره )474.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/9/2 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 

مقابل اتعاب املحاماة - ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ض �لق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 3663/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )240000( درهم والفائدة 9% من تاريخ 

توقيع العقد املوؤرخ يف:2015/6/17 وحتى ال�سداد التام والزامهم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )50.000( 
تعوي�ض عن قيمة ال�سرار املادية والدبية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة

طالب الإعالن :  �سليم بوكاري  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم : 1- ال�سفري للكمبيوتر �ض.ذ.م.م 2- حممد بوقبورة - �سفتهما بالق�سية : املدعي عليهما  

- جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )240000( 
يوؤديا  بان  والزامهم  التام  ال�سداد  امل��وؤرخ يف:2015/6/17 وحتى  العقد  تاريخ توقيع  والفائدة 9% من  درهم 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  والدبية  املادية  ال�سرار  قيمة  عن  تعوي�ض   )50.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/11/30  ال�ساعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية

مذكرة �عالن حكم
يف  �لدعوى رقم 2020/5233 �مر �د�ء 

املرفوعة من املدعية/ تكنوفاب الهند�سية 
اىل املدعي عليها / البيدر للمقاولت تركيب وحدات التكييف ذ.م.م

حمل عمله واقامته:ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية رقم 13 - �سارع الرابع ال�سناعي - 
�سرة رقم 1 - ملك حممود عبداهلل هيدو�ض - هاتف رقم 0507886775
نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه 

درهم   )50216.86( وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  القرار:نامر 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمتها 

والزمتها بامل�سروفات. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ا�ض كيه اي ان كو�سماتيك�ض �ض.ذ.م.م  
العنوان : حمل رقم 8A ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - بردبي - جمريا. ال�سكل 
التجاري  القيد بال�سجل  القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 766922  رقم 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1283297 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2019/10/22  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/10/22 
لتدقيق  ابك�ض  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى 
احل�سابات العنوان :  مكتب رقم GF 10 ملك ميثاء علي عبداهلل العوي�ض - ديرة - 
بور�سيعد - الهاتف:042522164 - الفاك�ض:042522184،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : جرين لند للعقارات �ض.م.خ  
العنوان : مكتب رقم 1508 ملك اك�سيكتيف هايت�ض - تيكوم. ال�سكل القانون:م�ساهمة 
هذا  مبوجب   80036  : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م    580074 الرخ�سة:  رق��م  خا�سة 
لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان :  مكتب 
 - دي��رة - بور�سعيد  ال�سباب  -  را�سد لدعم م�ساريع  رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042973071،م�سطحباً   - ال��ه��ات��ف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : �سركة احلكمه للتموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 1507 ملك داماك اكزيكيتف هايت�ض - تيكوم. ال�سكل القانون:ذات 
م�سوؤولية حمدودة رقم الرخ�سة: 531819  رقم القيد بال�سجل التجاري : 58456 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان :  مكتب 
 - دي��رة - بور�سعيد  ال�سباب  -  را�سد لدعم م�ساريع  رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042973071،م�سطحباً   - ال��ه��ات��ف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بي جي بي لتجارة البطاقات اللكرتونية �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب 420 اىل 4204 + 4301 اىل 4304 ملك ال�سيخ احمد ال مكتوم - املركز 
التجاري - ا�ستدامه B. ال�سكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�سة: 857177  
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1456684 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
اأعاله،  باإنحالل ال�سركة املذكورة  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/10/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من   2020/10/4 بتاريخ   دبي 
 BM07 رق��م  مكتب    : العنوان  قانونيون  حما�سبون  اأ�ض  اأر  بي  كودو�ض  املعني 
الهاتف:042395572   - القرهود   - دي��ره   - الفال�سي  �سلوم  بن  �سعيد  علي  �سفيان  ملك 
وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042395573،م�سطحباً   -

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ابك�ض لتدقيق احل�سابات 
GF ملك ميثاء علي عبداهلل العوي�ض - ديرة - بور�سيعد -  العنوان :  مكتب رقم 10 

الهاتف:042522164 - الفاك�ض:042522184 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله لت�سفية  ا�ض كيه اي ان كو�سماتيك�ض �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2019/10/22 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/22 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 

- بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله لت�سفية  جرين لند للعقارات �ض.م.خ  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/11/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/9 وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان  اأي اعرتا�ض 
املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 

- بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله لت�سفية  �سركة احلكمه للتموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/11/10 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2020/11/10
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�سبون قانونيون
BM07 ملك �سفيان علي �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديره -  العنوان :  مكتب رقم   

القرهود - الهاتف:042395572 - الفاك�ض:042395573 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
وذلك  ���ض.ذ.م.م   اللكرتونية  البطاقات  لتجارة  بي  جي  بي  لت�سفية   اأع���اله 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/10/4 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
بتاريخ 2020/10/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ال�سركة الع�سرية لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 1509 ملك حممد احمد احليدري - دبي اجلديدة تيكوم. ال�سكل 
القانون:ذات م�سوؤولية حمدودة رقم الرخ�سة: 570352  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
74597 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/11/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/10 وعلى من لديه 
ام لتدقيق احل�سابات  ات�ض ايه  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض 
العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة - 
بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : هريتا لال�ستثمار ذ.م.م  
القانون:ذات  ال�سكل  تيكوم.   - هايت�ض  اك�سيكتيف  ملك   1506 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
م�سوؤولية حمدودة رقم الرخ�سة: 531480  رقم القيد بال�سجل التجاري : 58324 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان :  مكتب 
 - دي��رة - بور�سعيد  ال�سباب  -  را�سد لدعم م�ساريع  رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042973071،م�سطحباً   - ال��ه��ات��ف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : داماك لك�سري فاكي�سن كلوب �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 2003 ملك اتاكان كولك - تيكوم. ال�سكل القانون:ذات م�سوؤولية 
حمدودة رقم الرخ�سة: 750361  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1209383 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/11/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان :  مكتب 
 - دي��رة - بور�سعيد  ال�سباب  -  را�سد لدعم م�ساريع  رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042973071،م�سطحباً   - ال��ه��ات��ف:042973060 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 

- بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
اأعاله لت�سفية  ال�سركة الع�سرية لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2020/11/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/11/10 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 

- بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  ذ.م.م   لال�ستثمار  هريتا  لت�سفية   اأع��اله 
2020/11/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10 وعلى من لديه 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان  اأي اعرتا�ض 
املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ات�ض ايه ام لتدقيق احل�سابات
 العنوان :  مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة 

- بور�سعيد - الهاتف:042973060 - الفاك�ض:042973071 
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  داماك لك�سري فاكي�سن كلوب �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/11/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/11/10 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل  العنوان املذكور 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - خان زمان غالب خان
مدين   SHCEXCICIVS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002793/ 

اإىل املحكوم عليه : خان زمان غالب خان 
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: مدثر ح�سني عبا�ض فيدا - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 1760 درهم 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/و�ئل �أحمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�شارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - ر�نيا عبد�ملنعم كنعان
)جزئي( مدين   SHCEXCIREAS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002897/ 

اإىل املحكوم عليه : رانيا عبداملنعم كنعان
ال�سارقة التعاون - كورني�ض البحريه - بناية الهالل - �سقه 2404 

  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: ناهد فايز كرد اوعلي - اجلن�سية المارات العربية املتحدة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 51350 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/وليد خمي�ض عبد�هلل �خلدمي 
حمكمة �ل�شارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شركة يو�شف �بر�هيم للمقاولت ذ.م.م
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2019 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003458/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة يو�سف ابراهيم للمقاولت ذ.م.م
ال�سارقة - ال�سويهني �سارع الكورني�ض 0504616777  0559391130 

  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: حممد قدر مياه عبد ال�ستار - اجلن�سية بنجالدي�سي - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
تذكرة  اىل  بال�سافة  درهم   7817  : وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع    : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  

العودة اىل وطنه عند املغادرة
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/وليد خمي�ض عبد�هلل �خلدمي 
حمكمة �ل�شارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : انرت�ستار لرتكيب الرخام �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب 111 ملك ابراهيم عبدالرحمن الزرعوين - املرر. ال�سكل القانون:ذات 
 1020366  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم    603956 الرخ�سة:  رقم  م�سوؤولية حم��دودة 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
ق��رار حماكم دبي  اأع���اله، وذل��ك مبوجب  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��الل  ال��ت��ج��اري لديها 
بتاريخ  2020/8/19 وعلى  العدل حماكم دبي  بتاريخ 2020/8/19  واملوثق لدى كاتب 
للتدقيق  اجل��ريودي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�سبة 
- الهاتف:042389721 - الفاك�ض:042389722،م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : البادية لتجارة التبغ �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 2305 - ملك ديني�ض كومار ميهتا - برج خليفه - بردبي. ال�سكل 
القانون:ذات م�سوؤولية حمدودة رقم الرخ�سة: 732149  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1166403 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2020/10/28  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/10/28 
الوحدة ملراجعة  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  وعلى من لديه 
رقم  مكتب    : ال��ع��ن��وان  امل��رزوق��ي  ح�سن   - الداري���ة  وال�ست�سارات  احل�سابات 
ال��ه��ات��ف:042979412 -  706 - ملك قا�سم �سلطان عبدالرحمن البنا - ديرة - املمزر - 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042979413،م�سطحباً 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
 العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز 

الهاتف:042389721 - الفاك�ض:042389722 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  انرت�ستار لرتكيب الرخام �ض.ذ.م.م  اأع��اله لت�سفية  
دبي بتاريخ 2020/8/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/8/19 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل  العنوان املذكور 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    
ح�سن   - الداري��ة  وال�ست�سارات  احل�سابات  ملراجعة  امل�سفي/الوحدة  ا���س��م 
املرزوقي  - العنوان :  مكتب رقم 706 - ملك قا�سم �سلطان عبدالرحمن البنا - ديرة - 

املمزر - الهاتف:042979412 - الفاك�ض:042979413 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التبغ �ض.ذ.م.م  البادية لتجارة  اأع��اله لت�سفية  
بتاريخ 2020/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/28 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل  العنوان املذكور 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2020 /0002561 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ديني�ض ماتو�سي 
جمهول حمل الإقامة : دبي - بيزن�ض �سنرت ، دبي وول �سنرتال - لينري دي دبليو �سي 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2020/11/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الدعوى6( �سخ�سيا  املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير  املحكمة البتدائية  عجمان 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ 2020/11/11 م. 

مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �شيدليه ناديه
مدين   SHCEXCICIVS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002387/ 

اإىل املحكوم عليه : �سيدليه ناديه 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: م�ستودع �سما لالدوية واملعدات ذ.م.م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 35.006 درهم بال�سافة للفائدة %5 

�سنويا من 2018/10/8 وحتى ال�سداد التام 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/و�ئل �أحمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�شارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر 

  رقم:2020/6581 
املنذر ال�سيد:�سيف بن حممد بن عبداهلل ال�سام�سي ، اماراتي اجلن�سية ميثله بالوكالة/ها�سم 

ابوالقا�سم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر 2014/1/132951
العنوان:دبي ، الر�ساء 1 ، بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 110 ، خلف اللولو هاير ماركت 

ومقابل اكادميية دبي المريكية ، ت:044478808
املنذر اليهما:مالتيبال�ست للتجارة �ض.ذ.م.م

العنوان: دبي ، الر�ساء 1 ، بناية ي�ض بزن�ض �سنرت مكتب رقم 602 و مكتب 604 ، مقابل اللولو 
هاير ماركت ، ت:0553719409

يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة دفع كامل متاخرات بدل اليجار وامل�ستحقة الدفع للمنذر يف 
مدة اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر لهذا النذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية 
التاأخري  وفوائد  الق�سائية  والر�سوم  امل�سروفات  بجميع  الزامها  مع  اليها  املنذر  �سد  الالزمة 

واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�سرر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر 

�لرقم  2020/6585 
املخطر:ح�سن حممد ال�سيد وكيال عن عبد اهلل ابراهيم �سعيد لوتاه اجلن�سيه/اماراتي وذلك ب�سفته مدير �سركه اجناز 

كابيتال لال�ستثمار ذ.م.م رخ�سه رقم:581270 دبي
املخطر الول:360 ديجري للتجاره العامه ذ.م.م

املخطر اليه الثاين:�سدر الدين كوني�سام فيتيل اجلن�سيه الهند
اخطار عديل بالوفاء

نخطركم بت�سليم املبلغ املدانني به وحيث انكم مت�سامنني ومت�سامنني ب�سداد مبلغ وقدره )18.664( وذلك باجمايل اربع 
�سيكات وامل�سحوبني على بنك را�ض اخليمه الوطني والتي بيانتهم كالتي:

1- �سيك رقم 000390 بقيمة 4666 درهم امل�سحوب على بنك را�ض اخليمه الوطني بتاريخ:2020/1/20
2- �سيك رقم 000391 بقيمه 4666 درهم وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمه الوطني بتاريخ:2019/11/20

3-�سيك رقم 000387 بقيمه 4666 درهم وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمه الوطني بتاريخ:2019/9/20
4- �سيك رقم 000388 بقيمه 4666 درهم وامل�سحوب على بنك را�ض اخليمه الوطني بتاريخ:2019/7/20

وبعر�ض ال�سيكات لدى البنك امل�سحوب عليه ارتدت لعدم وجود ر�سيد قائم وقابل لل�سحب لذلك نخطركم ا�سفني ب�سداد 
قيمه ال�سيكات امل�سار اليها اعاله وذلك خالل خم�سه ايام من تاريخ هذا الخطار وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات 

القانونية الالزمة �سدك للمطالبه بقيمه ال�سيك مع حتملكم كافه امل�ساريف الق�سائيه واتعاب املحاماه ان وجدت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6795/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:440/2019 جتاري كلي واملعدل بال�ستئناف رقم:38/2020 

ا�ستئناف جتاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )17796795.7( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل �ض.م.ع-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

كفيل  )ب�سفته  نارايندا�ض  ارجندا�ض  علم�سنداين   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  اف��وان  1-�سركة  اإعالنهم:  املطلوب 
�سخ�سي( 3- �ساجناي كومار ناريندا�ض علم�سنداين )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 4- نارايندا�ض �سبهراج علم�سنداين 
)ب�سفته كفيل �سخ�سي( 5- فخر الدين احلميدي )ب�سفته كفيل �سخ�سي( 6- �سركة �سيفتيك�ض للتجارة �ض.ذ.م.م 
)مظهر  كفيل  ب�سفتها  حم��دودة(  م�سوؤولية  )ذات  التجارية  ايدمرك  �سركة   -7 �سيكات(  )مظهر  كفيل  ب�سفتها 
�سيكات( 8- رامي�ض مول�سنداين ب�سفته كفيل )مظهر �سيكات( 9- �سركة مانف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 10- ا�سوك 

كومار ثارواين - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم - جمهويل حمل الإقامة 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )17796795.7(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كورنبريي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  
�سنرت - جممع دبي لال�ستثمار الوىل.  بزن�ض  : مكتب رقم 36 ملك يوريبني  العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم    791484 الرخ�سة:  رقم  حم��دودة  م�سوؤولية  القانون:ذات  ال�سكل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1307342  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2020/11/10   دبي  ق��رار حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2020/11/10
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
- ديرة - هور العنز - الهاتف:042389721 - الفاك�ض:042389722،م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
 العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز 

الهاتف:042389721 - الفاك�ض:042389722 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور   مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم  العامة �ض.ذ.م.م  للتجارة  كورنبريي  لت�سفية   اأع��اله 
 2020/11/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/11/10 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0005950 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :ابراهيم عبداهلل ح�سني علي 
جمهول حمل الإقامة : يعلن على �سوء حتري هيئة المارات للهوية - ال�سارقة - اليا�ض - �سارع ب�سري بن �سعد - �سارع رقم 

هاتف:971585500000  -  5 املنزل  رقم   -  22
بناء على طلب املدعي/خليفة عبداهلل بن هويدن الكتبي

قد اقام عليك الدعوى املذكورة اعاله ويطالبك فيها:احلكم بف�سل واخراج املدعي عليه من �سركة العمال امل�سماه )الكتبي 
و�سركاه( وعنوانها - ال�سارقة - املجاز - �سارع اخلان - برج الغامن لالعمال - الطابق الثامن - مكتب 806 - مع ما يرتتب 
على ذلك من اثار والمر ب�سطب ا�سمه ك�سريك من العقد امل�سجل لدى دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - الزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل خاليا من قيد الكفالة 
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/11/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية - يف 
 ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )5 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب  �سباحاً  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2020/11/16 م. 
مدير �خلدمات �لق�شائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر

فى �لدعوى رقم  2019/223 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ا�سبكت تاو - الطابق الرابع - �سقة 404 - اخلليج التجاري 
املنفذ �سده : بدر ام م�سيح اله الهي فر

املبنى  رقم   -  388-6350 البلدية  رقم   -  576 الر���ض  رقم   - الثالثة  الثنية  - منطقة  بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
  8 الطابق  رقم   -  t3- 803 العقار  رقم   -  GR PANORAMA بانوراما  املبنى  ا�سم   -  1

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   05.00 ال�ساعة   2020/11/25 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  الم��ارات  البيع )�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : �سقة �سكنية - املنطقة الثنية الثالثة - رقم الر�ض 576 - رقم البلدية:6350-388 - امل�ساحة 224.29 مرت 

مربع  - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى بانوراما - رقم الوحدة: T3- 803 - مببلغ :2.222.949.64 درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض �ل�شعبة 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 3581/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )84.913.55( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة
طالب الإعالن :  موارد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد فرحان عبد عبد - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  -  جمهول حمل الإقامة 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د  م��و���س��وع الإع����الن : 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )84.913.55(
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/11/30  ال�ساعة 
8.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2704/2018 جتاري كلي، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )1741553.36( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعالن : هيبورث . بي.ام.اأي �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
 وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل

�سفته   - ع��ام��ة(  م�ساهمة  )�سركة  انرتنا�سيونال  �سكل  ان��د  دري���ك   -1 اإع��الن��ه:  املطلوب 
بالق�سية : منفذ �سده  -  جمهول حمل الإقامة 

ب��ت��اري��خ:2020/11/15 اخطاركم ب�سداد  الإع��الن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1741553.36( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع قطعة 
ار�ض )حق منفعة( - رقم الر�ض 571 - املنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول والعائدة لكم 

بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19632 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : اجاي كالريا ناند رام كالريا      . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )22،871.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/2    / رق����م)83970  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

ال�سارقة  ( من نوع ) مر�سيد�ض ئي 300     _ �سالون ( موديل )2013 ( _ لون ) ا�سود (_ 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  ) 2020/19245 (

املنذر:  بنك ابوظبي الول ) حاليا(  بنك ابوظبي الوطني ) �سابقا (.

املنذر اإليه  : تالني ارمني بري�سيان      .  

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )74،347.31( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )86076/ الفئة T /خ�سو�سي/  

اأ�سود(_  ل��ون )   ) ا�ستي�سن  ( _ موديل ) 2017  ن��وع )�سيفرولية تريل بليزر  _  دب��ي ( من 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19657 (

املنذر:  م�سرف الهالل �ض م ع . 

املنذر اإليه : حمد مرزوق بخيت عبداهلل                 . 

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )141،156.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)66590 / خ�سو�سى/T  /  دبي   

( من نوع ) �سيفروليه �سلفرادو   _ بيك اب  ( موديل )2017 ( _ لون ) ابي�ض  (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19637 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليها : رايد بايك �سوب ) فرع من دبي ديزرت اك�سرتمي �ض ذ م م      .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  وق��درة )24،450.00( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 /   H رق���م)68925 / خ�سو�سى/  ال�سيارة  التنفيذية على  الإج���راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

دبي ( من نوع ) هيونداي اي 40_ا�ستي�سن   ( موديل )2014 ( _ لون ) عنابي(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19650 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : �سريا�ض راي راجيف راي بالماجالو   .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )35،502.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)36138 / خ�سو�سى/ R  / دبي 

( من نوع ) مازدا 3    _�سالون  ( موديل )2016 ( _ لون ) رمادي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19643 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : عران ار�سد حممد ار�سد ناظم         . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )60،978.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)29455 / خ�سو�سى/C  / را�ض 

اخليمة   ( من نوع )هوندا �سيفيك  _ �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ف�سي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19250 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ايريني �سوليجوين اغويالر.

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )27،602.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)30144 / خ�سو�سى/ S  / دبي ( 

من نوع ) كيا �سورينتو  _ا�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19634 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : جالنجر لتاأجري ال�سيارات ذ م م       . 

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )147،812.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)98079 / خ�سو�سى/N  / دبي  

( من نوع ) AUDI A3     _ �سالون ( موديل )2018 ( _ لون ) ر�سا�سي (_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  ) 2020/19251 (

املنذر:  بنك ابوظبي الول ( حاليا) بنك ابوظبي الوطني (�سابقا) .

املنذر اإليه  : خالد عبدالواحد عبداهلل يو�سف احلرمي     .  

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )158،004.81( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )1342/ الفئة K /خ�سو�سي/  

راأ���ض اخليمة ( من نوع ) ف��ورد مو�ستنج  _ كوبيه  ( _ موديل ) 2017 ( لون ) رمادي(_ 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19639 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : روبني ابريتا كارينجال          . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )48،707.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)72900 / خ�سو�سى/D  / دبي   

واملمولة  احمر (_   ( ل��ون   _ ) م��ودي��ل )2016   ) الينرتا  _ �سالون  ) هيونداي  ن��وع  م��ن   )

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19651 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : �سعيب غندور           . 

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )105،944.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)46703 / خ�سو�سى/E  / دبي   

( من نوع ) كيا كادينزا  _ �سالون ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19659 (

املنذر:  م�سرف الهالل �ض م ع . 

املنذر اإليه : عماد اني�ض با�سيل                  . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )31،161.16( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)96850 / خ�سو�سى/D  /  دبي   

ن��وع ) بي ام دبليو I520   _ �سالون  ( موديل )2015 ( _ ل��ون ) ازرق  (_ واملمولة  ( من 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19490 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : برونو كارفالهو دا �سيلفريا    .

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )189،835.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/15    / رق���م)59260  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

اأزرق(_  اأبوظبي ( من نوع ) جيب �سريوكي ليمتد _ ا�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  ) 2020/19249 (

املنذر:  بنك ابوظبي الول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �سابقا (.

املنذر اإليه  : جمعه عبداهلل �سعيد حممد العمريي     .  

الإخ��الل ب�سداد  اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )102،264.59( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )75056/ الفئة 11 /خ�سو�سي/  

اأبوظبي ( من نوع ) هوندا اكورد _ �سالون  ( _ موديل ) 2015 ( لون ) ابي�ض(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19635 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : راجان خانال            . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )69،078.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)61429 / خ�سو�سى/T  / دبي   

ا�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة  ( من نوع ) ني�سان اك�ض تريل  _ 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19640 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليها : زباره لتاأجري ال�سيارات   . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  وق��درة )43،793.00( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/1    / رق����م)88574  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

ال�سارقة  ( من نوع ) ني�سان التيما 2.5   _ �سالون ( موديل )2014 ( _ لون ) ابي�ض لوؤلوؤي 

(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19641 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : عامر افروز افروز عامل     . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )67،985.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/17    / رق���م)60389  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

ل��ون ) ف�سي (_  ( موديل )2013 ( _  ا�ستي�سن  ار يف  _  �سي  ن��وع ) هوندا  ( من  ابوظبي  

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19644 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : عمار حممد عبداحلميد ال�سيد             . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )72،170.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)39551 / خ�سو�سى/K  / دبي   

( من نوع ) كيا �سبورجت  _ ا�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19633 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليها : بيتكو انريجي للديزل ذ م م  . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  وق��درة )48،707.00( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رق��م)95441 / خ�سو�سى/A  / ام 

ن��وع ) ني�سان �سني 1،5   _ �سالون ( موديل )2018 ( _ ل��ون ) ابي�ض (_  القيوين  ( من 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19155 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : جوراي كو�سان       

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )61،913.01( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)92872 / خ�سو�سى/G / دبي 

واملمولة  ابي�ض(_   ( ل��ون   _ ) م��ودي��ل )2015   ) ا�ستي�سن   _  40 اي  ) هيونداي  ن��وع  م��ن   )

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19636 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : راوينا هالينا موبال رميول�سيو        . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )19،054.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)45307 / خ�سو�سى/R  / دبي  

واملمولة   _) ا�سود   ( ل��ون   _  )  2015( موديل   ) �سالون   _ لن�سر  )ميت�سوبي�سي  ن��وع  من   )

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  ) 2020/19248 (

املنذر:  بنك ابوظبي الول ) حاليا( بنك ابوظبي الوطني ) �سابقا( .

املنذر اإليه  : �سو�سيل برويز ا�سلم ا�سلم  .  

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )35،478.72( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )78220/ الفئة R /خ�سو�سي/  

ل��ون ) رم���ادي(_ واملمولة   ) ن��وع ) ني�سان �سني _ �سالون( _ م��ودي��ل ) 2016  ( م��ن  دب��ي 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19642 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : عبدالهادي حا�سر    .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )40،517.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 /   14 / خ�سو�سى/  رق���م)36095  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 

ابوظبي ( من نوع ) ني�سان تيدا    _هات�سباك  ( موديل )2014 ( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19491 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ك�سيان بينغ زهو    .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )52،164.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 /   A/خ�سو�سى  / رق���م)25678  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

عجمان ( من نوع ) جيب راجنلر _ ا�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون ) اأ�سفر(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل
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�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر 
�لرقم  6472/3/2020 

املنذره:�سيمك�ض توب مك�ض ذ.م.م    -    بوكالة املحامية/موزة اخلظر
�سد املنذر اليها:�سركة الن�ساءات العربية ذ.م.م

ننذركم مبوجب هذا النذار بوكالتنا احلا�سرة عن املنذرة بوجوب �سدادكم املبلغ امل�ستحق الآداء 
واملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة والبالغ جمموعه )236.780.74( درهم مئتان و�ستة وثالثون 
الف و�سبعمائة وثمانون درهم واربعة و�سبعون فل�سا - نتيجة تعامالت جتارية حيث ا�سرتيتم 
منها كمية من اخلر�سانه اجلاهزة مبوجب اوامر �سراء بتواريخ خمتلفة لعدة م�ساريع وال�سداد 
الق�ساء  اللجوء اىل  اآ�سفني اىل  �سن�سطر  وال  الن��ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اي��ام من  خ��الل خم�سة 
املخت�ض للمطالبة بكافة حقوقنا من اية جهة كانت وعلى �سبيل املثال ل احل�سر املطالبة باملبلغ 
املذكور اعاله امل�ستحق واملقرر به من قبلكم بال�سافة اىل حتميلكم الفائدة القانونية من تاريخ 
املطالبة وحتى تاريخ اليفاء التام بال�سافة اىل التعاب وامل�ساريف والر�سوم امل�سددة حت�سيال 

للمطالبة لية جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�نذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  6473/3/2020 

املنذر:عقيل عبد الرزاق    -    بوكالة املحامية/موزة اخلظر
�سد املنذر اليها:راأفت طه احمد

للمنذرة مبلغ وقدره )1.300.000(  بالوفاء  ونكلفكم  للمرة الخرية  ننذركم  بكتابنا هذا  جئنا 
تاريخ  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  بال�سافة  دره��م 
ال�سداد الفعلي املرت�سد يف ذمتك نتيجة تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليه وذلك يف غ�سون 
خم�سة ايام التالية من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الجراءات القانونية 
الالزمة امام املراجع الق�سائية املخت�سة حلماية حقوق املنذر ولتح�سيل املبلغ املذكور و�سيتم 
الفوائد  اىل  بال�سافة  املحاماة  واتعاب  القانونية  والنفقات  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  تكبيدك 

القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
مدين  AJCEXCICIVS2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001048/ 

اإىل املحكوم عليه :ليرتي ايكو�سواراكو
 A 903 عجمان الب�ستان - برج الالورينت مقابل �سوق ال�سمك بلوك

  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:�سل�سبيل للعقارات ذ.م.م �سل�سبيل للعقارات ذ.م.م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 16613.0 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/علي �ملهلبي 
حمكمة عجمان 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية 
�أد�ء �أمر   AJCEXCICPL2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001418/ 

اإىل املحكوم عليه :هبه اني�ض فايق منر
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ:�سل�سبيل للعقارات ذ.م.م �سل�سبيل للعقارات ذ.م.م   - اجلن�سية المارات العربية املتحدة
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 17760.0 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
- ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�شي/عبد�هلل �ملر�شدي 
حمكمة عجمان 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : كيه ام ا�ض لتجارة الكيماويات �ض.ذ.م.م  
خورى  ال�سرفى  عبدالرحمن  عبدالواحد  عبدالقادر  ملك   114 رق��م  مكتب   : العنوان 
رقم  الرخ�سة: 798379   رقم  القانون:ذات م�سوؤولية حم��دودة  ال�سكل  نايف.   - ديره   -
القيد بال�سجل التجاري : 1323866 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/10/12  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2020/10/12 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
العنوان :  مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو  & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات  ايه 
ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الول - الهاتف:042955582 
وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  الفاك�ض:042955598،م�سطحباً   -

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
العنوان :  مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - 

املركز التجاري الول - الهاتف:042955582 - الفاك�ض:042955598 
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية  كيه ام ا�ض لتجارة الكيماويات �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/10/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/12 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
اأعاله ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل  العنوان املذكور 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر

فى �لدعوى رقم  2019/165 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - ا�سبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 - 
مكتب نا�سر ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املنفذ �سده : �سعيد مطر �سعيد بن بليله - ب�سفته مدين ا�سلي وكفيل �سخ�سي ملديونية املدعي عليهما بن 
بليلة للمقاولت �ض.ذ.م.م - بن بليلة للعقارات �ض.ذ.م.م - واخرون

عنوانه:المارات - المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - ملك �سعيد مطر �سركة بن 
بليلة للعقارات - مبنى 6 بي �سكوير - مكتب رقم 207  

انه يف يوم الربعاء املوافق 2020/11/25 ال�ساعة 05.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات 
تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
التقدم  البيع  اع��رتا���ض على  ل��دي��ه  امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن  الأ���س��ا���س��ي قبل دخ���ول  الثمن  %20 م��ن  يقل ع��ن 
 301 ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��رره  مبا  معززا  باعرتا�سه 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
نوع العقار - ار�ض ف�ساء - املنطقة �سيح �سعيب 2 - رقم الر�ض 33 - رقم البلدية 531--386  امل�ساحة 

عطاء. لعلى  يباع   - درهم   9845438 التقييم   - مربع  مرت   5901.11
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   603.015.00 التقييم   - مربع  مرت   93.37 امل�ساحة   -  512
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   603.015.00 التقييم   - مربع  مرت   93.37 امل�ساحة   -  518
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   890.153 التقييم   - مربع  مرت   137.83 امل�ساحة   -  514
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   960.613.00 التقييم   - مربع  مرت   148.74 امل�ساحة   -  515
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   890.153.00 التقييم   - مربع  مرت   137.83 امل�ساحة   -  516
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   792.115 التقييم   - مربع  مرت   122.65 امل�ساحة   -  517
�سقة �سكنية - املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ض 592 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ىل �سولريوم - رقم الوحدة 

عطاء لعلى  يباع   - درهم   789.790.00 التقييم   - مربع  مرت   122.29 امل�ساحة   -  513
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض �ل�شعبة 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13090 بتاريخ 2020/11/17   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2361/2020/209 تنفيذ عمايل 
رق����م:2019/12020 عمايل  العماليه  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

جزئي، ب�سداد املبالغ املنفذ به وقدرها )284273( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعالن : نورين بانو-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

املطلوب اإعالنه: 1-�سركة توما�ض بنيت اخلليج ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )284273( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13089 بتاريخ 2020/11/16   

�عالن حكم بالن�شر
                   يف �لدعوى رقم 337/2020/445 طعن جتاري

فيه ووقف  املطعون  �سكال ومو�سوعا ونق�ض احلكم  الطعن  الدعوى: قبول  مو�سوع 
مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها  ال�ستئناف  حمكمة  اىل  ال��دع��وى  واح��ال��ة  تنفيذه 

والزام املطعون �سدة الر�سوم وامل�ساريف والتعاب.
طالب العالن: دواركي�ض للذهب والملا�ض �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية: طاعن

املطلوب اعالنهم: 1- ا�سابورة داميوندز م.د.م.�ض  - �سفته بالق�سية: مطعون �سده
ويتوجب  اأع��اله  املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
عليكم احل�سور اإىل حمكمة التمييز و ذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

كري�ستيانا   / امل��دع��و   فقد 
، نيجرييا    اب��اك��ب��ا  او���س��ان��ي��ا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)10658046A( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0543982198

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو  / وليفا جلوريا 
اجلن�سية  الفلبني     ، اداي���ا 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)P5967248A( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0567727822

فقد�ن جو�ز �سفر
/تورايرا�سا  امل���دع���و   ف��ق��د 
�سريلنكا     ، كري�سنابيالي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)7918455N( من يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0503154442

فقد�ن جو�ز �سفر
/مونيكا  امل������دع������و   ف���ق���د 
كينيا     ، جن��اجن��ا  وام���ب���وى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )2196104A(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0581958470

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد املدعو  /رفيق ان�ساري 
الهند     ، ان�������س���اري  م���ازي���د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )8224579L(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0523062992

فقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و  /�����س����وم راج 
، نيبال    رات��ن��ى روك����ا  روك����ا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )08310828(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0523062992

فقد�ن جو�ز �سفر

اأ�سد  امل��دع��و  /حممد  فقد 
باك�ستان     ، اح��م��د  خم��ت��ار 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1877951BP( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0565203630

فقد�ن جو�ز �سفر
امل��دع��و  /ا���س��م��ا يون�ض  فقد 
باك�ستان     ، ي��ون�����ض  حم��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )AP6903663(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�����رب  او  ب��اك�����س��ت��ان 

�سرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
احمد  /�سفيق  امل��دع��و   فقد 
باك�ستان     ، رح�����م�����ن  داد 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )CY1163652(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�����رب  او  ب��اك�����س��ت��ان 

�سرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
فقد امل��دع��و  /���س��ادي��ا ح�سن 
اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�سية   ، ح�سن 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )EP5518618(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�������رب  او  اث���ي���وب���ي���ا 

�سرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
/مي�سيل  امل������دع������و   ف����ق����د 
الفلبني     ، روت���اي���رو  مي�سنا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )EC4125317(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق������رب  او  ال���ف���ل���ب���ني 

�سرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د امل����������دع����������و  /ع�����ل�����ي 
الرفاعي  بابكر  عبدالعاطي 
، ال�سودان   اجلن�سية - جواز 
 )P02572946( سفره رقم�
م����ن ي����ج����ده ت�����س��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  ال�������س���ودان  ���س��ف��ارة 

مركز �سرطة

فقد�ن جو�ز �سفر

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم  ) 2020/19246 (

املنذر:  بنك ابوظبي الول )حاليا( بنك ابوظبي الوطني )�سابقا( .

املنذر اإليه  : ماريا جيما مانالوتو     .  

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )12،706.91( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم )71386/ الفئة 15 /خ�سو�سي/  

اأ�سود(_  اأبوظبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي لن�سر  _ �سالون  ( _ موديل ) 2015 ( لون ) 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،     

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19653 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : مروان نعيم حممد من�سور               . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )39،681.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)63380 / خ�سو�سى/T  / دبي   

واملمولة  ل��ون ) ف�سي (_  ( موديل )2017 ( _  الينرتا   _ �سالون  ن��وع ) هيونداي  ( من 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19655 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : هارجيندير �سينغ دار�سان �سينغ                . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )20،795.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 /   A/خ�سو�سى  / رق���م)10825  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

ل��ون ) رم���ادي  (_  ن��وع ) كيا �سرياتو   _ هات�سباك ( موديل )2015 ( _  الفجرية   ( من 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19645 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : مانوج مادهوكار مادهوكار     .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )37،500.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)14179 / خ�سو�سى/ R  / دبي ( 

من نوع ) تويوتا ياري�ض    _�سالون  ( موديل )2015 ( _ لون ) ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19660 (

املنذر:  م�سرف الهالل �ض م ع . 

املنذر اإليه : ناتايل ابراهيم اخل�سي                   . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )46،027.62( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

  / خ�سو�سى/14    / رق���م)12698  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

ابوظبي   ( من نوع ) ني�سان اك�ض تريل  _ ا�ستي�سن  ( موديل )2015 ( _ لون ) ا�سود  (_ 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19656 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : هريا �سرف              . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )68،573.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)17635 / خ�سو�سى/R  / دبي   

( من نوع ) كيا ا�سبورجت  _ ا�ستي�سن ( موديل )2017 ( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19652 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : حممد جابر مو�سي بالفاليك مو�سي . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )47،102.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)52180 / خ�سو�سى/L  / دبي ( 

من نوع ) ني�سان التيما  _ �سالون ( موديل )2014 ( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19291 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ناثان دافيد يول ليتبودي    .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )25،543.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم)80258 / خ�سو�سى/V  / دبي 

( من نوع ) AUDI A3  _�سالون ( موديل )2015 ( _ لون ) اأزرق(_ واملمولة ل�ساحلكم 

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

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19488 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : وي�سلي اليك�ساندر كو�ستا.

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )62،486.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/15    / رق���م)20362  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

اأبوظبي ( من نوع ) هايونداي تو�سان _ ا�ستي�سن ( موديل )2016 ( _ لون ) اأ�سود(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19489 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : حممد ح�سن حممد ح�سن     .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )45،343.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 / خ�سو�سى/9    / رق����م)75233  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

اأبوظبي ( من نوع ) ني�سان ALTIMA _ �سالون ( موديل )2018 ( _ لون ) رمادي(_ 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم ) 2020/19654 (

املنذر:  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 

املنذر اإليه : ن�سال �سكري حممد طقاطقه    . 

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )63،310.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 

واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  بالتق�سيط  وذلك خالل  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 

 /   B/خ�سو�سى  / رق����م)73232  ال�سيارة  على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

عجمان  ( من نوع ) تويوتا اف جيه    _ ا�ستي�سن ( موديل )2013 ( _ لون ) ابي�ض  ا�سود (_ 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل
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•• اأبوظبي - الفجر

�سدر عن اأكادميية ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الثقافية والرتاثية باأبوظبي، العدد 166 من جملة “�ساعر 
املليون”، م�سلطا ال�سوء على دور الإمارات يف �سناعة الواقع 
ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي، ودع��م��ه��ا لكثري م��ن امل��ب��دع��ني ال��ع��رب، من 

خالل ما ترعاه من جوائز اأدبية �سخمة.
واأ�سارت افتتاحية العدد  اإىل تلك اجلوائز التي تنظمها دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وقد جنحت يف خلق حالة ثقافية 
احلراك  ق��ائ��دة  ت��ك��ون  اأن  الإم�����ارات،  فا�ستطاعت  م��ت��ط��ورة، 
الثقايف يف واقعنا العربي، ومتكنت بالفعل من حتقيق قفزات 
مع  التفاعل  اإىل  ال��ك��ّت��اب  م��ن  الكثري  دف��ع��ت  ك��ث��رية،  نوعية 
ت�سيء  اأدبية  اأعمال  وامل�ساركة يف �سناعته عر  الواقع،  هذا 
دروب املعرفة والأدب، و�سول اإىل حتقيق اأرقام قيا�سية غري 
م�سبوقة يف اأعداد امل�ساركني يف جوائزها، ومنها جائزة ال�سيخ 
زايد للكتاب، التي حققت رقما قيا�سيا غري م�سبوق يف دورتها 
 2349 و�سول  عن  م��وؤخ��را  اجل��ائ��زة  اأعلنت  حيث  احلالية، 

م�ساركة من 57 دولة حول العامل.
اأن  ال�سعراء  اأم��ري  برنامج  جن��وم  اأك��د  مو�ّسع  ا�ستطالع  ويف 
اجل��وائ��ز الأدب���ي���ة اأ���س��ح��ب��ت ���س��رورة يف ح��ي��اة ال��ك��ت��اب، وقد 
ومنحت  الثقافية  احلركة  تن�سيط  يف  فاعل  ب�سكل  اأ�سهمت 

املبدعني فر�ستهم يف الظهور واملناف�سة وموا�سله الإجناز.
ويف ا�ستطالع اآخر حتدث عدد من ال�سعراء عن اأبرز اإ�سدارات 
اأكادميية ال�سعر، ودورها البارز يف رفد املكتبة العربية بعناوين 

هامة يف جمالت الأدب واملوروث ال�سعبي وال�سعر. 
وت�سمَن العدد عر�ساً مميزا عن حياة ال�ساعر منر بن عدوان 
حتت عنوان “ال�ساعر والأمري والأ�سطورة.. حلقات مفقودة 

وحكايات جابت املنطقة«. 
املليون  �ساعر  جنم  مع  الأول  ح���وارات،  خم�سة  العدد  و�سم 
ال�ساعر عامر بن فواز العجمي، والثاين  التا�سع  يف مو�سمه 
مع ال�ساعر حممد القرعاين جنم املو�سم الثامن، اإىل جانب 
ال�سعراء” وهم  “اأمري  ب��رن��ام��ج  م��ع جن��وم  ح����وارات  ث��الث��ة 

حممد عريج وهاجر عمر واآلء القطراوي.
وا�ستمل العدد يف اأبوابه الثابتة على اأخبار متنوعة لأن�سطة 
من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  والثقافة_اأبوظبي  ال�سياحة  دائ��رة 
الثاين  اجلزء  منها  ال�سعر،  اأكادميية  اإ�سدارات  عن  الأخبار 
ملوؤلفه  وتطورها”  ن�ساأتها  الإم��ارات��ي��ة-  “الأغنية  كتاب  من 

موؤيد ال�سيباين.
�سفحة  م��ع  وق��ف��ة  ه��ن��اك  بوك” ك��ان��ت  “في�ض  زاوي����ة  ويف   
ال�ساعر املغربي عبداهلل �سديق. اأما يف زاوية “تويرت” فتم 
“�ساعر  برنامج  ل�سعراء معروفني من  �سعرية  اأبيات  عر�ض 

املليون«.

•• دبي-الفجر:

اإطالق  ع��ن  بال�سني” ال��ي��وم  “هال  م��ب��ادرة  اأع��ل��ن��ت   
يني يف الإمارات،  معر�ض اأُ�سبوع الّثقافة الّرقمية ال�سّ
اأربعة  املعر�ض لأ�سبوع كامل ويغطي  حيث ميتد هذا 
نواٍح رئي�سية هي الّثقافة وال�سياحة، والفن والت�سميم، 
املتحركة  )الر�سومات  اجلديدة  الرقمية  وال�سناعة 
املعر�ض  ُنّظَم هذا  الثقايف. وقد  والإب���داع  والأل��ع��اب(، 
للتجارة  الّرقمي  للمعر�ض  الكبري  الّنجاح  اأث��ر  على 
اأطلقته هال  الذي  الإم��ارات وال�سني  والقت�ساد بني 

بال�سني م�سبقاً يف يوليو 2020. 
الرقمية  الثقافة  اأ�سبوع  معر�ض  يقام  اأن  املقرر  ومن 
 18 من  افرتا�سية  اإلكرتونية  من�سة  عر  ال�سيني 
اجلمعية  م���ن  بتنظيم   2020 ن��وف��م��ر   25 ح��ت��ى 
“هال  وم��ب��ادرة  الرتفيه  و�سناعة  للّثقافة  ال�سينية 
وال�ّسياحة  الثقافة  وزارة  م��ع  وبالتعاون  بال�سني”، 
الإم�����ارات،  يف  وال�����ّس��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة  ال�سينية، 
و�سفارة الإمارات يف ال�سني، و�سفارة جمهورية ال�سني 
جلمهورية  العامة  والقن�سلية  الإم��ارات،  يف  ال�ّسعبية 

ني ال�سعبية يف دبي.  ال�سّ
كوجهة  ل����الإم����ارات  ال���رتوي���ج  اإىل  احل����دث  وي���ه���دف 
متعددة الثقافات، اإ�سافة اإىل تعزيز التوا�سل وتوفري 
خالل  من  البلدين  كال  يف  ال�سباب  لإ�سراك  الفر�ض 
رزنامة مليئة بور�ض العمل والندوات. وبالتعاون مع 
�سركة “تن�سنت لالألعاب”، �سُتقام م�سابقة وّدية للعبة 
“ببجي” بني ال�سني والإمارات، اإ�سافة اإىل ا�ست�سافة 
ومعر�ض  ال�سوتية،  والكتب  املو�سيقى  ح��ول  جل�سات 

لالإبداع الرقمي. 
وقال �سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، �سفري دولة 
“خالل  ال�سعبية:  ال�سني  جمهورية  ل��دى  الإم���ارات 
زيارة �ساحب ال�ّسمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
ني يف العام املا�سي، اأ�سار �سّموه اإىل اأن ال�سني  اإىل ال�سّ
والإمارات تعمالن على و�سع خارطة طريق لقرن من 
الزدهار. و�سيكون م�ستقبل الّتعاون والتفاهم الّثقايف 
م��دع��وم��اً م��ن ق��ب��ل ال�����س��ب��اب يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن الذين 
التي تتمتع  والتفا�سيل  العمق  اإلهامهم من  ي�ستقون 

ينية«.  بها الثقافتان العربّية وال�سّ
���س��ع��ادة ين ج��ي��ان، �سفري جمهورية  م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال 
عالقات  “ت�ستمر  الإم����ارات:  ل��دى  ال�سعبية  ال�سني 
ال�سداقة التقليدية بني الإمارات وال�سني يف التعمق 
ق  حتقِّ الثنائية  ال�سرتاتيجية  �سراكتنا  واأ���س��ب��ح��ت 
تقدماً جديداً بف�سل التوجيه والعناية امل�ستمرة من 
قيادة البلدين. كما تعمل الدولتان على بناء جمتمع 
حيوي تت�سارُكه اأجيال امل�ستقبل. واإن تركيزنا الثنائي 
على تنمية ال�سباب اأ�سهم يف و�سع اأ�س�ض �سلبة لتعزيز 
تعاوننا يف القطاعات الرقمية والتبادل الثقايف. ومنذ 
متبادًل  دعماً  والإم����ارات  ال�سني  ال��وب��اء، قدمت  ب��دء 
جهوداً  بذلنا  لقد  العالقات.  اأوا�سر  تعزيز  يف  اأ�سهم 
م�سرتكة ملكافحة اجلائحة، الأمر الذي يعك�ض الثقة 
للتعاون  مثايل  لنموذج  ويوؤ�س�ض  املتبادلة  ال�سيا�سية 
يف  ال�سباب  ا�ستطاع  وق��د  كوفيد19-.  �سد  ال���دويل 
ومتهيد  للتوا�سل  جديدة  من��اذج  و�سع  البلدين  كال 

الطريق اأمام جناح القطاعات الّرقمية والّثقافية«. 

وقال ال�ّسيخ ماجد بن عبد اهلل املعال، رئي�ض جمل�ض 
مبادرتنا  “ا�ستمرت  بال�سني”:  “هال  م��ب��ادرة  اإدارة 
منذ اإطالقها يف بناء ج�سور التوا�سل التي تتيح تبادل 
وتر�سيخ  امل�سرتك  للنمو  الفر�ض  وت��وف��ري  اخل���رات 
التعاون بني الدولتني. وبالنظر اإىل �سنوات عالقاتنا 
الّثنائية  التجارية  العالقات  تتجاوز  التي  التاريخية 
ب��ني الإم�����ارات وال�����س��ني، ن���درك اأن م��ا مت اإجن����ازه يف 
بالدرجة  املا�سي قد ل يكون فعاًل  اأخ��رى يف  اأ���س��واق 
نف�سها  يف ال�سوق ال�سينية، اإذ ي�سكل التناقل ال�ّسفهي 
الثقة الأف�سل الذي حت�سل عليه العالمات  م�ستوى 
ن�سعى  ل��ذا  ال�سيني.  الأع��م��ال  جمتمع  يف  التجارية 
من خالل مثل هذه املعار�ض والفّعاليات اإىل ت�سليط 
ال�سوء على  املواهب والقدرات وتعزيز التبادل الثقايف 

بني البلدين، وخا�سة يف اأو�ساط ال�سباب«.
اأه��م �سريك جت��اري لل�سني  “تعد الإم��ارات  واأ�ساف: 
%26 من  اإذ ت�ستحوذ على ن�سبة  يف العامل العربي، 
بني  النفطية  غري  الأجنبية  التجارة  حجم  اإج��م��ايل 
لغة  واإتقان  تفّهم   ف��اإن  لذا  العربية.  وال��دول  ال�سني 
املدى  على  البلَدْين  على  بالفائدة  �سيعود  الأع��م��ال 
الو�سائط  امل��ع��ر���ض  يغطي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ال��ب��ع��ي��د«. 
التقليدية  الفنون  على  ال�سوء  ي�سلط  واأن  الرقمية 
والرقمية ال�سينية، مثل الأحجيات اليدوية ال�سينية، 
الورق  وَق��ط��ع  ال��ب��ور���س��ل��ني،  م��ن  امل�سنوعة  وال��ت��ح��ف 
وغري ذلك. و�سيتعرف زوار املعر�ض كذلك على فنون 
التجريدي.  والفن  العربي  اخل��ط  فن  مثل  املنطقة، 
جانبياً  معر�ساً  لأ���س��ب��وع  املمتد  احل���دث  و�سيت�سمن 
بن  حممد  بن  حمدان  جائزة  رعاية  حتت  للّت�سوير 

را�سد اآل مكتوم الدولية للّت�سوير ال�سوئي. 
للفنون  امل��رك��زي��ة  ال�سينية  الأك��ادمي��ي��ة  ���ض  و���س��ت��ع��ريِ
اأول  وتعتر   1918 ع��ام  يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجلميلة 
الأعمال  م��ن  ع���دداً  ال�سني  يف  وطنية  فنون  مدر�سة 
فنية  ال��زوار يف رحلة  �ست�سحب  التي  البديعة  الفنية 

مبهرة. 
ال�سيني يف  الرقمية  الثقافة  اأ�سبوع  و�سيقدم معر�ض 
الإمارات نظرة جديدة ل�سركات التكنولوجيا املحلية، 
ل��ت��ط��ور جمموعات  ���س��ُي��ج��ري حت��ل��ي��اًل م��ع��م��ق��اً  ك��م��ا 
الألعاب،  مثل  ال�سباب  فيها  يجتمع  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع 
املركزة على  والتعليم من خالل اجلل�سات  والأف��الم، 
ل�سبعة  امل�ستمر  احل��دث  و�سيت�سمن  معني.  مو�سوع 
اأيام، ور�ض عمل وجل�سات ل�ستقطاب اآراء ال�سباب من 
كال البلدين حول اأهم الق�سايا امل�سرتكة، اإ�سافة اإىل 
الرقمي  القت�ساد  يف  الإب��داع  مثل  موا�سيع  مناق�سة 
تعزيز  اإىل  املعر�ض  وي�سعى  الرقمية.  الثقافة  واأث���ر 
املنطقة  يف  والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون 
وي�سري  ال��ق��ط��اع.  ل��ق��ادة  �سبكية  من�سة  تاأ�سي�ض  ع��ر 
تقرير جديد اأ�سدرته �سركة “فرو�ست اأند �سوليفان” 
لالأبحاث وال�ست�سارات، اإىل اأن املنطقة تعد من اأ�سرع 
اإذ مُي�سي  الرقمية،  الأل��ع��اب  الأ���س��واق من��واً يف قطاع 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  ���س��ك��ان  م��ن   30% م��ن  اأك����رث 
اخلليجي ما يزيد عن 8 �ساعات اأ�سبوعياً على اأجهزة 
 50% 25 عاماً  ال�سباب حتت  ي�سكِّل  الألعاب، حيث 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  �سكان  اإج��م��ايل  م��ن 
اأفريقيا، ما يجعلها واحدة من اأ�سرع الأ�سواق منواً يف 

العامل بن�سبة منو �سنوية تبلغ 25%. 

احلدث الفرتا�سي امل�ستمر لأ�سبوع يت�سمن ور�ض عمل وندوات ومعار�ض تفاعلية 

»هال بال�سني« تطلق معر�ض �أُ�سبوع �لّثقافة 
يني يف �لإمار�ت يف دورته �لأوىل  �لرقمّية �ل�سّ

•• ال�شارقة-الفجر:
ملتقى  م��ن  ال�ساد�سة  ال���دورة  فعاليات  اختتمت 
ال�سارقة   فتيات  �سجايا  نظمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ون، 
ال�سارقة  ونا�سئة  ال�سارقة  اأط��ف��ال  م��ع  بالتعاون 
ب���اق���ة م���ن ال���ور����ض ال��ف��ن��ي��ة الف���رتا����س���ي���ة، عر 
والفتيات  لالأطفال  زووم،  الإلكرتوين  التطبيق 
 7 عمر  من  املوؤ�س�سات  لهذه  املنت�سبني  وال�سباب 
الفني  احل���راك  تفعيل  ب��ه��دف  �سنة،   18 وح��ت��ى 
للتعبري  لغة  الفن  يتخذ  جيل  واإع���داد  والثقايف، 
امل�����س��ارك��ون خ���الل الور�ض  وال��ت��وا���س��ل.واك��ت�����س��ب 
العديد من املهارات واملعارف اجلديدة، منها فن 
الزخرفة الت�سكيلية “املوزاييك”، كما ر�سموا على 
العنا�سر  على  ج��دي��دة  مل�سات  لإ�سفاء  الأقم�سة 

القدمية، خالل ور�سة “الر�سم على املالب�ض«.
رقمية”  “حروفيات  ور�سة  يف  املنت�سبون  و�سارك 
ومهارات  الرقمي،  الفن  اأ�سا�سيات  تعّلموا  حيث 
ت�سميم لوحات فنية با�ستخدام احلروف العربية، 
الفني  “الت�سكيل  الثانية  ال��ور���س��ة  اأت��اح��ت  فيما 
لإنتاج  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال��ف��ر���س��ة  الكويف”  ب��اخل��ط 
ت�����س��ام��ي��م ف��ن��ي��ة ع��ر ت��وظ��ي��ف ال��ق��واع��د الفنية 

والأ�س�ض العلمية للخط الكويف الهند�سي.
والنحا�ض”  امل��ع��ادن  “اأ�سكال  ال��ور���ض  �سملت  كما 
حيث تعرف الأطفال وال�سباب اإىل فنون الطرق 
“التقبيب”  ب��ف��ن  ي��ع��رف  م���ا  اأو  ال��ن��ح��ا���ض  ع��ل��ى 

التي  اليدوية  واحل��رف  الفنون  اإح��دى  باعتباره 
وث��ق��ت للفن الإ���س��الم��ي، وج����ّرب امل�����س��ارك��ون يف 
طرق  خمتلفة”  ب��ت��ق��ن��ي��ات  “الطباعة  ور����س���ة 
واملج�سمات،  ال�����س��ط��وح  ع��ل��ى  للطباعة  خمتلفة 

وطباعة وحدات زخرفية اإ�سالمية.
ي�سم  مكثفاً  ب��رن��اجم��اً  ال��ف��ن��ون  ملتقى  وي��ع��ت��ر 
اإطار  فى  والب�سرية  الت�سكيلية  الفنون  جم��الت 

زمني حمدد، ويهدف اإىل اإجناز عدد من الأعمال 
ي��رك��ز على  لتنظيم م��ع��ر���ض ف��ن��ي رق��م��ي، ح��ي��ث 
ويعزز  فنية،  اأع��م��ال  لإن��ت��اج  ال�سبابية  ال��ط��اق��ات 
الإنتاجية  الذي يرفع  العمل اجلماعي،  من روح 
تبادل  وي�����س��ه��م يف  امل�������س���ارك���ني،  ب���ني  وال��ت��ف��اع��ل 
اأعمال  اإىل  الأف��ك��ار  وحت��وي��ل  املختلفة  اخل���رات 

اإبداعية.

•• ال�شارقة –الفجر:

اإبراز  اأك��دت الأدي��ب��ة الإم��ارات��ي��ة زينة الكندي  ب��اأن 
الكتاب يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب يف دورته 
اإك�سبو  مركز  يف  عنها  ال�ستار  اأ�سدل  التي  الأخ��رية 
كبرية  خطوة  هو  وامل��وؤمت��رات   للمعار�ض  ال�سارقة 
الأدباء  اآراء كبار  العاملية وذلك بح�سب  للقفز نحو 
املعر�ض  خ��الل  منه  ن�سخة  ا�ستلم  ممن  واملثقفني 
حيث اأعرب اجلميع عن اإعجابهم وذهولهم  باإجنازه  
منوهني اأنه كان عر�سا ثقافيا متميزا للديوان الذي 

�سارك به اأكرث من مائة مبدع عربي .
ال�سارقة  معر�ض  يف  تواجده  اأن  الكندي  واأ�سافت 
الدويل للكتاب اإ�سهار  عاملي ثقايف عربي والحتفاء 
اأح��ت��ف��ل باإ�سدار  ب��ه ب��ه��ذا ال��ع��ر���ض ال��ث��ق��ايف ال����ذي 
ال��دي��وان ج��اء دون ط��ب��ول وم��زام��ري لكن عد�سات 
اإ�سدارات  يف  واحتوته  غالفه  التقطت  الكامريات 
والقنوات  باملعر�ض  املتخ�س�سة  الثقافية  املجالت 

الثقافية الإعالمية الأخرى
ن�سخ  وزعت  التي  الكندي  زينة  الأ�ستاذة  واأو�سحت 
ال���دي���وان يف امل��ع��ر���ض ب����اأن م��ا ���س��در ع��م��ن ت�سفح 

التعبري ع��ن حمتواه  امل��ع��ر���ض و���س��ف  ال��دي��وان يف 
الثقايف الأدبي باأنه حظي بكلمات معرة و  جميلة  
اهتمامها  ح��م��زة يف  ���س��ح��ر  امل��ب��دع��ة  ال��ك��ات��ب��ة  م���ن 
برتويج دي��وان اإب��داع  اأكرث من 100 مبدع عربي  
يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب  ونتاأمل  يوما 
ال��ع��امل��ي��ة  بف�سل  ن��ح��و  ب����اإذن اهلل-   - ي�����س��ل  اأن  م��ا 

اإجنازات من تعاونوا معنا .
اإ�سهاره  الكندي بجهود من �ساهم يف  واأ�سادت زينة 
ب���دء م��ن اإط��الق��ه يف م��ع��ر���ض ال��ق��اه��رة للكتاب يف 
م�سرتكة  وج��ه��ود  مبتابعة  ف��ك��رة  الن�سر  دار  ج��ن��اح 
من �ساحبة الديوان زينة الكندي واملخرج  املتميز 
حمدي مرزوق من م�سر املحرو�سة  لفتة اأنه بف�سل 
اأمثال   امل��ب��دع��ات  وال��ك��ات��ب��ات  املتميزات  ال�سديقات 
�سحر حمزة  .. والأديبة ال�سورية  هويدا  الدبيات  
اأ���س��داء اإيجابية يف  ..  وه��دى  ال�سحياين ك��ان له 
الثقافية فيها ل  العربية والأو�ساط  الدول  معظم 
اجلزيل  �سكرها   عن  معربة  الكتب  معار�ض  �سيما 
لكل من يهتم يف ن�سر وترويج الديوان الفريد من 
للباحثني  ومرجع  كمو�سوعة  ل��دوره  ثقافيا  نوعه 
والفنانني  وال�سعراء  والكتاب  الأدب��اء  عن  املثقفني 
التي تزيد  الكتاب بني �سفحاته  ال��ذي يحتويهم   
،معربة عن  الكبري  495 �سفحة من احلجم  عن 
كل  ثقافيا  ت��روي��ج��ه  يف  اجلميع  ي�سهم  اأن  اآم��ال��ه��ا 
امل�ساركني  الكتاب  م��ن  واهتماماته  ق��درات��ه  ح�سب 
معنا   وامل�ساركني   اهتم  برتويجه  ملن  معنا  حتية 
قبل  الكتاب  ع��ن  جميلة  فيديوهات   عملوا   وم��ن 
اإبرازها وخروجه  الطبع   وخالل مرحلة الإجن��از 

اإىل النور منذ العام املا�سي .

�سمن فعاليات الدورة ال� 6 من ملتقى الفنون بالتعاون مع اأطفال ال�سارقة ونا�سئة ال�سارقة

»�سجايا فتيات �ل�سارقة« تعزز �ملهار�ت 
�لإبد�عية لالأطفال و�ل�سباب بباقة من 

�لور�ض �لفنية �لفرت��سية

تواجده يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب اإ�سهار  عاملي ثقايف عربي

ديو�ن  »�إبد�ع مائة عربي« لزينة 
�لكندي يوقع يف معار�ض �لكتب �لعاملية

عدد جديد من جملة»�ساعر املليون«

�إ�ساءة على دور �لإمار�ت يف 
�سناعة �لو�قع �لثقايف �لعربي

حممد املبارك يفتتح الندوة العاملية

�ملتاحف باإطاٍر جديد ��ستك�ساف 
لآفاق �لتنمية �لثقافية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�سياحة- الثقافة  دائ���رة  رئي�ض  امل��ب��ارك،  خليفة  حممد  م��ع��ايل  افتتح 
العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  الفرتا�سية  العاملية  ال��ن��دوة  اأم�ض  اأبوظبي، 
 1000 م��ن  اأك��رث  وح�سور  مب�ساركة  جديد”،  ب��اإط��ار  “املتاحف  بعنوان 
 5 املتاحف من  والأكادمييني وخ��راء  العلماء  من  م�سارك و60 متحدثاً 

قارات، 
وذلك يف متام ال�ساعة 11 �سباحاً، ل�ستك�ساف اآفاق التنمية الثقافية.

ناق�ض املجتمعون الآفاق اجلديدة من التحديات وامل�سوؤوليات التي تواجهها 
الفر�ض  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل���ت���اح���ف، 

املتاحة يف قطاع الفنون والثقافة.
واأثناء كلمته الفتتاحية، 

املبارك  خليفة  حممد  معايل  حتدث 
ح�����ول الأ�����س����ب����اب ال���ت���ي ج��ع��ل��ت من 
ل�ست�سافة  مثالياً  م��وق��ع��اً  اأب��وظ��ب��ي 

هذه الندوة العاملية،
 قائاًل،

خا�سة  وب�����س��ف��ة  ف���خ���ورون  “نحن   
بالتعاون الهادف بني متحف اللوفر 
اأبوظبي  نيويورك  وجامعة  اأبوظبي 
ال�ستثنائية  الندوة  هذه  ل�ست�سافة 
النقا�سات  من  �سل�سلة  تتخللها  التي 
واحلوارات العاملية املثمرة خالل الفرتة احلالية التي اأ�سبحت فيها الثقافة 
واملتاحف اأكرث اأهمية من ذي قبل. ولأن اأبوظبي ت�سعى دوماً وراء حتقيق 
طموحها املتمّثل يف تر�سيخ مكانتها على اخلارطة الدولية كمن�سة ووجهة 
بفر�سة  الفنون والثقافة والإب��داع، فاإننا نحظى دائماً  اأوىل حتت�سن قيم 
الفنون  ح��ول  ال��دول��ي��ة  النقا�سات  ه��ذه  مثل  يف  وروؤي��ت��ن��ا  ب��اآرائ��ن��ا  امل�ساركة 
والثقافة. واليوم، نفخر بافتتاح هذه الندوة التي ت�ست�سيف لفيفاً من اأملع 
ملناق�سة  وتخ�س�ساتهم،  جمالتهم  �سمن  واملفكرين  القادة  واأب��رز  العقول 
“لقد انتهجت  التحديات والفر�ض التي تواجهها املتاحف«.واأكد معاليه: 
والبتكار  الإب���داع  على  قائمة  روؤي��ة  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة 
ملواجهة التحديات بهدف تعزيز براجمها والرتاث الثقايف اأمام جمتمعاتنا، 
باتخاذ  التزامنا  الثقافية. وانطالقاً من  وامل�ساحات  الرقمي  الف�ساء  عر 
اأولوية ق�سوى، فقد بذلنا  ال�سالمة الالزمة باعتبار ذلك  اإج��راءات  كافة 
جهوداً وا�سعة لإعادة فتح اأبواب معامل اأبوظبي الثقافية اأمام اجلمهور يف 
واإميانها  الر�سيدة  قيادتنا  روؤي��ة  ذل��ك من  م�ستلهمني  وق��ت ممكن،  اأق��رب 
يف  الثقافية  الرتاثية  واملعامل  املواقع  اإىل  اجلمهور  و�سول  تعزيز  باأهمية 
اأبوظبي باعتبار ذلك مكوناً اأ�سا�سياً ل غنى عنه يف تعزيز الرتفيه جلميع 
مليئاً  ك��ان  العام  “ ه��ذا  بالقول:  كلمته  معاليه  واختتم  املجتمع«.  اأف���راد 
دور  ت�سّور  واإع��ادة  للتاأمل  ب��ارزة  كانت مبثابة حمطة  ا�ستثنائية،  باأحداث 
يف  املجتمعات  بني  والتوا�سل  الرتابط  اأوا�سر  تعزيز  يف  الريادي  الثقافة 
اأوؤمن  واإن��ن��ي  بينها.  امل�سرتكة  القوا�سم  على  والبناء  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
باأّن تطوير النماذج امل�ستقبلية الناجحة يف قطاعي ال�سياحة والثقافة لن 

يتحقق اإّل من خالل التعاون والت�سامن وت�سافر اجلهود معاً«.
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دوري يف "اأ�سود فاحت" خمتلف ويحتوي على األف وجه

�سربى فو�ز: تعلمت 
حتدي نف�سى فى كل 

�سخ�سية �أقدمها
فى  للم�ساركة  جذبك  ال��ذى  ما  ب��داي��ة..   •

م�سل�سل "اأ�سود فاحت"؟
على  وي���ح���ت���وى  خم���ت���ل���ف  ال��������دور   -
مبنطقة  ث��اب��ت  ولي�ض  وج���ه،  األ���ف 
ب�سدق،  حُمددة، فتجدينه يحب 
ول��دي��ه م�����س��اع��ر ال�����س��ر بجدية 
�����ا، وم�������س���اع���د وج�����دع  اأي�����������سً
وخ��ط��ري وم�����وؤذى، ك��ل هذه 
�سخ�سية  ف��ى  ال��رتك��ي��ب��ات 
واح������دة، وه����ذه الأن�����واع 

من الأدوار اأحبها.
من  ب������ال������رغ������م   •
�سخ�سية  ح�������ب 
ال�سديد  اأ���س��رف 
ل�������س���خ�������س���ي���ة 
اأنه  ال  ران��ي��ا 
يوؤذيها  كان 
 .. �����ا  اأي�����������سً

كيف؟
- هى فكرة 
اللحظة  اأن 
يحب  ال����ت����ى 
اإن�سان  ف��ي��ه��ا 
����س���خ�������ض اآخ������ر 
من  ي���ت���م���ك���ن  ول 
احل�سول عليه وك�سب قلبه، ل ي�سبح اأمامه 
اأمامه  لٌي�سبح  اأك��ر  ب�سكل  م�ساعدته  �سوى 
ولكن  وال��رع��اي��ة،  الأم���ان  وم�سدر  املُخل�ض 
ينتقم  بها تطورات جعلته  الأح���داث ح��دث 

حلبه.

للحب؟ �سحية  اأم  �سريرة  اأ�سرف  �سخ�سية  • براأيك 
�سريرة،  �سخ�سية  بها  اأق��دم  م��رة  اأي  ف��اإن  ع��ام،  ب�سكل   -
اأتعامل معها مبنطق اأنه حتى واإن كان القانون واملجتمع 
يرونه �سًرا، فاأنا اأبحث له عن مرًرا ملا يفعله، حتى اأقتنع 
اأتبناها حتى ي�سدق اجلمهور  اأ�سباب  اأقدمه ولدي  مبا 

ال�سخ�سية، وهو ما حدث.
واملكر؟  ال�سر  لهذا  اأ�سرف  �سخ�سية  دوافع  • وما 

ف��ى حبه لأق�����س��ى درجة،  بالفعل، و���س��ادق  ُي��ح��ب  اأن���ه   -
ولكنه  وال�سرور  وال��ذون��ب  الأخ��ط��اء  من  العديد  ولديه 

يحب.
تقدمي  ف��ى  ل��ك  بالن�سبة  حت���دى  اأك���ر  ع��ن  وم����اذا   •

�سخ�سية اأ�سرف بهذه الحرتافية؟
- لي�ض �سىء واحد، ولكنه الدور ب�سكل عام، واأعتاد على 
اأقدمها حتى ينتج عنها  حتدى نف�سى فى كل �سخ�سية 

�سىء جميل وجديد.
وفريق  وهبى  هيفاء  الفنانة  مع  تعاونك  عن  • حدثنا 

العمل؟
ال�سخ�سيات،  ف��ى  وغ��ن��ى  وت��ن��وع  ت��ط��ور  ه��ن��اك  ف��ن��ًي��ا،   -
ولول  ال��داخ��ل��ى،  باجلمال  يتمتعون  جميعم  واإن�����س��ان��ًي��ا 
فى  التاخري  ذل��ك  تخطينا  كّنا  كورونا  فريو�ض  ظ��روف 

الت�سوير، �ساحًكا "كانت اأيام عنب".
منها  تخرج  تخو�سها  فنية  جتربة  كل  فى  • بالتاأكيد 

مبك�سب جديد .. فما مك�سبك من "اأ�سود فاحت"؟
- بالفعل، ومك�سبى احلقيقى من اأ�سود فاحت هو املخرج 
اأت��ع��اون فيها  امل��رة الأوىل التى  ك��رمي العدل، وه��ذه هى 
تكرارها،  واأمت��ن��ى  درج��ة  لأق�سى  ا�ستمتعت  ولكنى  معه 

متابًعا "عينه حلوة اوى وبيحكى الق�سة حلو اأوى".
الوترية فى احللقات  نف�ض  اأ�سرف على  �سي�ستمر  • هل 

املقبلة.. اأم ماذا �سيحدث؟
املفاجاآت م�ستمرة لنهاية الأحداث ويوجد �سر اأكرث.

هبة جمدي بدور حموري يف 
م�سل�سل حممد رم�سان

ان�سمت املمثلة امل�سرية  هبة جمدي  مل�سل�سل "مو�سى"، من بطولة الفنان 
امل�سري  حممد رم�سان ، لتج�ّسد دورا مهما وحموريا يف العمل. ومن املقرر 
امل�سل�سل مطلع �سهر كانون الأول/ اأن تبداأ جمدي بت�سوير م�ساهدها يف 

دي�سمر املقبل، بعد الإنتهاء من معاينة اأماكن الت�سوير.
وتدور اأحداث امل�سل�سل يف حقبة الأربعينيات واخلم�سينيات، وهو ما يحتاج 
حت�سريات كبرية �سواء من ناحية الديكورات واملالب�ض، التي تتنا�سب مع 

الفرتة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.
رجب،  �سيد  اخل��ويل،  ريا�ض  اخل�ساب،  �سمية  امل�سل�سل  بطولة  يف  وي�سارك 
اخلالق،  عبد  �سياء  ال��ر���س��ول،  عبد  ع��ارف��ة  ف���واز،  �سري  العا�سي،  اإمي���ان 
فريدة �سيف الن�سر، اأمري �سالح الدين، من تاأليف نا�سر عبد الرحمن، 

واإخراج حممد �سالمة.

منة ف�سايل:  ل �سيء ثابت 
لالأبد.. �لعربة بالوقت

ن�سرت املمثلة امل�سرية  منة ف�سايل  �سور جديدة لها يف �سفحتها اخلا�سة . 
وظهرت ف�سايل بال�سور باإطاللة عفوية وهي حتمل الهاتف، وعلقت على 
اأن ل �سيىء ثابت لالأبد، وقالت :"كل ال�سياء تتغري  ال�سورة م�سريًة اإىل 
... حتي ما ح�سبته لن يتغري �سياأتي عليه اليوم ويتغري ... ل �سيىء ثابت 

لالبد .. العره بالوقت ... يف النهايه تغري".
ال�سندويلى  ف��داء  عمرى" تاأليف  "حب  م�سل�سل  يف  �ساركت  منة  اأن  يذكر 
واإخراج عبد العزيز ح�ساد، وبطولة هيثم �ساكر و�سهر ال�سايغ ومي القا�سي 
واأحمد كرارة وحنان �سليمان واأماين كمال وديانا ها�سم و�سامح ال�سريطي 

وتامر فرج وعدد اآخر من الفنانني.

الفنى  ال��و���س��ط  ف��ى  ُي��ع��رف  كما  "مولنا"،  ه��و 
لختالفه ومتيزه ال�سديد الذى يجعله "احل�سان 
لكاريزمته  ب��ه  ي�سارك  عمل  اأى  ف��ى  الرابح" 
والذى  فوزا،  �سربى  الفنان  هو  اخلا�ض،  واأدائه 
ك�سف فى هذا احلوار، عن جتربة م�ساركته فى 
وهبى  هيفاء  الفنانة  مع  فاحت"،  "اأ�سود  م�سل�سل 
وطبيعة ال�سخ�سية التى قدمها خالل الأحداث 
به  يقوم  ملا  واجهها، ومربراته  التى  والتحديات 

خالل الأحداث وتفا�سيل اآخرى.. 

ت�سور الفنانة ريهام عبد الغفور م�ساهدها 
)اإل  ق��رياط( من م�سل�سل  )رب��ع  يف حكاية 
انا(، يف منطقة املنيل حيث ت�سدر امل�سل�سل 
ها�ستاج با�سم احلكاية تريند تويرت، واأبدى 
احلكاية،  اأب��ط��ال  ب���اأداء  اإعجابهم  امل��غ��ردون 

واملباراة التمثيلية التي جتمعهم.
جمال  اأم��ني  تاأليف  قرياط"  "ربع  حكاية 
عبد  ريهام  وبطولة  ح�سن،  اأحمد  واإخ���راج 

ر�ساد،  ن��ادي��ة  دروي�������ض،  م�سطفى  ال��غ��ف��ور، 
ع��ل��ى رزق، �سناء  ال�����س��اوي، حم��م��د  حم��م��د 
�سعد،  �ساهي�ستا  ال�سمان،  اإبراهيم  يو�سف، 
ع�سام ال�سقا، ر�سوى جودة، حممد ر�سوان، 
ب�سمة  الأح���م���دي،  حممد  دروي�����ض،  حممد 
ماهر، ر�سا اأمني، حممود ي�سرى عبد املنعم 

ريا�ض اأحمد عثمان.
من  ال�سابعة  احلكاية  هى  قرياط"  "ربع 

اإ�سافتها  مت��ت  وال��ت��ى  اأنا"  "اإل  م�سل�سل 
العمل  ح��ك��اي��ات  ع��ر���ض  بعدما مت  م��وؤخ��را، 
مو�سى"  "بنات  وه����ى  الأ����س���ا����س���ي���ني  ال�6 
بطولة وفاء عامر، و"�سنني وعدت" بطولة 
حنان  حياتى" بطولة  و"اأمل  ج��ودة،  اأروى 
�سريى  بطولة  �سخ�سى"  و"اأمر  م��ط��اوع، 
عادل، و"�سى القمر" بطولة كندة علو�ض، 

و"لزم اأعي�ض" بطولة جميلة عو�ض".

ريهام عبد �لغفور  ت�سور 
م�ساهدها يف »ربع قري�ط«

حققت املطربة اللبنانية رول �سعد، من خالل 
تالقينى"،  "لغينى  اجلديدة  اأغنيتها  كليب 
من  طرحها  منذ  م�ساهدة  مليون  م��ن  اأك��رث 
"يوتيوب"،  الفيديوهات  موقع  على  اأ�سبوع 
والأغنية من كلمات اأ�سامة م�سطفى، واأحلان 

حممد يحيى، 
الأغنية  ت�سوير  ومت  جم��دى،  اأحمد  وتوزيع 

بني �سوريا واأم��اك��ن اأخ��رى وم��ن اإخ���راج زياد 
خورى.

كليب  م����وؤخ����را  ط���رح���ت  ق���د  رول  اأن  ي���ذك���ر 
اأغنيتها اجلديدة "دكان �سالطة" عر قناتها 
رول  وتغنى  "يوتيوب"،  موقع  على  الر�سمية 
من خاللها باللهجة امل�سرية مرتدية جلباب 

الفتاة ال�سعبية.

ف�سل  ك��ل��م��ات  م���ن  �سالطة"  "دكان  اأغ��ن��ي��ة 
والكليب  رام��ى،  توزيع  بينو،  اأحل��ان  ال���راوى، 

من اإخراج اإيهاب عبد اللطيف،
ال�سعبية  امل�سرية  الأغ��ان��ى  نوعية  من  وه��ى   
امل�سرية  باللهجة  �سعد  رول  تقدمها  ال��ت��ى 
باحلارة  خ��ا���ض  دي��ك��ور  داخ���ل  ت�سويرها  ومت 

ال�سعبية.

رول �سعد تك�سر حاجز �ملليون 
م�ساهدة بكليب "لغينى تالقينى"
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مر�ض �للثة ي�ساعف �لإ�سابة 
بحالة �سحية خطرية

ُتركت دون عالج، ولذلك يعد  اإذا  الدم حالة خطرية  ارتفاع �سغط  ي�سّكل 
بذل اجلهد خلف�سه واحلد من تطويره، اأمرا بالغ الأهمية.

ويعرف ارتفاع �سغط الدم باأنه حالة �سائعة حيث تكون قوة دفع الدم على 
جدران ال�سرايني مرتفعة للغاية با�ستمرار.و يت�سبب هذا ال�سغط تدريجيا 
يف ت�سلب ال�سرايني وت�سيقها، ما يعني اأن القلب يجب اأن يعمل بجد اأكر 

ل�سخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�سم.
وميكن اأن تزيد هذه الآلية من خطر الإ�سابة بنوبة قلبية، لذا من املهم 
اإ�سابة  الفموية من خطر  النظافة  ال�سيطرة. ويزيد �سعف  اإبقاوؤها حتت 
ال�سخ�ض بارتفاع �سغط الدم. وي�سري بحث جديد اإىل اأنه اإذا كان ال�سخ�ض 
ارتفاع  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اللثة، فقد  نزيف يف  اأو  رق��ة  اأو  احمرار  يعاين من 

�سغط الدم.
ونظر البحث يف 81 درا�سة �سملت اأكرث من 250 األف �سخ�ض يف اململكة 
املتحدة، ووجد الفريق اأن اأولئك الذين يعانون من اأمرا�ض اللثة املتو�سطة 
بن�سبة  ال��دم  �سغط  بارتفاع  الإ�سابة  خماطر  لديهم  تزيد  ال�سديدة  اإىل 

.22%
ووجد البحث اأي�سا اأن امل�سابني بالتهاب دواعم ال�سن )ويدعى اأي�سا مر�ض 
اللثة وهو عدوى خطرية يف اللثة تتلف الأن�سجة الرخوة وميكن اأن تدمر 
العظام التي تدعم الأ�سنان اإذا ُترك دون عالج( معر�سون خلطر الإ�سابة 

بن�سبة %49 لرتفاع �سغط الدم.
معهد  يف  اللثة  اأم��را���ض  وح��دة  رئي�ض  داي��ت��و،  فران�سي�سكو  الدكتور  وق��ال 
اإي�ستمان لطب الأ�سنان التابع جلامعة كوليدج لندن: "ترتبط �سحة الفم 
بالأ�سنان  العناية  اإهمال  يتم  ما  وغالبا  العامة.  بال�سحة  وثيقا  ارتباطا 
العامة  ال�سحية  املخاطر  اإدارة  اأهمية  بنف�ض  تكون  اأن  يجب  لكن  واللثة، 

الأخرى".
الأ�سنان  ح��ول  البكترييا  وت��راك��م  بالفر�ساة  الأ���س��ن��ان  "تنظيف  واأ���س��اف: 
اجل�سم  التهاب  يزيدان من  قد  ولكنهما  والأم��را���ض،  اللثة  نزيف  ي�سببان 

وتلف الأوعية الدموية".
اآخر  اللثة عامل خطر  اأمرا�ض  اعتبار  الوقت احلا�سر، ميكن  "يف  وتابع: 
للقلب والأوعية الدموية. اإنها تنطوي على اأن�سطة التهابية ومناعية، ما 

يوؤدي اإىل اإنتاج ال�سيتوكينات املن�سطة لاللتهابات وتدمري الظهارة".
وهذا ي�سمح بدخول ال�سموم الداخلية وال�سموم اخلارجية يف جمرى الدم، 

ما قد ي�ساهم يف ت�سلب ال�سرايني واأحداث الن�سمام اخلثاري.
عوامل  ع��دة  ت�سببها  مزمنة  خمتلطة  ع���دوى  ب��اأن��ه  اللثة  م��ر���ض  يت�سف 

ميكروبية. ويبدو اأن ارتفاع �سغط الدم مرتبط بالتهاب دواعم ال�سن.
اأمرا�ض اللثة، اللثة احلمراء واملتورمة ونزيف اللثة بعد  اأعرا�ض  وت�سمل 

تنظيف الأ�سنان بالفر�ساة اأو اخليط.

اخلان؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- احلاكم. 

البتول؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- العذراء 

اأ�سلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�سية تعني الدفرت اأو ال�سجل. 

كلثوم؟  اأم  غنتها  التي  الرباعيات  �ساحب  • من 
- عمر اخليام. 

الإلهية؟  الكوميديا  �ساحب  ال�ساعر  هو  • من 
- الإيطايل دانتي. 

الفردو�ض؟  ملحمة  �ساحب  • من 
- ملتون. 

- هل تعلم اأن خنف�ساء الروث التي تعي�ض يف ال�سحاري الأفريقية ت�سنع كريات �سغرية من الروث ت�سع فيها 
بي�سها ثم تدفنه بالأر�ض ب�سكل جيد اإىل اأن يفق�ض. 

- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�سناف احل�سرات التي ل تعد ول حت�سى كاجلراد والنمل والأر�سة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�سوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�سطلع الديدان مب�سوؤولية تغذية الرتبة. 

يف ال�سفناء تقوم الأر�سات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن جميع احل�سرات ال�سغرية متلك جهازاً ع�سبياً مركزه الدماغ الذي ي�ستلم الأحا�سي�ض وير�سل 
الأوامر اإىل بع�ض الع�سالت لتقوم بعمل معني. وبالن�سبة اإىل دم احل�سرات فهو لي�ض اأحمر مثل دم الإن�سان 

لأنه ل يحتوي على الأوك�سجني وبالتايل ل يحتوي على كريات حمر. 
وي�سكل قلب احل�سرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�سم مبا�سرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�سرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �سغرية ميت�ض القلب الدم عرها وي�سخه نحو الراأ�ض. 
والع�سالت  اجل�سم  اأع�ساء  بطريقه  ويغ�سل  اجل�سم  يف  عائداً  ي�سري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�سب  وهناك 

والأع�ساب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�سوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 

احلمار والديك

الثالثاء   17  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13090  
Tuesday   17  November   2020   -  Issue No   13090

ال�سوفان
ي��ق��ل��ل م����ن ال���ك���ول�������س���رتول، لأن����ه 
داخل  الكول�سرتول  تر�سب  مينع 
بجدرانها،  والت�ساقه  ال�سرايني 
الوقاية  يف  ي�ساعد  ذل��ك  اإن  حيث 
الدموية  الأوع����ي����ة  ت�����س��ل��ب  م���ن 
بتناول ثالثة  وذل��ك  وان�����س��داده��ا، 
يوميا  ال�سوفان  غرامات من هذه 

اأي مبقدار كوب من ال�سوفان.
الوقاية من ال�سكري حيث اثبت دور ال�سوفان يف املحافظة على م�ستويات 
املعقدة  بالكربوهيدرات  غنيا  فكونه  عليها،  وال�سيطرة  ال���دم  يف  ال�سكر 
ال�سكر يف المعاء  املفيدة ي�ساعد على بطء امت�سا�ض  الغذائية،  واللياف 
الوقاية من  اي�سا يلعب دورا مهما يف  ال��دم، وبالتايل  وتنظيم م�ستواه يف 
ال�سابة بال�سكر من النوع الثاين، كما وكون ال�سوفان م�سدرا جيدا لعن�سر 
املغني�سيوم فهو بذلك �سي�ساعد على تنظيم م�ستويات الن�سولني واجللوكوز 

يف اجل�سم، فوائد احلبوب ملر�سى ال�سكري كثرية.
الح�سا�ض  زي��ادة  مو�سوع  �سيدعم  فهذا  اأي�سا  للروتني  م�سدرا  ب�سفته 
بال�سبع لوقت طويل وبالتايل تقليل كمية الطعام املتناول لحقا ومن هذا 
املنطلق تلعب حبوب ال�سوفان املتناولة يوميا دورا كبريا يف م�سالة نق�سان 

الوزن
الأمعاء،  ���س��رط��ان  وخ��ا���س��ة  بال�سرطانات  الإ���س��اب��ة  م��ن  ال�����س��وف��ان  يحمي 

لحتوائه على ن�سبة عالية من الألياف التي متنع ال�سرطان.

يف احدى اليام قررالعم �سلطان ان يذهب اإىل املدينة املجاورة يف زيارة لبع�ض الهل ولي�سرتي بع�ض الغرا�ض 
ففرح بذلك حماره ر�سيق وقال حمدا هلل ليته يجل�ض هناك يومني او حتى ا�سبع نوما لن الديك كوكو هنا 
يوؤذن مع الفجر في�ستيقظ العم �سلطان وليرتكني انام.. حمدا اهلل ذهب �سلطان للمدينة وهناك ترك احلمار 
يف ح�سرية ابن عمه وهي حظرية وا�سعة فيها كل �سيء وهنا كانت املفاجاأة.. الدجاج يلعب يف كل مكان والبط 
يت�ساجر احلمام يطري ويحط كل دقيقة ل يهداأ.. الولد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل  ي�سيح والوز 

�سئ.
طويال  وم�سى  الثقلية  الغرا�ض  بع�ض  ظهره  على  يحمل  ر�سيق  احلمار  لياأخذ  البيت  �ساحب  ابن  جاء  ثم   
طويال ثم عاد مرة اخرى وهكذا مل يهداأ احلال طوال اليوم ويف امل�ساء مل ي�ستطع النوم فقد اراد منه احل�سان 
ان يبتعد عنه ب�سبب �سخريه العايل والقطة تدخل وتخرج فت�سيح كل الطيور والكلب ينبح على القطة فيزداد 
المر �سوءا و�سجيج ال�سيارات باجلوار يقلقه و�سراخ القطط عند روؤية الفئران و�سياح البط والوز والدجاج 
عند و�سع بي�سهم ... ياالهي اكاد اجن انا احلمار ر�سيق يحدث يل هذا .. اه ياالهي اين غرفتي اين الديك كوكو 
متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما قرر �سلطان العودة اإىل القرية 
مل يكن هناك ا�سعد من احلمار ر�سيق الذي عاد اإىل الهدوء والراحة وال�سكينة يف الريف اجلميل واق�سم ان ل 

يتبطر على تلك النعمة ابدا. 

ارجت���اع امل���ريء ه��و ا���س��ط��راب يف اجل��ه��از اله�سمي يحدث 
املريء،  اإىل  امل��ع��دة  م��ن  احلم�سية  الع�سارة  رج��وع  نتيجة 
الأ�سخا�ض ل �سيما احلوامل وكبار  ويعاين منه كثري من 
ال�سن. ويحدث اأي�ساً ارجتاع املريء نتيجة فتق يف احلجاب 
احل��اج��ز، ويف اأغ��ل��ب احل���الت يتم ال�سفاء م��ن امل��ر���ض، مع 

بع�ض الوقاية.

اأعرا�ض ارجتاع املريء
ت�سخي�ض جزء منها  املريء وميكن  التهاب  اأعرا�ض  تتعدد 

ب�سهولة من قبل املري�ض، وهي:
وت�سبب  �سيوعاً،  الأع��را���ض  اأك��رث  احل��رق��ة: احلرقة من   -
الأطعمة  بع�ض  ع��ن  يبتعد  امل��ري�����ض  وجت��ع��ل  دائ��م��اً  �سيقاً 

امل�سببة لهذه احلرقة.
- الآلم بال�سدر: ي�سعر مري�ض ارجتاع املريء باأمل �سديد 

اأعرا�ساً  اأح��ي��ان��اً  امل���ريء  ارجت���اع  ي�سبب  حيث  ال�����س��در،  يف 
مر�سية ت�سبه النوبة القلبية نتيجة دخول الع�سارة املعدية 
واأملاً  الع�سالت  تقل�ض  ي�سبب  مما  املعدة" اإليه،  "حام�ض 

�سديداً.
- �سعوبة يف البلع: ي�سعر املري�ض ب�سعوبة يف البلع نتيجة 
التهاب املريء الناجت عن عودة الع�سارة املعدية اإىل املريء.
امل��ريء التي يتم ت�سخي�سها من قبل  اأع��را���ض ارجت��اع  اأم��ا 

الطبيب، فهي:
ومزمنة  م�ستمرة  ال�سوت  يف  بحة  حتدث  ال�سوت:  بحة   -
ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة ن��ت��ي��ج��ة خ����روج ع�����س��ارة امل���ع���دة لفرتات 

طويلة.
- التهاب احللق: اأثناء النوم تخرج الع�سارة املعدية وت�سبب 

التهاب احللق.
- التهاب اجليوب الأنفية: ت�سل اأحياناً الع�سارة املعدية اإىل 

اجليوب الأنفية وت�سبب التهاباً بها.
- ال�سداع: ال�سداع واحد من الأعرا�ض التي قد ل يعرفها 

املري�ض، والتي قد حتدث ب�سبب ارجتاع املريء.
عالج ارجتاع املريء

يجب ا�ست�سارة الطبيب يف حال وجود اأي حرقان اأو اأمل يف 
ال�سدر ل�ستبعاد وجود م�ساكل يف القلب.
اأما عن طرق عالج ارجتاع املريء، فهي:

والوجبات  املقلية،  الأطعمة  الأطعمة، مثل  - جتّنب بع�ض 
الغازية،  وامل��ي��اه  ب��ال��ده��ون،  الغنية  والأط��ع��م��ة  ال�����س��ري��ع��ة، 

ومنتجات الألبان.
املنا�سب  الأدوي���ة  الطبيب  ي�سف  ال��دوائ��ي، حيث  العالج   -

لكل مري�ض بح�سب حالته ولفرتة يحددها بنف�سه.
اإل يف احلالت  اإليه  اللجوء  يتم  التدخل اجلراحي: ول   -

املتقدمة.

تعرفو� على �أعر��ض �رجتاع �ملريء �أو نوبة قلبية !

اأ�سخا�ض مت اإجالوؤهم يف بويرتو ليمبريا ، هندورا�ض، قبل و�سول اإع�سار اإيوتا.   ا ف ب


