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اإ�سابتك بنوبة قلبية؟

ك�ضفت در��ضة جديدة �أن �لأ�ضخا�ص ذوي �ل�ضيقان �ل�ضمينة �أقل عر�ضة 
للإ�ضابة بارتفاع �ضغط �لدم و�لنوبات �لقلبية.

وبينما يقول �خلرب�ء �إنهم على ثقة �أن �لدهون حول خ�ضرك �ضارة 
ب�ضحتك، ل ميكن قول �ل�ضيء نف�ضه عن �لدهون حول �ضاقيك، حيث 
ك�ضفت �لأبحاث �أن وجود �ملزيد من �لدهون حول �لفخذين قد يكون 

مفيد�ً لك.
بولية  ن��ي��و�رك  يف  �لطبية  جري�ضي  نيو  كلية  يف  ب��اح��ث��ون  وفح�ص 
�رتفاع �ضغط �لدم وعلقتها بن�ضبة  �أن��و�ع من   3 نيوجري�ضي معدل 
بالغ،   6000 حالة  بتحليل  وقامو�  �ل�ضاقني،  يف  �لدهنية  �لأن�ضجة 
�مل�ضاركني من  ن�ضف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وك���ان  ع���ام.   37 مبتو�ضط عمر 

�لإناث ومت ت�ضخي�ص %24 منهم بارتفاع �ضغط �لدم.
يف  �لدهنية  �لأن�ضجة  لقيا�ص  �ل�ضينية  �لأ�ضعة  �لباحثون  و��ضتخدم 
ومت  �جل�ضم،  يف  �لكلية  �لدهنية  �لأن�ضجة  مع  قارنوها  ثم  �ل�ضاقني، 
�أو منخف�ضة  �إما لديهم دهون مرتفعة  �أنهم  ت�ضنيف �مل�ضاركني على 
�أكرث  �أو   34% بن�ضبة  �لعالية  �لدهون  ن�ضبة  حتديد  مع  �ل�ضاق،  يف 

للإناث. �أكرث  �أو  للذكور و 39% 
ووجد �لتحليل �أن �أولئك �لذين لديهم ن�ضب عالية من دهون �ل�ضاق 
�لذين لديهم م�ضتويات منخف�ضة من  �أولئك  �أقل عر�ضة من  كانو� 

�لدهون لرتفاع �ضغط �لدم.
�لنقا�ص  تو��ضل  �لدر��ضة  �إن  فيز�ريا  �أيو�ص  �لرئي�ضي  �لباحث  وق��ال 
�لدهون  �أي��ن توجد  ل��دي��ك، ولكن  �ل��ده��ون  م��ق��د�ر  لي�ص فقط ح��ول 
�أي�ضاً، وعلى �لرغم من �أننا نعلم بثقة �أن �لدهون حول �خل�ضر ت�ضر 
بال�ضحة، ل ميكن قول �ل�ضيء نف�ضه عن دهون �ل�ضاق، فاإذ� كان لديك 
بل  �ضيئاً،  �ضيئاً  ذل��ك  يكون  �أن ل  �ملحتمل  �ضاقيك، فمن  ح��ول  ده��ون 

ورمبا يحميك من �رتفاع �ضغط �لدم وفقاً لنتائجنا".

 هذه الأطعمة حترق 
الدهون وتزيد طاقة اجل�سم

�ل��وزن على  �إىل خ�ضارة  �لتي تهدف  �لغذ�ئية  �لأنظمة  تعتمد معظم 
تناول كميات حمددة من بع�ص �لأطعمة و�لتوقف عن تناول �أطعمة 

�أخرى، ويف نف�ص �لوقت ممار�ضة �لتمارين �لريا�ضية بانتظام.
ويف حني �أن هناك �لكثري من �حلميات �لغذ�ئية �ملعروفة، ك�ضفت �إحدى 
خرب�ء �لتغذية �أن تناول �ملزيد من �أطعمة معينة ميكن �أن ي�ضاعد يف 

�إنقا�ص �لوزن مع زيادة �لطاقة �لتي يح�ضل عليها �جل�ضم.
�إك�ضربي�ص  ل�ضحيفة  رول���ض��ون  �إم��ي��ل��ي  �لتغذية  �أخ�ضائية  وق��ال��ت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة "ل ي��وج��د ���ض��لح ���ض��ري ل��ف��ق��د�ن �ل�����وزن، �لأم�����ر كله 
و�لتمارين  �لتغذية  بني  �ل�ضحيح  �لتو�زن  وحتقيق  بالت�ضاق  يتعلق 

�لريا�ضية".
ومن �أجل حتقيق نظام غذ�ئي متو�زن، يلجاأ �لكثريون �إىل �لتوقف عن 
تناول جمموعات غذ�ئية حمدد، ومن �ملوؤكد �أن �لتخل�ص من �لوجبات 

�خلفيفة غري �ل�ضحية �ضي�ضاعد يف تقلي�ص حميط �خل�ضر.
ومع ذلك، �أو�ضحت �خلبرية �إميلي �أن تناول �ملزيد من �أطعمة حمددة 
يرغبون  �لذين  على  ويتوجب  �ل���وزن،  لفقد�ن  �ملفتاح  �ل��و�ق��ع  يف  هو 
�إ�ضافة  �لن�ضاط  م��ن  مبزيد  و�ل�ضعور  �ل��ز�ئ��د  �ل���وزن  م��ن  بالتخل�ص 

�ملزيد من �لأطعمة �لغنية بالألياف �إىل وجباتهم �لغذ�ئية.
يعتقد  لها،  �لطيبة  �ل�ضمعة  من  �لرغم  "على  قائلة  �إميلي  وعلقت 
خرب�ء �ل�ضحة �لآن �أن �لألياف �أكرث فائدة من جمرد تنظيم عملية 
�له�ضم، ووفقاً للإر�ضاد�ت يجب �أن يح�ضل �لبالغون على 30 غر�ماً 

من �لألياف يف �ليوم.
�لأل��ي��اف، ميكن  �أن تناول ما يكفي من  �إىل  �لأب��ح��اث  �أح��دث  وت�ضري 
خمتلفة،  �ضحية  بحالت  �لإ�ضابة  خماطر  لتقليل  مفتاحاً  يكون  �أن 
ت�ضاعد  ول  �لعنيدة.  �ل��ده��ون  ف��ق��د�ن  على  �مل�ضاعدة  �إىل  بالإ�ضافة 
للطعام  بل ميكن  للج�ضم،  �لعامة  �ل�ضحة  �لألياف فقط يف حت�ضني 

�أي�ضاً ت�ضريع نتائج فقد�ن �لوزن.
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هل تريد اأن تنجز اأكرث اأثناء 
الدرا�سة؟ احلل يف دقيقتني

وقت  لديك  ولي�ص  �ل��در����ض��ة،  �أث��ن��اء  �ل�ضيء  بع�ص  بالك�ضل  ت�ضعر  كنت  �إذ� 
فقط،  دقيقتني  مل��دة  �لريا�ضية  �لتمارين  ممار�ضة  يف  يكمن  فاحلل  كثري، 
بال�ضويد  يون�ضوبينغ  جامعة  يف  باحثون  وح��ل��ل  ج��دي��دة.  در����ض��ة  بح�ضب 
�لذين  �لأ�ضخا�ص  على  �لريا�ضية  �لتمارين  تاأثري�ت  تناولت  در��ضة   13
ترت�وح �أعمارهم بني 18-35 عاما، و�أجريت هذه �لدر��ضات بني 2009-

"�ضي �إن �إن" �أم�ص �لأول  �جلمعة، وخل�ص  2019، بح�ضب ما �أوردت �ضبكة 
هوؤلء �إىل �أن ممار�ضة �لريا�ضة بني دقيقتني و�ضاعة كاملة، يف متارين مثل 
�جلري و�مل�ضي وركوب �لدر�جات �لهو�ئية، حت�ضن وظائف �لتعلم و�لذ�كرة 
لدى �لبالغني. ولحظ �لباحثون �أن ممار�ضة �لتمارين بني كثافة متو�ضطة 
120 ثانية فقط، توؤدي �إىل تعزيز ذ�كرة  �إىل كبرية، حتى ولو كانت ملدة 

�لتعلم و�لتخطيط وحل �مل�ضكلت و�لرتكيز.
�لتعلم.  �لبدنية و�لقدرة على  �لتمارين  �أن هناك �ضلة وثيقة بني  و�أك��دو� 
ومع ذلك، �ضدد �لباحثون �ل�ضويديون على �أهمية �إجر�ء مزيد من �لأبحاث 

لتحديد �ل�ضرت�تيجية �ملثلى للتمارين.
�لريا�ضية قبل  �لتمارين  �أن  �ل�ضابقة  للدر��ضات  �ملنهجية  �ملر�جعة  وتظهر 
�لرتميز  �لباحثون  وع���ّرف  �لتعلم.  وظ��ائ��ف  حت�ضني  �إىل  ي���وؤدي  �لرتميز 
باأنه �ملرحلة �لأوىل من عملية تخزين �ملعلومات يف �لذ�كرة، وهي مرحلة 
معاجلة �ملعلومات. وهذه لي�ضت �لدر��ضة �لأوىل �لتي تظهر فو�ئد �لتمارين 
ن�ضرت يف  در��ضة  قالت  �ملا�ضي،  مايو  �لإن�ضان. ففي  عافية  �لريا�ضية على 
�إن  عاما،   66 �أعمارهم  معدل  �أ�ضخا�ضا  وتناولت  �أمريكية،  علمية  جملة 

�لتمارين �ملنتظمة ميكنها �أن حت�ّضن مهار�ت �لتفكري و�للفظ.

الف�ستان الرتيكو 
الطويل جنم مو�سة 

اخلريف
جنم  �لطويل  �لرتيكو  �لف�ضتان  ميثل 
�مل���و����ض���ة ه����ذ� �خل���ري���ف ل��ي��م��ن��ح �مل�����ر�أة 
بالأناقة  د�ف��ئ��ة ووث���رية تنطق  �إط��لل��ة 

و�لأنوثة.
�أن  �لأملانية   "Elle" جملة  و�أو�ضحت 
هذ�  يكت�ضي  �لطويل  �لرتيكو  �لف�ضتان 
�مل��و���ض��م ب���األ���و�ن ه��ادئ��ة ك��درج��ات �لبيج 
و�ل��ك��رمي��ي و�ل����رم����ادي، ك��م��ا �أن����ه يطل 
�لأذو�ق  ك��ل  لري�ضي  خمتلفة  بق�ضات 
مثل �لق�ضة �مل�ضتقيمة و�لق�ضة �مللفوفة 
�ملفعمة بالأنوثة و�لق�ضة ذ�ت �لفتحات 

�جلانبية �ملثرية.
باملو�ضة  �مل���ع���ن���ي���ة  �مل���ج���ل���ة  و�أ�����ض����اف����ت 
�لطويل  �لرتيكو  �لف�ضتان  �أن  و�جلمال 
حيث  �لتن�ضيق؛  �إمكانيات  بتنوع  ميتاو 
كاجو�ل  �إط��لل��ة  على  �حل�ضول  ميكن 
من خلل تن�ضيقه مع حذ�ء ريا�ضي، يف 
حني ميكن �حل�ضول على �إطللة �أنيقة 
تن�ضيقه مع ح��ذ�ء ذي كعب  من خ��لل 

عال �أو بوت.

اإذا امتنعت عن ال�سكر املكرر واللحوم 
والكربوهيدرات.. ماذا يحدث جل�سمك؟ �ص 23

فوائد احلم�ص على 
�سحة اجل�سم والب�سرة

�حلم�ص من �أهم �لبقوليات �لتي حتتوي على ن�ضبة كبرية من �لفيتامينات 
 ، �ملغن�ضيوم،  �ل��ف��و���ض��ف��ات،  وم��ن��ه��ا)�حل��دي��د،  �ملختلفة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل��ع��ن��ا���ض��ر 
�لبوتا�ضيوم، �لكال�ضيوم(، لذلك له دور فعال يف علج �لعديد من �لأمر��ص 

ومفيد ل�ضحة �جل�ضم و�لب�ضرة..
ووفقا ملا ذكره موقع healthline فاإن فو�ئد �حلم�ص هى:

فو�ئد �حلم�ص على �ضحة �جل�ضم
-1يحتوى �حلم�ص على ن�ضبة عالية من �لعنا�ضر �لغذ�ئية �لتى تعمل على 

�ضبط م�ضتوى �ل�ضكر فى �لدم ويعترب من �لأكلت �ملفيدة ملر�ضى �ل�ضكر.
فهو  و�لربوتينات  �لفيتامينات  من  عالية  ن�ضبة  على  لحتو�ئه  -2نظر� 
مفيد للمر�أة �حلامل حيث �إنه يعمل على تغذيتها و�حلفاظ على �ضحة ومنو 

�جلنني.
يعالج  �أن��ه  كما  �لأم��ع��اء،  وحركة  �له�ضمي  �جلهاز  �ضحة  على  يحافظ   3-
��ضطر�بات �ملعدة ، نظر� لحتو�ئه على ن�ضبة عالية من �لعنا�ضر و�ملركبات 

�لغذ�ئية.
-4ي�ضكن �لأمل ويعالج �ل�ضد�ع و�أمر��ص �جلهاز �لع�ضبي ، كما �أنه يحافظ 

على �ضحة �لع�ضلت و�ملفا�ضل و�للتهابات.

على  �لأف��وك��ادو  �ح��ت��و�ء  �أن  �إىل  كنديون  باحثون  وتو�ضل 
دهون "�أفوكاتني بي" جتعله من �ملو�د �ملفيدة يف �لت�ضدي 
ي��ق��وم مب��ه��اج��م��ة �خلليا  �إذ  �ل���ف���ت���اك،  �ل�����دم   ل�����ض��رط��ان 
�ل�ضرطانية ب�ضكل مبا�ضر. ومتتد فو�ئد �لأفوكادو للقلب 
"�إي" و"�ضي"  بفيتامني  غ��ن��اه  �أن  �إذ  �ل��دم��وي��ة،  و�ل����دورة 
�لكول�ضرتول يف �لدم، وبالتايل  ي�ضاعد على خف�ص ن�ضبة 
و�أمر��ص  �لقلبية  بال�ضكتات  �لإ�ضابة  خماطر  من  يقلل 

�ضيق �ل�ضر�يني.
�أما غنى �لأفوكادو باللوتني و�لزيك�ضانثني فيجعله مفيد�ً 
�لأخرى  �ل�ضوء و�لعو�مل  �لب�ضرية من  حلماية �خلليا 
�لنظر  �ضعف  م��ن  �حل��م��اي��ة  على  ع���لوة  للعني،  �ل�����ض��ارة 
"بيلد دير فر�و"  �لناجت عن �لتقدم يف �لعمر، وفقاً ملوقع 

�لأملاين.

�حلل �ل�سحري جلمال �ملر�أة
ويقدم �لأفوكادو حتديد�ً للن�ضاء �حلل �ل�ضحري للح�ضول 
�لوقت، فالدهون  على قو�م ر�ضيق وب�ضرة ن�ضرة يف نف�ص 
للغاية يف  حرق  بالأفوكادو مفيدة  �ملوجودة  �مل�ضبعة  غري 

�لدهون �ل�ضارة ومنع تخزينها يف �جل�ضم.
�لإح�ضا�ص  م��دة  ط��ول  على  �لأف��وك��ادو  ت��ن��اول  ي�ضاعد  كما 
بال�ضبع، ما يعني على �ملدى �لطويل خ�ضارة كيلوغر�مات 

عديدة.
�لأف���وك���ادو على  ي�ضاعد  وع��ل��ى �ضعيد �جل��ان��ب �جل��م��ايل، 
�ل��رتط��ي��ب �ل��ع��م��ي��ق ل��ل��ب�����ض��رة ومي��ن��ح��ه��ا �مل��ظ��ه��ر �ل�ضحي 
و�لن�ضر، كما �أثبتت �لدر��ضات �أنه من �ملو�د �لتي تطيل من 

فرتة �ضباب �لب�ضرة وحتميها من �أ�ضعة �ل�ضم�ص �ل�ضارة.
ز�د ن�ضجها ومل تعد �ضاحلة  �لتي  �لأفوكادو  وحتى ثمار 

من  �لقليل  م��ع  خلطها  ميكن  �إذ  للب�ضرة،  مفيدة  ل��لأك��ل 
وفقاً  �لب�ضرة،  على  كقناع  و��ضتخد�مها  و�ل��زب��ادي  �لع�ضل 

لتقرير ن�ضره موقع "بيلد دير فر�و" �لأملاين.

هكذ� حت�سن بع�ض �لأغذية مز�جنا 
رمبا قد �ضمعت �ضابقاً مقولة " ما تاأكله يعرب عنك" دون 
ما  فعًل  ي��وؤث��ر  فهل  بال�ضبط.  ذل��ك  يعنيه  م��ا  تعرف  �أن 
ما هي  �إذ�َ  �أي�ضاً؟  و�لنف�ضية  ناأكله على �ضحتنا �جل�ضدية 
�لأطعمة �لتي قد تخرجنا من حالة نف�ضية �ضيئة وحت�ضن 

مز�جنا؟
ل �ضك �أي�ضاً باأنك قد �ضمعت عبارة "تفاحة يف �ليوم تبقي 
�لطبيب بعيد�ً"، ولكن هل ميكن لتفاحة يف �ليوم �أن تبقي 
�لأغذية  �إىل  و�نتبه  جيد�ً  نف�ضك  ر�ق��ب  بعيد�ً؟  �لكتئاب 
�لتي تتناولها، فقد ك�ضفت �لعديد من �لدر��ضات و�لأبحاث 
وج���ود ر�ب���ط ب��ني �ل��ت��غ��ي��ري�ت يف �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ملز�ج 
و�ل�ضعادة. وبينما ل تعترب �لتغذية علجاً للكتئاب ب�ضكل 
�أنها قد تكون ج��زء�ً ل يتجز�أ من خطة �لعلج  �إل  كامل، 

�ل�ضاملة.

�إليك بع�ض �لأطعمة �لتي ت�ساعد يف طرد �لكتئاب 
من حياتك �ليومية:

�مل���ذ�ق �حل��ل��و و�لنكهة  �مل���وز على  ف��ائ��دة  �مل���وز: ل تقت�ضر 
�لبوتا�ضيوم  ع��ل��ى  �أي�����ض��ا  ي��ح��ت��وي  ف��ه��و  فح�ضب،  �ل��ل��ذي��ذة 
وظائف  ويح�ضن  �لطاقة  لك  يوفر  �لذي   B6 وفيتامني
�ملخ. لهذ� �ل�ضبب فهو �لغذ�ء �ملثايل لوجبة �لفطور لبدء 

يومك.
حتتوي  و�لغريبفروت  و�لليمون  �لربتقال  �حلم�ضيات: 

�إذ�  ل��ل��م��ز�ج.  م��ع��زز  وه���و  �ل��ف��ول��ي��ك  ع��ل��ى حم�ص  جميعها 
كنت يف حالة مز�جية �ضيئة، ما عليك �ضوى تناول حبات 

�لربتقال لتنتع�ص.
�لأفوكادو  ف���اإن  ج��ي��د،  م���ز�ج  يف  ت��ك��ن  مل  �إذ�  �لأف����وك����ادو: 
من  مزيج  على  يحتوي  �إذ  لتعديله.  �ملثالية  �لفاكهة  هو 
فيتامينات ب و�لبوتا�ضيوم �لتي ل جتعلك ت�ضعر بالتح�ضن 
فح�ضب، و�إمنا تخف�ص �ضغط �لدم �أي�ضاَ. لذ�، �إبد�أ يومك 
ن�����ض��ر موقع  ب��ع�����ص �لأف����وك����ادو، بح�ضب م��ا  م��ب��ا���ض��رة م��ع 

جلامعة )نوتنغهام( �لربيطانية.
�لأوقات  �ضديقة  باأنها  �ل�ضوكولتة  تعرف  �ل�ضوكولتة: 
�لكتئاب  �أي�ضاً من م�ضاد�ت  �لعكر. فهي  و�مل��ز�ج  �ل�ضعبة 
وجتعلك ت�ضعر بر�حة �أكرب. ولكن عليك �أن تكافح ملقاومة 
�ملف�ضلة  �ل�ضوكولتة  تناول �ضندوق كامل من  �لرغبة يف 
لأنه  �مل�ضتحيل(،  يكون من  )يكاد  و�ح��دة  لديك يف جل�ضة 
على �لرغم من �أن �ل�ضوكولتة من �ضاأنها �أن جتعلك ت�ضعر 
�ل�ضحية  �ملخاطر  �أن  �إل  �لق�ضري،  �مل��دى  على  بالتح�ضن 
�أنها  لل�ضمنة وحب �ل�ضباب على �ملدى �لطويل من �ملوؤكد 

�ضتجعلك تندم على �ضعفك �أمامها.
و�إذ� كنت تو�جه يوماً مرهقاً،  تناول ما قد ي�ضاعدك على 

تخفيف �لتوتر كالزجنبيل �أو جوزة �لطيب.
�أ���ض��ف بع�ص  م��ع �ضخ�ص تهتم لأم����ره،  ���ض��ج��ار  ول��ت��ج��اوز 
�لأطعمة  �أو  �ل��ك��اك��او  مثل  ل��ل��دوب��ام��ني  �ملنتجة  �لأط��ع��م��ة 

�لغنية بالأوميغا 3 مثل �ضمك �ل�ضلمون.
ي�ضاعدك على �ل�ضرتخاء،  �ليوم جرب ما قد  نهاية   ويف 
حلم  �أو  �لتوفو  بع�ص  �أو  �ل��د�ف��ئ  �حلليب  م��ن  ك��وب  مثل 
)�إيبوك  �ضحيفة  موقع  ن�ضر  ما  بح�ضب  �لرومي.  �لديك 

تاميز( �لأمريكي.

للر�ساقة والن�سارة ين�سح اخلرباء بهذه الثمرة ال�سحرية

اأطعمة قد ُتخلف 
ال�سداع

م��ت��ن��وع��ة معروفة  �أ���ض��ب��اب  ه��ن��اك 
و�أخ�����رى جم��ه��ول��ة ل��ل�����ض��د�ع مثل 

�لنظام �لغذ�ئي.
ُت�ضبب  �أن  ميكن  �أطعمة  يلي  فيما 
موقع  وف��ق  تناولها،  عند  �ضد�عاً 

�إ�ص �إن" �لإلكرتوين: "�إم 
�إد�رة  تلقت  �ل��غ��ازي��ة:  �مل�����ض��روب��ات 
 FDA لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية�
�مل�ضتهلكني  ���ض��ك��اوى  م��ن  �لآلف 
�ل�ضد�ع  �أعر��ص ع�ضبية مثل  من 

و�لدو�ر وفقد�ن �لذ�كرة.
ورغ����م �أن �مل�����ض��روب��ات �ل��غ��ازي��ة ل 
�أن  �إل  �ل�����ض��د�ع  ل��ل��ج��م��ي��ع  ت�����ض��ب��ب 
من  غ��ريه��ا  وم���ن  منها  �لتخل�ص 
�لأطعمة �ملحلة �ضناعياً ميكن �أن 

يفيد �ضحتك �أي�ضاً.
م�ضنعو  ي��ل��ج��اأ  �مل����ق����ددة:  �ل��ل��ح��وم 
�إىل  �لنقانق  مثل  �ملعاجلة  �للحوم 
منتجاتهم  على  للحفاظ  �لنرت�ت 
طويلة،  لفرتة  طازجة  تبدو  حتى 
�لكيميائية  �مل��رك��ب��ات  ه���ذه  ول��ك��ن 
ت��و���ض��ع �لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة، م��ا قد 

يت�ضبب يف �ل�ضد�ع.
�ضل�ضلة  ُتعرف  �ل�ضويا:  �ضل�ضة 
�لنباتي  �ل�ضويا بغناها بالربوتني 
باإثارة  �مل��ع��روف   ،MSG �ملتحلل 
�ل�ضوديوم  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ض��د�ع، 
�أي�����ض��اً، م��ا ق��د ي���وؤدي �إىل �جلفاف 
�خل���ف���ي���ف، وه�����و �أح������د �لأ����ض���ب���اب 

�ملحتملة لل�ضد�ع.
�لربوتني   :MSG �ل�����  �أط��ع��م��ة 
حم�ضن   ،MSG �ملتحلل  �لنباتي 
ن��ك��ه��ة ����ض���ائ���ع �ل����ض���ت���خ���د�م، وهو 
كيميائياً  ي��ك�����ض��ر  ن��ب��ات��ي  ب���روت���ني 
�أح���ده���ا  �أم���ي���ن���ي���ة،  �أح���م���ا����ص  �إىل 
�إطلق  �لذييمكنه  �لغلوتاميك، 
تن�ضم  عندما  �حل��رة.  �لغلوتامات 
�ل�ضوديوم  �إىل  �ل��غ��ل��وت��ام��ات  ه��ذه 
�حلر يف ج�ضمك، ت�ضكل �لغلوتامات 
وهي   ،  MSG أحادية �ل�ضوديوم�
بالت�ضبب  م��ع��روف��ة  م�ضافة  م���ادة 
�ل�ضد�ع،  �ضلبية مثل  ردود فعل  يف 

و�لغثيان، لدى �حل�ضا�ضني.
�لأفوكادو: هذه �لفاكهة �خل�ضر�ء 
�لكرميية م�ضدر مهم للتري�مني، 
وهو مركب طبيعي يجرب �لأوعية 
�ل����دم����وي����ة ع���ل���ى �لن���ق���ب���ا����ص ثم 

�لتمدد، ما ي�ضبب �ضد�عاً قوياً.
�ملوز و�لأجبان: رغم �أن �ملوز فاكهة 
�ضحية، �إل �أنه �أي�ضاً م�ضدٌر ملركب 
لحظت  �إذ�  ل���ذل���ك  �ل���ت���ري�م���ني، 
تناوله، فيجب  بعد  �ل��ر�أ���ص  يف  �أمل��اً 

�لبتعاد عنها.
على  ف����ي����ح����ت����وي  �جل���������ن  �أم������������ا 
�لت�ضبب  مُيكنه  �ل��ذي  �لتري�مني، 

يف �آلم �لر�أ�ص. 

للت�سدي  بحلول  �إم��د�دن��ا  عن  �لطبيعة  تتوقف  ل 
و�سحة  ب�سرتنا  ن�سارة  على  وللحفاظ  للأمر��ض 
م�سكلت  من  وقاية  تقدم  �سحرية  ثمرة  �أج�سامنا، 
�سحية عديدة مرتبطة بالتقدم يف �لعمر علوة على 
فما  �لب�سرة،  و�سحة  ن�سارة  على  للحفاظ  مز�ياها 

هي؟
�للتينية  �أمريكا  يف  كبري  ب�سكل  �لأفوكادو  ينت�سر 

ومع  هناك.  �لوجبات  من  �لعديد  يف  ويدخل 
دول  من  �لعديد  يف  �لثمرة  ه��ذه  �نت�سار 

�لعامل، و�سع خرب�ء �لتغذية �لأفوكادو 
�سمن قائمة »�لأغذية �خلارقة« نظرً� 

و»دي«  »�إي����ه«  بفيتامينات  لغناه 
وجمموعة  و»�إي« 

من �لدهون غري 
�ملفيدة  �مل�سبعة 
علوة  للج�سم، 

�ملقوي  �لكال�سيوم  على 
للع�سلت.
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�ش�ؤون حملية
�أ�سدقاء �لنخلة ت�ست�سيف مدير �إد�رة �لت�سنيع ب�سركة �لفوعة يف حما�سرة �فرت��سية

مو�سم ت�سويق التمور 2020 وفق �سيا�سة ال�ستالم املحدثة
اأول �سوق اإلكرتوين يربط بني امل�سرتين وبائعي التمور باجلملة من خالل املزاد اللكرتوين

حتت �سعار  كوفيد- 19 

اخلدمات العالجية اخلارجية حتتفل باليوم العاملي للعالج الطبيعي

برعاية حممد بن حم

»عونك يا وطن« يوزع 10 اآلف حقيبة مدر�سية مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي

•• اأبوظبي - الفجر

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة �أ����ض���دق���اء �ل��ن��خ��ل��ة ب���دول���ة �لإم������ار�ت 
�لدولية  خليفة  جائزة  مع  بالتعاون  �ملتحدة  �لعربية 
لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي، نهاية �لأ�ضبوع �ملا�ضي 
ت�ضويق  "مو�ضم  بعنو�ن  �فرت��ضية  علمية  حما�ضرة 
�لتمور 2020 وفق �ضيا�ضة �ل�ضتلم �ملحدثة" قدمها 
�ملهند�ص �إيا�ص �ل�ضريف مدير �إد�رة �لت�ضنيع يف �ضركة 
يف  �أع�����ض��اء  بع�ضهم  �ضخ�ضاً   42 مب�����ض��ارك��ة  �ل��ف��وع��ة، 
�إىل عدد  �أ�ضدقاء �لنخلة بالإمار�ت بالإ�ضافة  جمعية 

من خرب�ء �لزر�عة و�ملهتمني ميثلون 10 دول. 
وتاأتي هذه �ملحا�ضرة �لعلمية �لفرت��ضية عرب من�ضة 
نهيان  �ل�����ض��ي��خ  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات  ���ض��م��ن   )zoom(
م��ب��ارك �آل ن��ه��ي��ان وزي���ر �ل��ت�����ض��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����ص رئي�ص 
�لتز�م �جلمعية بن�ضر  �إطار  �إد�رة �جلمعية، يف  جمل�ص 
للنخيل  �جليدة  باملمار�ضات  و�لتوعية  �لعلمية  �ملعرفة 
و�لتمور وتقدمي �ل�ضت�ضار�ت �لفنية و�لعلمية لتمكني 
ذلك  �أكد  بالإمار�ت.  �لتمور  �ملز�رعني وحت�ضني جودة 
جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  ز�ي��د  �لوهاب  عبد  �لدكتور 

�لفنية  للجهود  تقديره  عن  و�أع���رب  �لنخلة  �أ�ضدقاء 
و�ملهنية �لتي تقوم بها �ضركة �لفوعة يف خدمة مز�رعي 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لتمور  ومنتجي 
خ�����ض��و���ض��اً ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ����ض��ت��لم �ل��ت��م��ور م���ن م���ز�رع 

�ملو�طنني على م�ضتوى �لدولة، 
�إيا�ص  �مل��ه��ن��د���ص  �مل��ح��ا���ض��ر  ��ضتعر�ص  ف��ق��د  جهته  م��ن 
يف  �ل��ف��وع��ة  �ضركة  يف  �لت�ضنيع  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�ضريف 
�ملتبعة من قبل  �لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة  �لندوة  بد�ية 
 2020 �لتمور  ت�ضويق  مو�ضم  خ��لل  �لفوعة  �ضركة 
و�ضلمة  و�أم���ن  �مل��ز�رع��ني  �ضلمة  على  منها  ح��ر���ض��اً 
�لتمور  ��ضتلم  �ضيا�ضة  ب��اأن  و�أ�ضاف  �مل�ضتلمة.  �لتمور 
�ملحدثة تهدف �إىل تطوير وحت�ضني �لقدرة �لتناف�ضية 
لتمور �لمار�ت على �مل�ضتوى �ملحلي و�لدويل، وحت�ضني 
دخل �ملز�رع و�ضمان ��ضتد�مة �لعو�ئد �لتجارية لديه، 
�لعالية،  �لتجارية  �لقيمة  ذ�ت  بالأ�ضناف  و�لهتمام 

و�حلد من �أ�ضناف �لتمور غري �ملرغوبة جتارياً.
كما ��ضتعر�ص �ملحا�ضر �لآلية �ملتبعة يف �ضركة �لفوعة 
وفئة  �مل���ز�رع���ني  ���ض��غ��ار  ف��ئ��ة  �إىل  �مل���ز�رع���ني  لت�ضنيف 
�لت�ضنيف  �ضو�بط  من  جمموعة  وفق  �ملز�رعني  كبار 

�مل��ع��ت��م��دة، و�أ����ض���اف ب����اأن ���ض��رك��ة �ل��ف��وع��ة ت��ق��وم بدعم 
��ضتلم �لتمور من �ملو�طنني وفق �آلية حمددة و��ضحة 
وكبار  لفئة �ضغار  �ملدعومة  �لكميات  �أ�ضقف  لحت�ضاب 
�ضركة  ح��ر���ص  �إىل  �إي��ا���ص  �ملهند�ص  و�أ���ض��ار  �مل��ز�رع��ني. 
�ملعايري  �لتمور وفق جمموعة من  �لفوعة على جودة 
تتعلق بال�ضلمة �لغذ�ئية من حيث عدم وجود �إ�ضابات 
على  يحافظ  مبا  �ملظهرية  و�لعيوب  و�لعفن  ح�ضرية 
وزن  �لرتكيز على  �لغذ�ئي، مع  �ملنتج  و�ضلمة  �ضحة 
�لتمور  و�أل تزيد ن�ضبة  �لتمر بح�ضب كل �ضنف،  حبة 

�ملق�ضرة عن -10 20 % بح�ضب كل �ضنف.
�إيا�ص  �مل��ه��ن��د���ص  ����ض��ت��ع��ر���ص  �مل���ح���ا����ض���رة  ن��ه��اي��ة  ويف 
جم��م��وع��ة �خل���دم���ات �لل��ك��رتون��ي��ة �مل��ق��دم��ة م��ن قبل 
�ضركة �لفوعة للمز�رعني حفاظاً على �ل�ضحة �لعامة 
و�ضلمة �ملجتمع، حيث �أ�ضبح �لتعامل عرب �خلدمات 
بادرو�  فقط  �لأوق����ات.  جميع  يف  متاحاً  �للكرتونية 
بو�بة  �أو  ل��ل��ف��وع��ة  �ل��ر���ض��م��ي  �لتطبيق  يف  بالت�ضجيل 
�ملز�رعني �للكرتونية لإجناز معاملتكم لدى �ضركة 
�مل��ز�رع من منتجي �لتمور �لفاخرة،  �لفوعة، و�إذ� كان 
توفر  �لفوعة  �ضركة  ف��اإن  �ملنزل،  �أو  �ملزرعة  من  �ضو�ء 

بو�بة  ع��رب  بالت�ضجيل  �مل��ب��ادرة  عليه  �أ���ض��ع��ار�ً جم��زي��ة، 
Farmers.alfoah.( �لل��ك��رتون��ي��ة  �مل���ز�رع���ني 
ae( وت�ضويق متوره. بالإ�ضافة �إىل �أن �ملز�رع مبقدوره 
و�أماناً  �ضهولة  �أك��رث  بطريقة  �لتمور  وبيع  �ضر�ء  �لآن 
�مل�ضرتين  بني  يربط  �إل��ك��رتوين  �ضوق  �أول  خ��لل  من 
�للكرتوين  �مل��ز�د  خلل  من  باجلملة  �لتمور  وبائعي 
)www.ezad.ae(، لل�ضتف�ضار �ت�ضل على �لرقم 
�ضكلت  وق���د  ه���ذ�   .)8005551( للفوعة  �مل��ج��اين 
�ملحا�ضرة فر�ضة لتبادل �لأفكار و�لآر�ء بني �ملز�رعني 
و�خل�����رب�ء �مل�����ض��ارك��ني و�مل��ح��ا���ض��ر �ل����ذي ����ض��ت��ف��ا���ص يف 
يف  �ملحدثة  �لتمور  ��ضتلم  ل�ضيا�ضة  وتف�ضيله  �ضرحه 
�ضركة �لفوعة مبا يخدم مز�رعي نخيل �لتمر يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ول��ف��ت �مل��ح��ا���ض��ر �مل��ه��ن��د���ص �إي���ا����ص �ل�����ض��ري��ف يف نهاية 
�أهمية م�ضاركة �لأخوة �ملز�رعني يف جائزة  �إىل  �لندوة 
"�ملز�رع �ملتميز و�ملز�رع �ملبتكر بالإمار�ت" حيث ماز�لت 
�لر�بعة  �ل��دورة  للم�ضاركة يف  �أمامهم  �لفر�ضة متاحة 
�جلائزة  ه��ذه  �أن  يذكر   ،2020 دي�ضمرب   31 لغاية 
�ملحلية �ضبق �أن �أطلقتها جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�لفوعة  �ضركة  مع  بالتعاون  �لزر�عي  و�لبتكار  �لتمر 
�لتمور  ومنتجي  م��ز�رع��ي  بني  �ملناف�ضة  تعزيز  بهدف 

بالإمار�ت ورفع من جودة �لتمور بالإمار�ت.

•• اأبوظبي - الفجر

حتتفل �خلدمات �لعلجية �خلارجية، �إحدى من�ضاآت 
باليوم  "�ضحة"،  �ل�ضحية  للخدمات  �أبوظبي  �ضركة 
"كوفيد19-  ���ض��ع��ار  حت��ت  �لطبيعي  ل��ل��ع��لج  �ل��ع��امل��ي 
�أهمية  على  �ل���دور  لت�ضليط  وذل���ك  �لتاأهيل"  و�إع����ادة 
خا�ضة  كوفيد19-  مع  �لتعامل  يف  �لطبيعي  �لعلج 
ودوره يف تخفيف �لآلم �ملزمنة وتعزيز �ل�ضحة ب�ضكل 
عام . وتهدف �خلدمات �لعلجية �خلارجية �إىل ن�ضر 
�أهمية �لعلج �لطبيعي لكافة  �إبر�ز  �لوعي �ل�ضحي و 
�لتخ�ض�ضات  �أهم  كاأحد  �لعمرية حيث ي�ضنف  �لفئات 
نوعية  للمري�ص، وحت�ضني  �لأ�ضا�ضي  �لعلج  تعزيز  يف 
�حلياة للمري�ص، و�إعادة تاأهيله للحفاظ على حركته 
وتعزيز  �مل��زم��ن��ة  �لآلم  وتخفيف  �لأق�����ض��ى  �حل��د  �إىل 
�ل�ضحة ب�ضكل عام، لذ� فاإن ت�ضليط �ل�ضوء على �ليوم 
�لعاملي للعلج �لطبيعي �ضروري لن�ضر �لوعي وتثقيف 
من  كوقاية  �لطبيعي  �ل��ع��لج  �أهمية  مب��دى  �ملجتمع 
�لطبيعية  ل��ل��وظ��ائ��ف  �ل�ضحيحة  �مل��م��ار���ض��ات  خ���لل 
للإن�ضان، و�أي�ضا كعلج بعد وخلل �لإ�ضابة بالعديد 

من �لأمر��ص.
وتعليقاً قال د. عمر �جلابري �ملدير �لطبي �لتنفيذي 
�لعلج  �أهمية  �أن  �خل��ارج��ي��ة  �لعلجية  �خل��دم��ات  يف 

ي��وم، وب��رزت م��دى فعاليته  بعد  ت��زد�د يوماً  �لطبيعي 
و�أهميته يف �لآونة �لأخرية خلل جائحة كوفيد19-. 
�لأ�ضا�ضية  �لأع��ر����ص  �أح���د   �لتنف�ص  �ضيق  يعد  حيث 
يتطلب  و�ل��ذي  كورونا  بفايرو�ص  للإ�ضابة  �مل�ضاحبة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي لإع������ادة تاأهيل  �ل���ع���لج  �أخ�����ض��ائ��ي  ت��دخ��ل 
من  �لتنف�ضي  جهازه  تقوية  على  وم�ضاعدته  �ملري�ص 

�ضعة  حت�ضني  على  تعمل  �لتي  �لتنف�ص  متارين  خلل 
يف  حر�ضنا  �ضفائه.لذلك  يف  �لتعجيل  وبالتايل  �لرئة 
�خلدمات �لعلجية �خلارجية على ��ضتمر�رية تقدمي 
خ��دم��ة �ل��ع��لج �لطبيعي خ��لل �جل��ائ��ح��ة م��ن خلل 
توفري  على  للحفاظ  �لهاتفية  �ل���ض��ت�����ض��ار�ت  ت��ق��دمي 

�لرعاية �ل�ضاملة جلميع �ملر�ضى."

�لعلجية  �خلدمات  يف  "قمنا  عمر،  �لدكتور  و�أ�ضاف 
برنامج  �إىل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل���ع���لج  ب��اإ���ض��اف��ة  �خل��ارج��ي��ة 
�ل���رع���اي���ة �مل���ن���زل���ي���ة، وق����د ت��ك��ل��ل ذل����ك ب��ال��ع��دي��د من 
من  يعاين  ك��ان  مو�طن  ق�ضة  �ضمنها  من  �لنجاحات 
�لدماغ  يف  جلطة  �إىل  �إث��ره��ا  ع��ل��ى  وت��ع��ر���ص  �ل�ضمنة 
�أنه وبعد �ضهرين  �إل  �ألزمته �لفر��ص ل�ضنو�ت عديدة، 
�مل��ن��زل متكن من  �لطبيعي يف  ب��ال��ع��لج  �لل��ت��ز�م  م��ن 
وممار�ضة  �لطبيعني  �ملعاجليني  مب�ضاعدة  �ل��وق��وف 
متارين �لوقوف و�جللو�ص. و ي�ضعى �أخ�ضائيو �لعلج 
لعدة  و�مل�����ض��ي  �ل���وق���وف  يف  م�����ض��اع��دت��ه  ع��ل��ى  �لطبيعي 
خ��ط��و�ت و�ل��ت��ن��ق��ل ب��ني �ل�����ض��ري��ر و�ل��ك��ر���ض��ي �ملتحرك 

مبفرده دون م�ضاعدة �أحد"
وك���ان���ت �خل���دم���ات �ل��ع��لج��ي��ة �خل���ارج���ي���ة ق���د قامت 
موؤخر�ً بافتتاح عيادة �لعلج �لطبيعي يف مركز �لقوع 
�لتي  �ملر�كز  �إجمايل  لي�ضبح  �لعني،  �ل�ضحي مبنطقة 
9 مر�كز �ضحية منها:  توفر خدمة �لعلج �لطبيعي 
مركز بني يا�ص �ل�ضحي ومركز �لزعفر�نة للت�ضخي�ص 
�ل�ضحي ومركز  �ل��ف��لح  وم��رك��ز  �ل�����ض��ام��ل  و�ل��ف��ح�����ص 
ومركز  �أب��وظ��ب��ي  يف  ل��لأط��ف��ال  �لتخ�ض�ضي  �مل�����ض��رف 
�ل�ضحي  �ليحر  �لتخ�ض�ضي للأطفال ومركز  �لطوية 
ومركز �لهيلي �ل�ضحي ومركز عود �لتوبة للت�ضخي�ص 

و�لفح�ص �ل�ضامل يف �لعني.

•• العني-الفجر

ب��رع��اي��ة �ل�����ض��ي��خ �ل��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن م�����ض��ل��م ب���ن حم 
�لعامري نظم فريق عونك يا وطن �لتطوعي مبادرة 
جم��ت��م��ع��ي��ة مب��ن��ا���ض��ب��ة ب����دء �ل���ع���ام �ل���در�����ض���ي �جلديد 
عطاء"،  "حقيبتك  ����ض��م  حملت   2021  2020-
بهدف توزيع �حلقائب �ملدر�ضية على �لأ�ضر �ملتعففة يف 

جميع �إمار�ت �لدولة .
و�ضهدت �ملبادرة �إقباًل كبري�ً من فئات �ملجتمع للتطوع 
و�مل�����ض��ارك��ة يف خم��ت��ل��ف م��ر�ح��ل��ه��ا م���ن �ل��ت��ن��ظ��ي��م �إىل 
�أفر�د�ً  وط��ن  يا  عونك  فريق  و�ضم  و�لتوزيع  �لتعقيم 
جمموعات  �إىل  ق�ضمت  و�أجنبية  عربية  جن�ضيات  من 
�لفريق يف  �أع�ضاء  �ضاركت  �لدولة  �أنحاء  كافة  لتغطي 
�أك��رث من  �إىل  �ملتطوعني  ع��دد  �مل��ب��ادرة وو�ضل  تنظيم 
مو�طنني ومقيمني ومت خلل �ملبادرة  من  فرد   400

ع��ل��ى ط���لب من  �آلف حقيبة   10 م��ن  �أك���رث  ت��وزي��ع 
خمتلف �ملر�حل �لدر��ضية يف جميع �لإمار�ت .

�لعام  �لعامري: يعد هذ�  �ل�ضيخ حممد بن حم  وق��ال 
�لدر��ضي ��ضتثنائياً يف ظل �لظروف �لتي مير بها �لعامل 
لذ� كان من �ل�ضروري �أن تكثف �جلهود وجتتهد جميع 
�لفرق لتقدمي كامل �لدعم و�مل�ضاعدة لأبنائنا �لطلبة 
ويبد�أ  لهم  �ملو�تية  �لظروف  لتوفري  �مل�ضتقبل  �أجيال 

عامهم �لدر��ضي بن�ضاط وهمة عالية .
و�أكد بن حم: �أن دولة �لإمار�ت منذ تاأ�ضي�ضها على يد 
�ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان- طيب �هلل 
ر�أ�ص  على  وبالعلم  بالإن�ضان  �ل�ضتثمار  -جعلت  ث��ر�ه 
ثروة  و�ملثقف  �ملتعلم  �لإن�ضان  ب��اأن  لإميانها  �ولوياتها 
على  �لر�ضيدة  �حلكومة  عملت  لذلك  بثمن  تقدر  ل 
و�لأنظمة  �ل��ق��و�ن��ني  ب��اأح��دث  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  دع��م 
يف  �ملتاحة  �لتقنية  �لو�ضائل  وباآخر  عاملياً  بها  �ملعمول 

هذ� �ملجال . وتابع �ل�ضيخ حممد بن حم: �ضهدنا خلل 
هذ� �لظروف �ل�ضتثنائية على كفاءة نظامنا �لتعليمي 
ومرونته يف �لتكيف مع �لأو�ضاع �حلالية جر�ء جائحة 
�لقيادة  و�ضعت  وك��ي��ف  �ل��ع��امل،  ت�ضيب  �ل��ت��ي  ك��ورون��ا 
�لر�ضيدة جميع �لإمكانات ووفرت كافة �ل�ضبل ل�ضمان 
�ضاحب  ك��لم  ون�ضتذكر  �لتعليمية  �لعملية  ��ضتمر�ر 
�لدولة  رئي�ص  نائب  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
رئي�ص جمل�ص �ل��وزر�ء حاكم دبي- رعاه �هلل - يف هذ� 

�ل�ضدد.
ونحن  يتوقف..  ل��ن  �لتعليم  لكن  توقفت  "�ملد�ر�ص 
�لدولة �لأكرث ��ضتعد�د�ً للتعلم �لذكي"، موؤكد�ً �ضموه 
م�ضتمرة  �ل��دول��ة  م��د�ر���ص  يف  �لتعليمية  �لعملية  �أن 

وباأق�ضى درجات �لكفاءة .
ي��اأت��ي يف  ت��وزي��ع �حلقائب �ملدر�ضية  �إن  ب��ن ح��م:  وق��ال 
�إطار خطة فريق عونك يا وطن لدعم طلبة �لعلم من 

ذوي �لدخل �ملحدود، و�مل�ضاهمة يف تخفيف �لأعباء عن 
كاهل �لأ�ضر �ملتعففة، حيث ياأتي م�ضاعدة طلبة �لعلم 
يف �ضميم ر�ضالة "عونك يا وطن" �لهادفة �إىل توفري 
�مل�ضتقبل،  لأج��ي��ال  �مللئمة  �لتعليمية  و�لبيئة  �مل��ن��اخ 
وجاءت مبادرة " حقيبتك عطاء" بهدف �إدخال �لبهجة 
�لدر��ضي  عامهم  ب��دء  على  وت�ضجيعهم  نفو�ضهم  �إىل 
�أجياًل فاعلة  بهمة ون�ضاط ومو��ضلة �لتفوق ليكونو� 

تخدم جمتمعاتها .
�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ف��ري��ق ع��ون��ك ي��ا وط��ن �لتطوعي 
�لتي  و�لإن�ضانية  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  نفذ 
تهدف �إىل خدمة �لإن�ضان د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لتي  و�مل��ت��ن��وع��ة  �ملختلفة  �مل�����ض��اع��د�ت  وق���دم  �مل��ت��ح��دة، 
�ملتعففة  �لتعب على كثري من �لأ�ضر  تخفف من عناء 
�ألقت  �لتي  كورونا  جائحة  ظل  يف  خ�ضو�ضاً  و�لأف���ر�د 

بظللها على جميع دول �لعامل .

وفرت �لرعاية لنحو 77،413 مر�جعًا منذ مار�ض 2020 
�سحة لرعاية الكلى توا�سل تقدمي خدمات 

الرعاية الطبية ملر�سى الكلى الذين ي�سابون 
بفريو�ص كوفيد 19 وفقًا للمعايري العاملية

•• اأبوظبي- الفجر

�أبوظبي للخدمات �ل�ضحية  �لتابعة ل�ضركة  �لكلى،  "�ضحة لرعاية  قدمت 
�لطبية عالية �جلودة ملر�ضى �لكلى وفقاً لأعلى �ملعايري  �لرعاية  "�ضحة"، 
وتوفري  �لعلجات  وتقدمي  �لكلى  غ�ضيل  عمليات  و��ضلت  حيث  �لعاملية، 
�لت�ضخي�ضات �ملتقدمة  و�ضط ��ضتعد�د�ت و�إجر�ء�ت خا�ضة هدفها �حلر�ص 
على �ضلمة �ملر�ضى و�لطو�قم �لطبية و�لتمري�ضية و�لإد�رية �لعاملة يف 

مر�كزها.
�أبوظبي و�لعني و�لظفرة،  �لكلى يف كل من  وقدمت مر�كز �ضحة لرعاية 
جل�ضات غ�ضيل �لكلى �ملعتادة للمتعاملني معها، وعددهم 77،413 مر�جعاً، 
�أغ�ضط�ص  �ضهر  نهاية  م��ار���ص وحتى  م��ن  �لأول  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��لل  وذل��ك 
2020، منها 34،646 مر�جعاً يف مركز �ضحة لرعاية �لكلى يف �أبوظبي، 
و18،225 يف مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية،و20،879 يف مركز م�ضت�ضفى 

تو�م يف مدينة �لعني، و3،663 يف مركز �لكلى يف م�ضت�ضفيات �لظفرة.
�لوقائية  �لإج������ر�ء�ت  م��ع تطبيق  ب��ال��ت��و�زي  �خل��دم��ات  ه���ذه  ت��وف��ري  ومت 
و�لحرت�زية �ملو�ضى بها حملياً وعاملياً حفاظاً على �ضلمة �ملر�ضى، و�لتاأكيد 
"�ضحة  ووف���رت  �جل�����ض��دي.  و�لتباعد  للكمامات،  �مل��ر�ج��ع��ني  �رت����د�ء  على 
�لطبية  للطو�قم  �ل�ضخ�ضية  �حلماية  م�ضتلزمات  جميع  �لكلى"  لرعاية 
و�لتثقيف  �لتدريب  توفري  جانب  �إىل  و�لإد�ري����ة،  و�لفنية  و�لتمري�ضية 
جميع  �إغ���لق  ومت   ،19 كوفيد  ف��ريو���ص  م��ن  للوقاية  �ل��لزم��ة  و�لتوعية 
�لتطهري  �إجر�ء عمليات  و�لتاأكيد على  �مل�ضرتك،  �لأماكن ذ�ت �ل�ضتخد�م 
مو�د  با�ضتخدمات  �لأق�ضام،  �لأ�ضطح يف خمتلف  �لعميق جلميع  و�لتعقيم 

خا�ضة مطهرة، لتوفري �حلماية و�لر�حة جلميع �ملر�ضى و�ملوظفني. 
كما حر�ضت "�ضحة لرعاية �لكلى" على توفري �لرعاية �لطبية �للزمة، 
بفريو�ص  �مل�ضابني  للمر�ضى  �لكلوي  �لغ�ضيل  جل�ضات  تقدمي  ومو��ضلة 
لعلج  تخ�ضي�ضها  مت  �لتي  �مل�ضت�ضفيات  يف  عزلهم  مت  �لذين   ،19 كوفيد 
بالغ�ضيل و�لطو�قم �لطبية  حالت كورونا، ووفرت لهم �لأجهزة �خلا�ضة 
�لطبية  �لطو�قم  مع  و�لتن�ضيق  بالتعاون  �ل��لزم��ة،  �لفنية  و�لتمري�ضية 
��ضتدعت حالتهم تلقي رعاية  �مل�ضت�ضفيات، وذلك يف حال  �ملعاجلة يف تلك 
تلقيهم  ومو��ضلة   19 بكوفيد  �لإ���ض��اب��ة  م��ن  لعلجهم  م�ضاعفة  طبية 

خلدمات رعاية �لكلى.
وو��ضلت جميع �لفرق �ملتخ�ض�ضة �لعاملة يف مر�كز "�ضحة لرعاية �لكلى" 
للمر�ضى يف منازلهم، وكذلك وفرت  �لكلى  بتوفري جل�ضات غ�ضيل  عملها 
�لأدوية �للزمة للمر�ضى من كبار �ملو�طنني و�ملقيمني، وقامت باإي�ضالها 
�ملر�كز  مر�جعة  �إىل  ي�ضطرو�  ل  وحتى  �ضلمتهم  على  حر�ضاً  ملنازلهم 
�ل�ضحية للح�ضول على علج �لأدوية يف ظل ظروف �نت�ضار فريو�ص كورونا 

�مل�ضتجد. 
وقال �ضتيفني جيوفري هولت�ضتيفني، �ملدير �لتنفيذي ملر�كز �ضحة لرعاية 
�لكلى �لتابعة ل�ضركة "�ضحة: "نلتزم بتقدمي رعاية �ضحية عالية �جلودة 
وذلك  �لكلى  مر�ضى  وخا�ضة  "�ضحة"  مر�فق  كافة  يف  معنا  للمتعاملني 
متا�ضياً مع �لنهج �لذي تّتبعه "�ضحة" و�لذي يرّكز على �ملر�ضى. ولدينا يف 
“�ضحة” مهنيون معتمدون دولياً من ذوي �خلربة، كما ن�ضتخدم �لتقنيات 
�ملتقدمة �لتي ت�ضهم يف حتقيق روؤيتنا لتعزيز جتربة �ملري�ص ورفع م�ضتوى 
قطاع  تطوير  يف  بامل�ضاهمة  ونفخر  �لإم���ار�ت.  دول��ة  يف  �ل�ضحية  �لرعاية 
وخربتنا  بالنجاحات  �حل��اف��ل  �ضجلنا  �إىل  ����ض��ت��ن��اد�ً  �لإم����ار�ت  يف  �ل�ضحة 
�لتقنيات  �أح��دث  مبو�كبة  نلتزم  كما  �ل�ضحية،  �لرعاية  قطاع  يف  �لو��ضعة 

و�لإجناز�ت �لطبية �لر�ئدة عاملياً".
و�أ�ضاف هولت�ضتيفني قائًل: "تقدم "�ضحة لرعاية �لكلى" جمموعة �ضاملة 
من �خلدمات و�لعلجات مبا يف ذلك غ�ضيل �لكلى �لربيتوين وغ�ضيل �لدم 
�إىل  با�ضتمر�ر  ون�ضعى  بها،  �ملرتبطة  �لأم��ر����ص  من  و�لوقاية  �لكلى  وزرع 
تعزيز خدماتنا وتقدمي بر�مج �ضريرية متكاملة لتحقيق �أعلى م�ضتويات 
�لر�ضا لدى �ملر�ضى، كما نعمل على تعزيز جتربة �ملري�ص مبا يتما�ضى مع 
�ملبادر�ت �لتي �أطلقتها "�ضحة" كتعزيز �خلدمات �لروتينية، وزيادة �لوعي 
يف  للم�ضاعدة  �ملتاحة  �لعلج  وخطط  �لكلى،  باأمر��ص  �ملرتبطة  باملخاطر 

�لك�ضف �ملبكر عن �أمر��ص �لكلى وت�ضخي�ضها. 
"�ضحة" �ل�ضتثمار يف �لبحث وتطوير  وتو��ضل خدمات غ�ضيل �لكلى يف  
�ضحية  رعاية  خدمات  تقدمي  �إىل  �لهادفة  روؤيتنا  لدعم  وم��و�ردن��ا  فرقنا 
يتمتع  �لذي  �ملوهوب  �لطبي  فريقنا  و�إىل جانب  �أبوظبي،  ملجتمع  ممتازة 
�أهد�فنا  وحت��ق��ي��ق  �لأ���ض��ا���ض��ي��ة  مهمتنا  ت��اأدي��ة  �ضنو��ضل  ع��ال��ي��ة،  مب��ه��ار�ت 
�ل�ضلمة  ع��ل��ى  "�ضحة" و�حل���ف���اظ  ل�����ض��رك��ة  �ل�����ض��ام��ل��ة  �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

و�جلودة."
ويعّد مركز زر�عة �لكلى يف �أبوظبي من �ملر�كز �لطبية �ملتطورة عاملياً، وهو 
جمهز باأحدث �لأجهزة، و�لتقنيات �حلديثة، وي�ضرف على برنامج �لزر�عة 
فريق طبي وفني و�إد�ري موؤهل تاأهيًل عالياً وميتلك خرب�ت و��ضعة يف هذ� 
يجري  كما  كلى.  زرع  عملية   260 �ليوم نحو  �أج��رى حتى  �ملجال حيث 
 95 6 عمليات زر�ع��ة كلى �ضهرياً بن�ضب جناح عالية ت��رت�وح بني  �لفريق 
و%98 يف �ل�ضنة �لأوىل، وت�ضل �إىل %85 بعد خم�ص �ضنو�ت من �إجر�ء 
وهي  �مل��زروع  للع�ضو  �جل�ضم  رف�ص  بعدم  �لنجاح  ن�ضبة  تقا�ص  �إذ  �لعملية، 
تقنية  �أبوظبي  يف  �لكلي"  لرعاية  "�ضحة  مركز  يف  وتطبق  عالية.  ن�ضبة 
�لذي  �لوحيد  �ملركز  وهو  �لكلى،  لغ�ضيل  و"هريوجر�فت"  "�ضريفي�ضر" 
�لأطباء  ميتلك  كما  �لعلجات،  من  �لنوع  ه��ذ�  لإج���ر�ء  �لرخ�ضة  ميتلك 
رخ�ضة لتدريب نظر�ئهم يف دولة �لإمار�ت ومنطقة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال 
"�ضريف�ضر"  �إج��ر�ء عملية  وي�ضتغرق  �لعلج.  �لنوع من  على هذ�  �أفريقيا 
نحو 20 دقيقة، يكون �ملري�ص فيها حتت �لتخدير �ملو�ضعي، ويحتاج �إجر�ء 
�لعملية لتقنية عالية من �لأ�ضعة، كما ي�ضتطيع �ملري�ص مغادرة �ملركز يف 
�ليوم ذ�ته.  �أما عملية "هريوجر�فت" فت�ضتغرق �ضاعة �إىل �ضاعة ون�ضف 
��ضت�ضاري  بوجود  �لعمليات،  غرفة  يف  كامًل  تخدير�ً  وتتطلب  �لوقت  من 

�لأ�ضعة �لتد�خلية وجر�حي �لأوعية �لدموية.
9 وح��د�ت غ�ضيل  �أبوظبي،  �لكلى للأطفال يف مركز  وت�ضم وحدة غ�ضيل 
طفل.  لكل  �أ�ضبوعياً  غ�ضيل  جل�ضات   4 وتقدم  يومياً،  مري�ضاً   27 ب�ضعة 
"تهيج  ملر�ص  علجاً  �لق�ضم  ويوفر  �ضاعات.   4 نحو  جل�ضة  كل  وت�ضتغرق 
ب� »HUS«، �لذي يعد من �أخطر �لأمر��ص �لتي  خليا �لكلى" �ملعروف 
ت�ضيب �لكلى لدى �لأطفال، ويوؤدي �إىل �لق�ضور �لكلوي و�لف�ضل �ل�ضريع 
"�ضحة لرعاية �لكلى"  للكلى ما مل يتم علجه ب�ضرعة. وقد جنح مركز 
يف �أبوظبي بتقدمي هذ� �لعلج للعديد من �لأطفال ومت تد�رك �أ�ضابتهم 
من �لف�ضل �لكلوي. وت�ضم �لوحدة غرفة للغ�ضيل �لربوتوين وغرفة للعزل 
��ضتقبال  �إىل �ضالة  بالإ�ضافة  �لتمري�ص،  �ملعاينة وغرفة لطاقم  وعياد�ت 
للمر�ضى وذويهم، وقد مت ت�ضميم �لوحدة وفق �أحدث �لنظم �لعاملية ومت 

�حلر�ص فيها على توفري بيئة ملئمة وجذ�بة للأطفال.
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لذ�  �للحوم،  من  مزيد  ل�ستهلك  منا�سبة  �لأعياد  تعد 
�أن  يحّذر �لأطباء من �لإفر�ط يف تناولها، ل �سيما بعد 
مادة  �حلمر�ء  �للحوم  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �سنفت 
تملة يف عام 2015؛ وذلك  م�سرطنة حمحُ
د�خل  �للتهاب  ب��زي��ادة  )لرتباطها 
�أنو�ع  تطور  �إىل  ي��وؤدي  قد  مما  �جل�سم، 

معينة من �ل�سرطان(.

كذلك �ل�ضكر �ملكرر، فرغم �أنه ي�ضر �ضحتنا، فاإنه موجود يف كل �ضيء 
20 ملعقة  ي�ضتهلك نحو  �لعادي  �لأمريكي  �لفرد  �أن  تقريبا، حتى 
جمعية  م��ن  ب��ه  �ملو�ضى  �أ�ضعاف   3 ي��ع��ادل  مب��ا  يوميا،  منه  �ضغرية 
به  �ملو�ضى  و�أك��رث من �ضعف  6 ملعق،  للن�ضاء  �لأمريكية:  �لقلب 

للرجال 9 ملعق.
�للحوم  ����ض��ت��ه��لك  ولأن 

تنتج  و�ل���������ض����ك����ري����ات 
ع�������ن�������ه ح����م���������ض����ي����ة 
�جل�ضم،  يف  ع���ال���ي���ة 
مثالية  بيئة  وت��وف��ر 
و�لإجهاد  للمر�ص 

و��ضطر�بات �لنوم و�ضعف �ملناعة، ح�ضب موقع دويت�ضه فيلله؛ فهذ� 
يقت�ضي معرفة تاأثري �لمتناع عنها متاما، �أو �لعتد�ل يف تناولها، 

على �أج�ضامنا.

�ل�سكر �ملكرر دمار �سامل
بني �أيدينا تلل من �لأ�ضباب �لتي تدفعنا للتوقف عن تناول �ل�ضكر 
�ملكرر، �أو �لتقليل من ��ضتهلكه، فهو ي�ضبب �لتهابا يف جميع �أنحاء 

�جل�ضم، مبا فيها �لب�ضرة، فيجعلها ذ�ت مظهر باهت ومنتفخ.
وك�ضفت �لأبحاث عن �ضلة بني �لإفر�ط يف �ل�ضكر وحب �ل�ضباب، 
جزيئات  ب��اإت��لف��ه  �جل��ل��د  �ضيخوخة  ُي�����ّض��رع  ق��د  �ل�ضكر  �أن  كما 

�لكولجني، مما يوؤدي �إىل ظهور �لتجاعيد.
ويرفع �ل�ضكر م�ضتوى �جللوكوز يف �لدم، فيحفز �لبنكريا�ص 
)�رتفاع  لكن  طاقة،  �إىل  ليحوله  �لأن�ضولني  �إط��لق  على 
�لأن�ضولني يخف�ص ن�ضبة �ل�ضكر يف �لدم وي�ضبب �ل�ضعور 
بالتعب على �ملدى �لطويل(، كما �أن �لنخفا�ص �ملفاجئ 
مما  �أك��رث،  طاقة  �إىل  يحتاج  �جل�ضم  )يجعل  �ل�ضكر  يف 
ومن  �حلر�رية،  �ل�ضعر�ت  وزي��ادة  للطعام  �ل�ضهية  يثري 
�لتغذية جريلني  �لوزن( وفقا لخت�ضا�ضية  زيادة  ثم 

جونز.
كما قد يوؤثر على �ل�ضحة �لعقلية، فقد قالت 
ُن�ضرت  منه،  �لن�ضاء  ��ضتهلك  ح��ول  �أب��ح��اث 
16 ملعقة  ��ضتهلكن  �إن )من   ،2014 عام 
للإ�ضابة  ت��ع��ر���ض��ن  ي��وم��ي��ا  م��ن��ه  ���ض��غ��رية 
مبن  م��ق��ارن��ة   ،23% بن�ضبة  ب��الك��ت��ئ��اب 
�أكدته  م���ا  وه���و  م���لع���ق(.   3.5 ت��ن��اول��ن 
 ،2017 ع�����ام  �أج�����ري�����ت  �أخ��������رى  در�������ض�����ة 
 13.4 تناولو�  �لذين  �لرجال  �أن  و�أظهرت 
�إ�ضابتهم  �أو �أكرث يوميا ز�دت  ملعقة �ضغرية 

بالكتئاب بالن�ضبة نف�ضها.
باأمر��ص  �ل��وف��اة  يف  �مل��ك��رر  �ل�ضكر  يت�ضبب  وق��د 
�لقلب، ففي در��ضة �أجريت عام 2014 و��ضتمرت 
�لذين  )�لأ�ضخا�ص  �أن  �لباحثون  وجد  عاما،   15
��ضتهلكو� ما بني 17 و%21 من �ل�ضعر�ت �حلر�رية 
�لوفاة  خطر  لديهم  �رت��ف��ع  �مل��ك��رر،  �ل�ضكر  ط��ري��ق  ع��ن 

باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية بن�ضبة 38%(.
ويعد )�ل�ضكر �ملكرر حمركا رئي�ضيا ملر�ص �لكبد �لدهني(، 
ح�ضب در��ضة ن�ضرت عام 2018. كما يعطي �رتفاع �ل�ضكر 
�لأرق،  في�ضبب  و�لن�ضاط،  للعمل  للدماغ  �إ���ض��ارة  �ل��دم  يف 
و)يزيد ت�ضو�ص �لأ�ضنان بن�ضبة %66(، ح�ضب در��ضة عام 

.2016
�لبطن، ويخف�ص هرمون  �ل�ضكر دهون  و�أخ��ري� )يزيد 
كما  �لأ���ض��رتوج��ني.  ه��رم��ون  وي��رف��ع  �لت�ضتو�ضتريون، 
يقمع ج��ه��از �مل��ن��اع��ة ب��ح��ده م��ن حم��ارب��ة خ��لي��ا �لدم 
للف�ضل  �لأول  �ل�ضبب  ويعد  للفريو�ضات.  �لبي�ضاء 
�ل��ك��ل��وي، ح��ي��ث ي����وؤدي �رت��ف��اع��ه يف �ل����دم �إىل تلف 
�لأوعية �لدموية يف �لكلى(. ح�ضب د.مارك هيمان، 

�ملدير �لطبي يف مركز كليفلند كلينيك.

�أج�سامنا و�للحوم
�للحوم،  م��ن  �لتقليل  �أو  �لتوقف  ت��اأث��ري  يف  �ل�ضر  كلمة  ه��و  �ل��ت��و�زن 

ح�ضب موقع ليف �ضرتوجن. 
بالنباتات و�حلبوب  �للحوم  ��ضتبد�ل  ي�ضاعد  قد  للطاقة،  فبالن�ضبة 
غذ�ئية  عنا�ضر  ُيفقدنا  رمبا  لكنه  بالن�ضاط،  �ل�ضعور  على  �لكاملة 
�جل�ضم  �إىل خليا  �لأك�ضجني  يحمل  �ل��ذي  )�حل��دي��د(،  مثل  مهمة 
مزعجة  �أع���ر�����ص  �إىل  ي����وؤدي  �حل��دي��د  فانخفا�ص  �ل��ط��اق��ة،  لإن��ت��اج 

كالتعب �ملزمن، و�ل�ضد�ع، و�ضرعة �ضربات �لقلب.
�أم���ا ع��ن �حل��ال��ة �له�ضمية، ف��الإ���ض��ر�ف يف �أك���ل �ل��ل��ح��وم )مي��ك��ن �أن 
وت�ضبب  �جليدة،  �لبكترييا  على  توؤثر  �لتي  �لأم��ع��اء  �لتهابات  يعزز 

م�ضاعفات كالإم�ضاك و�لنتفاخ(.
 يف �لوقت �لذي ُيحدث فيه �خُل�ضار و�لفو�كه �لعك�ص )لحتو�ئهما 
على كربوهيدر�ت مثل �لربيبايوتك )موجودة يف �ملوز و�لتفاح( �لتي 
لدر��ضة  وفقا  �جل��ي��دة(،  �لأم��ع��اء  بكترييا  وُتن�ضط  �للتهابات  تقلل 

ُن�ضرت يف جملة �لتغذية عام 2018.
على  حت��ت��وي  �أن  ميكن  فاللحوم  �مل��ز�ج��ي��ة،  ب��احل��ال��ة  يتعلق  م��ا  ويف 
من  للعديد  �ملُ�ضببة  �مل�ضبعة  غري   6 �أوميغا  ده��ون  من  عالية  ن�ضبة 
�للتهابات، حيث ُتظهر �لأبحاث �أن تناول كميات كبرية منها )يعزز 

�لتغري�ت يف �لدماغ، و�لتي قد توؤثر �ضلبا على �ملز�ج(.
وبخ�ضو�ص �لوزن، فاإن �حتو�ء �للحوم على �لدهون ميكن �أن يجعلها 
تناولها  ُي�ضهم �حل��د من  )ق��د  ل��ذ�  �أك��رث،  ل�ضعر�ت ح��ر�ري��ة  م�ضدر� 
�إي��ج��اب��ي��ات �حل��د م��ن �للحوم  �أم���ا �لقلب، فمن  �ل����وزن(.  �إن��ق��ا���ص  يف 
مما  �جل�ضم،  يف  و�لل��ت��ه��اب��ات  �لكولي�ضرتول  م�ضتويات  )�نخفا�ص 
وفقا  بالقلب(،  �ملتعلقة  �مل�ضكلت  تقليل  �إىل  ب��دوره  ي��وؤدي  �أن  ميكن 

ملوقع دويت�ضه فيلله.

قطع �لكربوهيدر�ت غري �آمن
جميع  وت�ضمل  للج�ضم،  �لرئي�ضي  �لطاقة  م�ضدر  �لكربوهيدر�ت 
�لأطعمة �لتي تتحول بعد ه�ضمها �إىل غلوكوز، كاخلبز و�خل�ضر�و�ت 

و�لفو�كه و�حلليب و�ل�ضكريات و�لن�ضا و�لألياف.
من  �ليومية  �لحتياجات  �لأمريكية  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  �إد�رة  وح��ددت 
�لكربوهيدر�ت ب�300 غر�م )تعطي 1200 �ضعر حر�ري(، على �أن 

يكون 25 غر�ما منها من �لألياف �لغذ�ئية.
وم��ع �أن �ت��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي منخف�ص �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت ي��ب��دو فعال 
ل��ف��ق��د�ن �ل����وزن، ف��اإن��ه غ��ري �آم���ن؛ فقد �أظ��ه��رت در����ض��ة ن�ضرت عام 
�أن تابعت �لعلقة بني خف�ص �لكربوهيدر�ت وحالت  2018، بعد 
6 ���ض��ن��و�ت، �أن )�لأ���ض��خ��ا���ص �لذين  �أك���رث م��ن  �ل��وف��ي��ات على م��دى 
�أكرث عر�ضة  �أنظمة غذ�ئية منخف�ضة �لكربوهيدر�ت كانو�  تناولو� 
للوفاة �ملبكرة بن�ضبة %32 مقارنة مبن كانو� يتناولون ن�ضبة �أعلى 

من �لكربوهيدر�ت.
باأمر��ص  �لإ�ضابة  زيادة خطر  �لكربوهيدر�ت يف  ت�ضبب خف�ص  كما 
�لقلب بن�ضبة %51، و�ل�ضكتة �لدماغية بن�ضبة %50، و�ل�ضرطان 

بن�ضبة 35%(.
�لكربوهيدر�ت  منخف�ضة  �ل��وج��ب��ات  تكون  )ق��د  �لباحثني  وح�ضب 
ن�ضبة  و�ل�ضيطرة على  �ل��دم،  �ل��وزن، وخف�ص �ضغط  لفقد�ن  مفيدة 
�لغلوكوز على �ملدى �لق�ضري، لكنها قد ترتبط بزيادة خطر �لوفاة 

على �ملدى �لطويل(.

اإذا امتنعت عن ال�سكر املكرر واللحوم والكربوهيدرات.. ماذا يحدث جل�سمك؟

و�مل�ضي  ب��ان��ت��ظ��ام  �ل���وق���وف  ينبغي  م��ري��ح،  ب�ضكل  للعمل 
و�ضعية جلو�ضك  تغيري  �ل���رتدد يف  وع��دم  قليلة  خ��ط��و�ت 
على مد�ر �ليوم، ولكن يبدو �أن و�ضع �ضاق على �ضاق �أثناء 
�لإن�ضان  �أن ج�ضم  �لر�حة. ومبا  نوعا من  يوفر  �جللو�ص 
�ملثال  �ضبيل  )ف��ع��ل��ى  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  �إىل  طبيعيا  مي��ي��ل 
�ضيكون �لتكاء على حائط مريحا �أكرث من �لوقوف دون 

�ل�ضتناد �إىل �ضيء ما(، فاإن �جللو�ص مع و�ضع �ضاق على 
�ضاق يقلل جهد ع�ضلت �لظهر و�لوركني. 

على  ���ض��و�ء  �ضلبية  �آث���ار  م��ن  �لو�ضعية  ه��ذه  تخلو  لكن ل 
م�ضتوى �ملفا�ضل �أو �لدورة �لدموية.

وبني �لكاتب �أن در��ضة موثقة ب�ضكل جيد ن�ضرت يف جملة 
علم �لعلج �لطبيعي وفرت معلومات عديدة حول عو�قب 

�جللو�ص وو�ضع �ضاق على �ضاق.
دور�ن  يف  تت�ضبب  �لو�ضعية  ه���ذه  ب���اأن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أف����اد 
�حلو�ص �لذي يوؤدي بدوره �إىل دور�ن �لفقر�ت �لقطنية. 

وقد يوؤدي �نحناء �حلو�ص هذ�،
 �لذي ي�ضاف �إليه دور�ن �لفقر�ت �لقطنية، �إىل ظهور �أمل 

�أ�ضفل �لظهر، �أو تهيج �لع�ضب �لوركي.
�آلم��ا يف منطقة  �لو�ضع  ي�ضبب هذ�  ذل��ك،  �إىل  بالإ�ضافة 

�أ�ضفل �لظهر و�لكتف و�لفقر�ت �لعنقية.

تباطوؤ �لدورة �لدموية
�أ�ضاف �لكاتب �أنه بالإ�ضافة �إىل �جلهاز �لع�ضلي �لهيكلي، 

فاإن و�ضع �ضاق على �ضاق ي�ضعف �لدورة �لدموية.
 �إذ وفقا لدر��ضة ن�ضرت يف جملة مر�قبة �ضغط �لدم فاأن 
�لدم  �ضغط  يف  كبرية  زي���ادة  يف  �ضتت�ضبب  �لو�ضعية  ه��ذه 

لدى �لرجال و�لن�ضاء.
لكن �لأمر �لأكرث �إثارة للقلق يتعلق بالدورة �لدموية، ويف 

�لو�قع، عندما ن�ضع �ضاقا على �ضاق،
�خل��ل��ف��ي من  �جل���زء  �مل���وج���ودة يف  �ملنطقة  ع��ل��ى  ن�ضغط   
�ل��رك��ب��ة، �ل��ت��ي ت��ع��د م��ك��ان م���رور �لأوردة و�ل�����ض��ر�ي��ني يف 

�ل�ضاق.
�إن �لبقاء مدة طويلة يف هذه �لو�ضعية �ضيوؤدي �إىل ركود 

وريدي )يف �لأوردة( تكون له عو�قب.
�ل��دو�يل يف �ل�ضاق وخلق �ضعور  �آث��اره تعزيز ظهور   ومن 

بالثقل على م�ضتوى �ل�ضاقني.

و�لأخ���ط���ر م��ن ذل���ك ه��و �أن �ل��رك��ود �ل���وري���دي ق��د يوؤدي 
�أن ت�ضعد للأعلى  �إىل تكوين خرثة دموية، و�لتي ميكن 

وت�ضبب �ن�ضد�د� رئويا.
وفقا  ���ض��اق  على  ���ض��اق  و�ضعية  خم��اط��ر  تلخي�ص  ومي��ك��ن 

للمقال يف ٦ �أ�ضر�ر، هي:
�آلم �أ�ضفل �لظهر.

�آلم �لكتف و�لعنق.
�إ�ضعاف �لدورة �لدموية.

دو�يل �ل�ضاقني.
�ل�ضعور بثقل �ل�ضاقني.

يف �أ���ض��و�أ �لأح���و�ل زي��اد خطر ح��دوث خ��رثة دموية توؤدي 
لن�ضد�د يف �لرئة.

له �آثار �سلبية على �لظهر و�لدورة �لدموية

 اأ�سرار خطرية لو�سع ال�ساق على ال�ساق
و�سع �ساق على �ساق �أمر �سائع، ولكن قد يكون له �آثار �سلبية على �لظهر و�لدورة �لدموية، فما هي؟

وذكر �لكاتب �ستيفان دميور�ند يف �لتقرير �لذي ن�سرته جملة لوبو�ن �لفرن�سية �أن و�سع �ساق على �ساق منار�سه مر�ت عديدة يوميا 
دون �إدر�ك ذلك. وتنعك�ض هذه �لو�سعية �سلبا على �جل�سم.
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اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 13  �صبتمرب  2020 العدد 13035 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��ضم �ل�ضركة : بي و�ي �ك�ض لتجارة �لدر�جات �لنارية - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 7 و 8 ملك �لإحتاد �لعقارية - بردبي - �حلبية �لوىل - �ل�ضكل 
بال�ضجل  �لقيد  �لرخ�ضة : 755980 رقم  ، رقم  : ذ�ت م�ضوؤولية حم��دودة  �لقانوين 
�لتجاري : 1222475 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�ضري يف �ل�ضجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�ضركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/9/2 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2020/9/2 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني �ت�ض 
بن  حممد  موؤ�ض�ضة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  �حل�سابات  لتدقيق  �م  �يه 
ر��ضد لدعم م�ضاريع �ل�ضباب - ديرة - بور�ضعيد -  هاتف : 29730٦0-04  فاك�ص : 
2973071-04 م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��ضم �مل�ضفي :  �ت�ض �يه �م لتدقيق �حل�سابات
م�ضاريع  لدعم  ر��ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�ضباب - ديرة - بور�ضعيد -  هاتف : 29730٦0-04  فاك�ص : 04-2973071  
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�ضفي 
�ملذكور �أعله لت�ضفية بي و�ي �ك�ض لتجارة �لدر�جات �لنارية - �ض ذ 
م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2020/9/2 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/2 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�ضفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، 
م�ضطحباً معه كافة �مل�ضتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن ن�صر 

دعوة حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية 
يف الدعوى رقم 5123 ل�صنة 2020 اإيجارات دبي

�ملدعية / برج �ملدينة للعقار�ت - �ص ذ م م 
�ملدعي عليهم / 1- �ضالح �حمد �ضيد �ضالح �لها�ضمي ب�ضفته وكيل �ملرحوم - حممد �رخي�ص حممد مو�ضى مالك 
�ملاجور 2- ورثة �ملرحوم حممد �رخي�ص حممد مو�ضى وهم  1- �نور حممد مو�ضى  2- ريحه عبد�لغني مو�ضى 
3-حادة �حمد �لع�ضياوي  4-�ضمري حممد مو�ضى �رخي�ص 5-�ضلح �لدين حممد مو�ضى ٦-فتحية حممد مو�ضى 
�لعبيدي 7- �ضعاد حممد مو�ضى �رخي�ص 8-�ضمرية حممد �رخي�ص مو�ضى 9-�نت�ضار حممد �رخي�ص مو�ضى  10-

�ضت �لكل حممد مو�ضى �رخي�ص  11- �مال حممد �رخي�ص مو�ضى  12-نازندة حممد �رخي�ص 
على �ملدعية و�ملدعي عليه �حل�ضور �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة �حل�ضابية يف �لدعوى رقم 
2020/5123 �يجار�ت و�ملقرر عقده يف متام �ل�ضاعة )2( يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2020/9/24 وذلك عن طريق تطبيق 
�لوثائق  كافة  من  ن�ضخ  جتهيز  مع   expertdubaioffice@gmail.com �لمييل  خلل  من  زووم 
و�لوكالة  �لهوية  وبطاقة  �مل�ضتند�ت  تلك  ��ضول  ومعها  �لمييل  عرب  تقدميها  يف  ترغبون  قد  �لتي  و�مل�ضتند�ت 
�لقانونية للطلع عليها ، مع ملحظة �ن تكون �مل�ضتند�ت جميعها مرتجمة للغة �لعربية ترجمة قانونية و�ل لن 

يلتفت �ليها. يف حال وجود �أي ��ضت�ضفار �لرجاء �لتو��ضل 0545941200 ، ولكم جزيل �ل�ضكر.
اخلبري احل�صابي / �صعد عبداهلل 

اإجتماع خربة 
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اإعالن بالن�صر - اإجتماع خربة عن بعد
يف الدعوى رقم 2020/2139 جتاري جزئي 

�لور�ص  و�أدو�ت  عدد  لتجارة  �لفخامة   / �ل�ضادة   ، �لول(  عليه  )�ملدعي  كوثاو�ل  ح�ضني  غلم  ح�ضني  فد�  �قبال  �ل�ضيد/ 
ذ م م )�ملدعي عليه �لثاين( يف �لدعوى رقم 2020/2139 جتاري جزئي �ل�ضارقة ، بناء على تكليف حمكمة �ل�ضارقة 
�ملتحد  �لعربي  �لبنك  �ل�ضادة/  من  �ملرفوعة  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  م�ضرفيا  خبري�  بندبي   - �لإبتد�ئية  �لإحتادية 
)�ملدعي( �ضدكم وعليه يرجى ح�ضوركم يف جل�ضة �خلربة عن بعد عرب بنامج zoom �و وكيل معتمد� ميثلكم وتقدمي 
ما لديكم من م�ضتند�ت تخ�ص �لدعوى وذلك يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/9/16 يف متام �ل�ضاعة 1.30 ظهر�. موبايل 

 0506163277 :
omer mahmoud is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Topic : omer mahmoud's Zoom Meeting
Time : Sep 16، 2020 01:30 PM Dubai

Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/75696503327?pwd=czRNWXk3d09KMlo0UlhsczBrblNtZz09

Meeting ID : 756 9650 3327 
Passcode :6pt2HP

 �لتاريخ : 2020/9/8

اخلبري امل�صريف / عمر عثمان حممود 

اإجتماع خربة 
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 اعـــــــالن 

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ �بوبكر 
�ضديق حممد كبري مياه ، �جلن�ضية : بنغلدي�ص ، بن�ضبة 49% �ل�ضيد : �ضاميول علم �ضام�ضول 
)تنازل(  يت�ضمن  حمرر  على  �لت�ضديق  وطلبا    %51 بن�ضبة   ، بنغلدي�ص   : �جلن�ضية   ، علم 
د�ر �خلور خلياطة  �لتجاري  �ل�ضم  و�لبالغ �جماليها 100% يف  �أع��له  �ملذكورة  يف ح�ضتهما 
�لعربية  �لن�ضائية  �مللب�ص  وخياطة  تف�ضيل  �لرخ�ضة  ن�ضاط   ، و�ل�ضيل  �لعبايات  وتطريز 
�لتنمية �لقت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة مهنية  د�ئرة  �لن�ضائية( و�ملرخ�ص من  )�لعباء�ت 
رقم ٦23143 �ل�ضادر بتاريخ 2012/٦/7 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�ضادية بخورفكان. �ىل �ل�ضيد/ 
معلوما  ليكن  �لإم���ار�ت.   : �جلن�ضية   - �حلو�ضني  عبد�هلل  �إبر�هيم  جمعه  �إ�ضماعيل  جمعه 
للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي �ل�ضاأن 

يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات- خورفكان  : �ل�ضيد/ 
�لت�ضديق  وطلب  بنغلدي�ص   : �جلن�ضية   - يو�ضف  حممد  �ل��دي��ن  غياث  حممد 
�لتجاري مطعم  �لبالغة 100% يف �ل�ضم  على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته 
مدينة �خلور ، ن�ضاط �لرخ�ضة مطعم ، و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية 
د�ئرة  بتاريخ 2012/2/14 يف  �ل�ضادر  رقم ٦17421  يف  خورفكان رخ�ضة جتارية 
بن حممد  �ل�ضيد/ حممد م�ضرف ح�ضني  �ىل  بخورفكان.   �لإقت�ضادية  �لتنمية 
�بو �لطيب - �جلن�ضية : بنغلدي�ص.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
�ملذكور  �ملحرر  �ل�ضاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�ضديق على  �ضيقوم  مدينة خورفكان 

بعد �نق�ضاء ��ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�صر

   رقم 2020/4850 
�ملنذرة : �ضركة : �ضنتميرت كيوب للعقار�ت 

�ملنذر �ليهم : 1- ديزرت �ضربنقز لل�ضياحة - �ص ذ م م ، 2- حممد عبد�هلل حممد ح�ضن �ملزروقي، 
3- فرقان علي بليت ح�ضني - جمهول حمل �لقامة 

فان �ملنذرة تر�ضل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم لدفع �لقيمة �ليجارية من تاريخ 30/٦/2020 
حتى تاريخه بال�ضافة �ىل �لغر�مات و�ل�ضر�ئب �ملرتتبة عليهم ح�ضب عقد �ليجار وبال�ضافة 
�ملنذرة جتاة  تتخذ  و�إل ف�ضوف    ... تاريخه  يوما من  وذل��ك خلل 30  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  �ىل 
�ملنذر �ليهم كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضبة لخلء �لعني �ملوؤجرة مع حتميلهم كافة �لر�ضوم 
و�مل�ضاريف وكافة �لغر�مات �ملرتتبة عليهم ح�ضب عقد �ليجار و�لفائدة �لقانونية ومطالبتهم 

بالتعوي�ص �ملنا�ضب عما فاتها من ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3/4844(

�ملنذر : �ضيف باحل�ضا للعقار�ت - موؤ�ض�ضة فردية 
1. �ملنذر �ليها / �ضميعل خان - بريطاين �جلن�ضية 

فاإن �ملنذرة ومبوجب هذ� �لإنذ�ر ينبه على �ملنذر �ليه ب�ضرورة �خلء �لعني �ملوؤجرة و�ملبادرة 
�ىل �ضد�د �ملبالغ �مل�ضتحقة بذمتكم فور� و�ملقدرة مببلغ )38. 128.259 درهم( خلل �ضهر من 
تاريخ �لإن��ذ�ر وما ي�ضتجد من �جرة وم�ضاريف خدمات حتى تاريخ �لخ��لء �لفعلي حتى 
ل ن�ضطر �ىل �تخاذ كافة �لإج��ر�ء�ت �لقانونية لتح�ضيل كامل حقوق موكلنا ، وحتميلكم 
جميع ما قد ين�ضاأ عن ذلك من م�ضاريف ور�ضوم و�تعاب حماماة وفو�ئد تاأخريية ، ف�ضل 
عن �ملطالبة بالتعوي�ص عما �أ�ضابه من �أ�ضر�ر نتيجة تاأخركم يف �ل�ضد�د مع �حتفاظ موكلنا 
�ملنذر برفع دعوى �إخلء باملطالبة بكافة حقوقه �لقانونية �لخرى وذلك يف خلل ثلثون 

يوما من تاريخ ��ضتلم هذ� �لإنذ�ر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/4849(

�ملنذرة : طائر �لنور�ص )�أت�ص يف �يه �ضي( لل�ضناعة - �ص ذ م م 
�ملنذر �ليهم : 1- �ضركة �لأندل�ص للتجارة و�ملقاولت �لكهروبائية - ذ م م 

2- جمال جميل �لعلمي   3- �إبر�هيم حممود �إبر�هيم بدر�ن )جمهويل حمل �لإقامة( 
وقدره  مبلغا  للمنذرة  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �ليهم  �ملنذر  قيام  ���ض��رورة   -1 ب�ضرورة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
/401.130.00 درهم/ )�ربعمائة وو�حد �لف ومائة وثلثون درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د ، وذلك خلل خم�ضة �يام من تاريخ �إعلن �ملنذر �ليهم بهذ� 
�لإنذ�ر.  2-يف حال �إخلل �ملنذر �ليهم �ضد�د مبلغ /401.130.00 درهم/ )�ربعمائة وو�حد �لف ومائة 
وثلثون درهم( �ملو�ضحة �أعله للمنذرة مع �لفائدة �لقانونية خلل خم�ضة �يام من تاريخ �إعلنهما 
بالإنذ�ر ، فاإن �ملنذرة �ضوف ت�ضطر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لتح�ضيل �ملبلغ �ملطالب به 

مع حتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/4812(

�ملنذرة : نوفر لتاأجري �حلافلت - �ص ذ م م 
�ملنذر �ليها : دريك �ند �ضكل �جنينريجن - �ص ذ م م 

مبوجب هذ� �لإخطار نخطر فيه �ملخطر �ليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدره 
�إمار�تي  دره��م  وخم�ضمائة  �ل��ف  و�رب��ع��ون  وثلثة  مائة  دره��م   )143.500(
بذمة �ملخطر �ليها ، �ملرت�ضدة بذمتكم ل�ضالح �ملخطرة وذلك خلل مدة 
لتخاذ  �آ�ضفني  ن�ضطر  �ضوف  و�إل   ، �لن�ضر  تاريخ  من  �أي��ام  خم�ضة  �ق�ضاها 
�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى م�ضوؤوليتكم  ونفقتكم ، حمتفظني بكافة 

�حلقوق لأية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/4848(

�ملنذرة : فارميك�ص �كرولوجي - �ص ذ م م 
�ملنذر �ليها : 1- �ضتاد باك �نرتنا�ضيونال للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  2-د�ني�ص �ضوباياه �يرت�ج �يرت�ج 

3- نيدهن نار�يانان كولتينكال نار�يانان  )جمهولني حمل �لإقامة( 
مليني  )ع�ضرة  دره��م/   10.994.217/ وق��دره  مبلغا  للمنذرة  ي��وؤدو�  بان  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
وت�ضعمائة و�ربعة وت�ضعون �لفا ومائتان و�ضبعة ع�ضر درهما( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د ، وذلك خلل خم�ضة �يام من تاريخ �إعلن �ملنذر �ليهم بهذ� 
�لإنذ�ر. ويف حال �إخلل �ملنذر �ليهم عن �ضد�د مبلغ /10.994.217 درهم/ )ع�ضرة مليني وت�ضعمائة 
و�ربعة وت�ضعون �لفا ومائتان و�ضبعة ع�ضر درهم( للمنذرة مع �لفائدة �لقانونية خلل خم�ضة �يام 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ كافة  �ملنذرة �ضوف ت�ضطر �ىل  ، فاإن  �لإن��ذ�ر  �إعلنهم بهذ�  تاريخ  من 

لتح�ضيل �ملبلغ �ملطالب به مع حتميلكم كافة �لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2020/3/4846(

�ملنذر : �ضالر ح�ضن خان بدر �حل�ضن خان 
�ملنذر �ليه : ندمي حممد ظفر - �أمريكي �جلن�ضية 

ب��اد�ء مبلغ وق��دره 1000000 درهم )مليون  ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه 
درهم( وذلك خلل خم�ضة �أيام من تاريخ �إ�ضتلم هذ� �لإنذ�ر و�إل 
من  �للزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �أ�ضفني  �ضن�ضطر 
�أجل حت�ضيل �ملبلغ �ملذكور بخلف �لفو�ئد �لقانونية و�لتعوي�ضات 

بالإ�ضافة للر�ضوم و�مل�ضروفات.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003894 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :  �ضركة �كو� ت�ضوي�ص �ص م ح 
جمهول حمل �لإقامة : �ل�ضارقة م�ضتودع 125 م 2 كيو 3165 �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�ضارقة �لدويل �ص ب 9162 �ل�ضارقة 

بناء على طلب �ملدعية / ر�يند لتطوير �ملياه )موؤ�ض�ضة فردية( مالكها �لفرد حنا حكيم رفعت دعوى �ضد فادي حممود لطفي 
�لرمياوى - �ردين �جلن�ضية و- �ضركة �كو� ت�ضوي�ص �ص م ح تطالبهم بي : 

�أول : بالز�م �ملدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 115.000 درهم )مائة وخم�ضة ع�ضر �لف 
درهم( بالإ�ضافة �ىل مبلغ 10.000 درهم تعوي�ص ما دي ومعنوي عما فاتها من ك�ضب من عدم ��ضتغلل �ملبلغ قيمة �ل�ضيك 
�ملبلغ بو�قع  �لتاأخريية على هذ�  بالفائدة  �لدعوى و�حلكم  تاريخ رفع  2019/6/15 وحتى  �ل�ضيك يف  ��ضتحقاق  تاريخ  من 

�ل�ضد�د.  متام  وحتى  �لدعوى  �إقامة  تاريخ  من  �ضنويا   12%
ثانيا : �لز�م �ملدعي عليهما بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبل كفالة. 

�ملدنية - مكتب  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�ضارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب   2020/9/17 �نت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 
رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 4( �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
�مل�ضتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�ضفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2020/9/10 م 
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004284 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :  غاده عدنان �حل�ضني 
جمهول حمل �لإقامة : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة �ل�ضارقة - منطقة �لتعاون - تيجر 2 

�ضوريا   / �جلن�ضية  �لعنق  حممد  �مين   -  2
�لعنو�ن : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �إمارة  �ل�ضارقة - منطقة �لتعاون - تيجر 2 

بناء على طلب �ملدعية / رمي حممد كلزيه )�ضورية �جلن�ضية(
درهم   51.000 للمدعية مبلغ  يدفعا  بان  �ملدعي عليهما  �لز�م    : فيها  �أعله وتطالبكم  �ملذكورة  �لدعوى عليكم  �قامت  قد 
)و�حد وخم�ضني �لف درهم( على �ضبيل �لتعوي�ص �ملدين للمدعية عما ��ضابها من ��ضر�ر نف�ضية هذ و�طفالها وكذلك �ل�ضر�ر 

�ملادية �لتي تتمثل يف خر�ب ب�ضيارة �ملدعية 
ثانيا : �لز�مهما بالفائدة �لقانونية %09 من تاريخ �ملطالبة  ، ثالثا : �لز�مهما  بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

�ملدنية يف متام  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�ضارقة  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �مام مكتب   2020/9/16 بجل�ضة  باحل�ضور  �نت مكلف 
�ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف �ضباحا - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 5( �ضخ�ضيا �و بو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
للنظر يف  �لن�ضر وذلك  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�ضرة  �مل�ضتند�ت وذلك خلل مدة ل  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  جو�بية على 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2020/9/7 م. 
مدير اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0004233 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه :  عفر�ء دروي�ص �لربد�ن 
جمهول حمل �لإقامة : �إمارة �ل�ضارقة - �لعزرة - �ضارع �ل�ضماحة - منزل رقم 618/6 

بناء على طلب �ملدعية / ليلى حممد عبد�لرحمن �ملري �لهرمودي تطالب فيها �ملدعي عليه / عفر�ء دروي�ص 
�لز�م �ملدعي عليها بتعوي�ص �ملدعية عن �ل�ضر�ر  �إمار�تية �جلن�ضية بالز�مها بالتايل :  حممد �لربد�ن - 
�لتي حلقتها مببلغ وقدره 250000 مئتني وخم�ضني �لف درهم ، مع �لفائدة �لتاأخريية بقيمة %12 من 

تاريخ �ملطالبة وحتى �إمتام �ل�ضد�د ودفع �لر�ضوم و�مل�ضاريف �لق�ضائية و�تعاب �ملحاماة. 
�نت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2020/9/16 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�ضارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
�و بو��ضطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة  4( �ضخ�ضيا  �لدعوى رقم  �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/10م 

مدير اخلدمات الق�صائية      
حمدة حممد ح�صن علي اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر

لدى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
تظلم    SHCFICIGRI2020 /0004015 يف  الدعوى رقم

�ىل : ه�ضام عبد�هلل خليفة جمعه  - جمهول حمل �لإقامة : مركز �لفرد�ن  211a-211b �ضارع �لكورني�ص 1 
�لطابق ، بلوك A  ، مكتب 101b f مكتب �ملحامي علي �ل�ضو�ب 

نعلمكم بان متظلم / �لفرد�ن لل�ضر�فة ذ م م  �لعنو�ن / حمل �لإقامة : بوكالة �ملحامني �حمد �لر�ضيد ور��ضد 
�أ�ضا�ص  بناية  �ملمزر  �ل�ضارقة منطقة �خلان  �إمارة  �لر�ضيد  �أ�ضماء  ود.  �لر�ضيد  وعبد�لعزيز  �لر�ضيد ومنى �خلاجة 
�لطابق �لر�بع مكتب رقم 401 قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعله للمطالبة ب������  : لذلك تلتم�ص �ل�ضركة �ملتظلمة 
طالبة �لأمر من �ملحكمة �ملوقرة �لغاء �لأمر �ملتظلم منه ومن ثم �لق�ضاء جمدد� مبنع �ملتظلم �ضده من �ل�ضفر 
و�لتعميم بذلك لدى جميع منافذ �لدولة و�لمر باإيد�ع جو�ز �ضفره خزينة �ملحكمة وذلك ما مل يدفع للمتظلمة 
مع  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  درهم(  �لف  وثمانني  و�ثنني  )مائتني  درهم   282.000 مبلغ 
�مام  عليكم �حل�ضور  يتوجب  لذ�  منا�ضبة.  �ملحكمة  تر�ها  �لتي  و�ل�ضرر  �لعطل  كفالة  لتقدمي  �ملتظلمة  ��ضتعد�د 
�لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�ضتعجلة و�لتظلمات �لثانية حمكمة �ل�ضارقة �ضباح يوم     �ملو�فق 2020/9/21 �ل�ضاعة 
9.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت ،  ويف حال تخلفكم عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنكم يف �لوقت 

�ملحدد وفان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�صائية 
حامد عبداحلميد   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
حمكمة ال�صارقة  

اإعالن للح�صور حمكمة ال�صارقة 
  SHCFICILABMIN2018/M0003194 يف  الق�صية رقم

�إىل �ملدعي عليه :  ر�بيد ريل ميدل �ي�ضت - �ص م ح 
وعنو�نه : �إمارة �ل�ضارقة - �حلمرية �ملنطقة �حلرة - �ضارع �لإحتاد - مبنى مكاتب �لتاأجري - �إي - 

مكتب رقم  E2 - 105F - 60 - هاتف رقم  5269133 / 06 فاك�ص رقم 5269211 /06 
بناء على طلب �ملدعي : جا�ضون ميكايل �ض�ضا�ضت 

- مكتب  �ل�ضاد�ص  �لطابق   - بي  بلوك   - للجو�ئز  �ملينا - جممع �حل�ضيبة  �ضارع   - بردبي   - دبي   : وعنو�نه 
612.611 هاتف رقم 043589998 فاك�ص رقم 043589990 - بوكالة �ملحامي - �ضلح مبا�ضري 

�نت مكلف باحل�ضور �مام حمكمة �ل�ضارقة بتاريخ 2020/9/15 �ل�ضاعة 9.00 
�ملكان : د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعاملية �لد�ئرة �لثانية 

معتمد  وكيل  بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا  وذلك  �مل�ضتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي 
خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لإعلن للنظر يف �لدعوى �ملذكورة رقمها �عله بو�ضفك مدعي 

عليه ملحظة : ينفذ �لعلن ن�ضر�.   
مدير اخلدمات الق�صائية / بدر احلو�صني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية  
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2020 /0004474 يف  الق�صية رقم

�إىل �ملطلوب �ضده )�ملحكوم عليه( : �لربج �لبارد ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف
من طالب �لأمر )�ملحكوم له ( بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع 

نود تبليغك �أنه بتاريخ 2020/8/31 قد �ضدر �ضدك حكم يف �لدعوى �ملذكورة �أعله ون�ص على 
ما يلي : ناأمر بالز�م �ملقدم �ضدهما بان يوؤديا �ىل �لطالبة وبالت�ضامن بينهما مبلغ )405٦00( 
درهم )�ربعمائة وخم�ضة �لف و�ضتمائة درهم( و�لفائدة 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام 

�ل�ضد�د و�لر�ضوم و�مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك. 
ولك حق �لإعرت��ص بالتظلم على هذ� �حلكم خلل مدة )15( يوما �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي 
تاريخ تبليغك  بهذه �ملذكرة ويف حالة عدم تقدميك �لإعرت��ص خلل �ملدة �ملذكورة فاإن �حلكم 

�ضي�ضبح قطعيا بحقك ، و�ضتتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه. 
ق�صم الطلبات الق�صائية
دانة املن�صوري - حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2020 /0002130 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ضابال وورلد - ذ م م 
�ملتحدة / مكتب  �ل�ضارقة �لإمار�ت �لعربية  جمهول حمل �لإقامة : �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
�ضندوق  ب  �ص  ز�يد  �ل�ضيخ  �ضارع  بارك  د�ميوند  جولد  �عمار   6 مبنى   109/110 مبيعات 
 2020/09/16 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت  �ملتحدة.   �لعربية  �لإمار�ت  دبي   282158
�ملدنية - مكتب رقم )1 مكتب  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لدعوى حمكمة عجمان  �إد�رة  �أمام مكتب 
مدير �لدعوى( �ضخ�ضيا � وبو��ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2020/9/9 م 

مدير اخلدمات الق�صائية
مرمي ابراهيم البلو�صي       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر        
   تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ح�ضني يو�ضف �لعفلق  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : حممد م�ضلح خيو  

وميثله : مرمي �حمد �ضامل م�ضلم �ملحرمي  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )3٦700 
ت��اري��خ �ملطالبة  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن  دره���م( و�ل��ر���ض��وم و�مل�ضاريف و�ت��ع��اب 
�لق�ضائية وحتى �ل�ضد�د �لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2020/9/15 
�أو من  �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 
�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر        

 يف الدعوى 646/2020/18 عقاري كلي  
�إىل �ملدعي عليه : 1- فوؤ�د عبا�ص متيز  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي : م�ضرف �لإمار�ت �ل�ضلمي م�ضاهمة عامة  
وميثله : جابر ر��ضد حممد جابر ر��ضد �ل�ضلمي  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)7473٦2.٦8 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�ضد�د �لتام 
�لربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.    بل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�ضمول 
�ملو�فق 2020/9/1٦ �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت 
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن حكم بالن�صر 
 تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1-  ملحمة �لعز للتجارة   - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ل�ضركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�أر�متك( 

�ملذكورة  �لدعوى  يف    2020/7/14 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
عليها  �ملدعي  بالز�م  )�أر�م��ت��ك(   للتكنولوجيا  �لمريكية  �لعربية  �ل�ضركة  ل�ضالح/  �عله 
بان توؤدي مللمدعية مبلغ وقدره )42.145.37 �ثنان و�ربعون �لف ومائة وخم�ضة و�ربعون 
درهما و�ضبعة وثلثون فل�ضا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �ضنويا من 2020/2/22 وحتى 
حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  بامل�ضاريف  و�لزمتها  �ل�ضد�د  مت��ام 
لن�ضر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خلل  لل�ضتئناف  قابل  �حل�ضوري  مبثابة 
هذ� �لعلن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
 3282/2020/60 اأمر اأداء 

تفا�ضيل �لإعلن بالن�ضر
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �ثر للو�ضاطة �لعقارية - ذ م م  

مبا �ن �ملدعي / في�ضل حميا قدهي �ملطريي  
وميثله / ماجد حممد �ل�ضيخ �حمد بن �ل�ضيخ ح�ضن �خلزرجي  

للو�ضاطة  �ث��ر  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   2020/8/20 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
�لعقارية - ذ م م بان يوؤدي للمدعي في�ضل حميا قدهي �ملطريي   مبلغ وقدره 700.000 
درهم )�ضبعمائة �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية 
درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�ضاريف  وبالر�ضوم  �لتام  �ل�ضد�د  وحتى   2020/8/5 يف  �حلا�ضل 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   ولكم �حلق يف �إ�ضتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

 اعالن بالن�صر
يف الدعوى رقم 699/2020/300 ا�صتئناف مدين 

مو�ضوع �لإ�ضتئناف : �إ�ضتئناف �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2019/8٦1 مدين 
جزئي. و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�لتعاب.   

طالب �لإعلن : فهد حممد �لطر�د   - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
 - م��اردي��ن��ي  ج��وزي��ف  كر�ضتيان   -2 غ���امن   حم��م��ود  نا�ضر   -1  : �إعلنهما  �ملطلوب 

�ضفتهما  بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما 
مو�ضوع �لإعلن : قد ��ضتاأنف �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 1773/2019 ��ضتئناف 
 2020/9/24 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت    2020/7/1 بتاريخ  م��دين 
من  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�ضي  بقاعة  �ضباحا   10.00 �ل�ضاعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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باملائة ن�سبة اإجناز الأعمال   90
الإن�سائية يف واحة تالل بال�سارقة

•• ال�شارقة-وام:

�أكد خليفة �ل�ضيباين �ملدير �لعام ل�ضركة تلل �لعقارية - �مل�ضروع �مل�ضرتك بني 
“�ل�ضارقة لإد�رة �لأ�ضول” و “��ضكان” للتطوير �لعقاري - �أن ن�ضبة �لأعمال 
90 باملائة يف �ملر�كز �ملجتمعية �لتي يجري ت�ضييدها يف  �لإن�ضائية و�ضلت �إىل 
�ضيتم  و�لتي  تلل”  “مدينة  يف  ريزيدن�ص”  “ن�ضيم  و  ن�ضيم”  “فلل  جممع 
�فتتاحها وفق �جلدول �لزمني �ملحدد يف نهاية �لعام �جلاري. وقال �ل�ضيباين �إن 
�ل��ذي مت �طلقه  “و�حة تلل”  م�ضمى 
على �ملركزين �ملجتمعني يعك�ص �أهمية 
�إن�����ض��اء جم��م��ع��ني خمتلفني  و�أه������د�ف 
و�ملناطق  تلل  مدينة  �ضكان  تزويد  يف 
للعي�ص  نوعية  بخدمات  بها  �ملحيطة 
�آم���ن���ة ت��وف��ر كافة  و�ل��رتف��ي��ه يف ب��ي��ئ��ة 
�ملتطلبات للتمتع باأ�ضلوب حياة متكامل 
تلل  وتعد مدينة  �ملعايري.  �أعلى  وفق 
يوفر  �ل�ضتخد�مات  متعدد  م�ضروعا 
فر�ضا فريدة ل�ضر�ء �لأر��ضي لأغر��ص 
خمططة  بيئة  يف  و�ل�ضتثمار  �ل�ضكن 
ب��ع��ن��اي��ة وم��ن�����ض��ق��ة ب��ال��ك��ام��ل ك��م��ا يتيح 
�لتملك �حلر  بنظام  �أر����ض��ي  بيع قطع 
قابلة  و100عام  �لعربية  للجن�ضيات 
للتجديد لباقي �جلن�ضيات. ومتتد على 
�إىل ثمانية مناطق متكاملة �خلدمات  25 مليون قدم مربع مق�ضمة  م�ضاحة 
باأ�ضلوب فريد ي�ضاعد على  �لإم��ارة يتم ت�ضميمه  �أول م�ضروع يف  و�ملر�فق وهو 
خلق جمتمع يتناغم فيه �لعي�ص و�لعمل مب�ضاحة مفتوحة ت�ضل �إىل 48 باملائة 

�إذ مت ت�ضميم مدينة تلل ل�ضتيعاب 65000 ن�ضمة.

الطاقة والبنية التحتية تفوز بجائزة عاملية عن 
م�سروعها من�سة البنية التحتية اجليومكانية 

•• دبي-وام :

فازت وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية بجائزة عاملية مرموقة حول �أف�ضل م�ضروع 
�لبنية  من�ضة  م�ضروعها  ع��ن  وذل���ك  للمعلومة  �ل��و���ض��ول  �ضهولة  لفئة  ع��امل��ي 
 .UAE Infrastructure Geo-spatial Platform لتحتية �جليومكانية�
 WSIS تاأتي هذه �جلائزة �ضمن جو�ئز �لقمة �لعاملية ملجتمع �ملعلومات”2020 
�لتي ينظمها �لإحتاد �لدويل للإت�ضالت وهو وكالة �لأمم �ملتحدة �ملتخ�ض�ضة 
يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لإت�ضالت حيث تعد من �أهم �جلو�ئز �لتي تكرم 
�أف�ضل �مل�ضاريع �لتي تعزز �لتحول �لرقمي و�ل�ضر�كات �لعاملية وقوة تكنولوجيا 
لدفع عجلة حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة   »ICT« ملعلومات و�لت�ضالت�
يف جميع �أنحاء �لعامل. وقد ت�ضلم �جلائزة �ضعادة �ملهند�ص ح�ضن حممد جمعة 
�ملن�ضوري وكيل وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية وذلك خلل �ملوؤمتر �لفرت��ضي 
�لذي عقد عن بعد عرب تقنية �لت�ضال �ملرئي يف مدينة جنيف ب�ضوي�ضر� بح�ضور 
�ضعادة هولني جاو �لأمني �لعام للإحتاد �لدويل للإت�ضالت . و�أعرب �ملن�ضوري 
متقدمة  عاملية  دول  على  تفوقت  �ل���وز�رة  �أن  خا�ضة  �جلائزة  بهذه  �لفخر  عن 
توجهات  ل��دع��م  ك��اف��ة  �إمكانياتها  توفريها  ع��رب  جلهودها  تتويجا  تعد  و�أن��ه��ا 
�لظروف  مل��و�ج��ه��ة  �مل��ت��خ��ذة  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا  و�مل�ضتقبلية  �حل��ال��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�أن وز�رة �لطاقة و�لبنية �لتحتية ت�ضتهدف من  �إىل  �لطارئة و�لأزم��ات. ولفت 
�أطلقتها موؤخر� رفع  �لتي  �لتحتية  �لتحتية �جليومكانية  �لبنية  خلل من�ضة 
جهوزية ومرونة ��ضتخد�م �ملن�ضاآت و�ملباين �حلكومية خلل �لأزمات و�لكو�رث 
للبيانات  �لأم��ث��ل  و�لإ�ضتثمار  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  عجلة  ودف��ع 
ملتابعة  فرعية  وبو�بات  �أد�ء  و�ضا�ضات  �أدو�ت  خلل  من  �ل�ضخمة  �جليومكانية 
�تخاذ  عملية  يف  ت�ضاهم  بدورها  و�لتي  �لتحتية  �لبنية  �أ�ضول  و�إد�رة  �مل�ضاريع 
متكاملة  روؤي��ة  �إىل  بالإ�ضتناد  �مل�ضتقبلي  و�لتخطيط  �لإ�ضرت�تيجية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�ضيكون  �لذي  �لأمر  �لتحتية  �لبنية  تو�فقي يدعم منظومة  وخمطط �ضمويل 
مئوية  لتحقيق  و�ضول  �ملقبل  عام  للخم�ضني  �لعبور  �ضل�ضة  �لأث��ر يف  بالغ  له 

�لإمار�ت باأن تكون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أف�ضل دول �لعامل .

غرفة راأ�ص اخليمة تبحث فر�ص التعاون مع �سفري جمهورية �سريالنكا ووفد جتاري مرافق له

غرفة عجمان تدعو رواد ورائدات الأعمال يف الإمارة اإىل امل�ساركة يف دليل رواد الأعمال

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�لتقى �ضعادة حممد علي م�ضبح �لنعيمي 
ر�أ�ص  �د�رة غرفة جت��ارة  ، رئي�ص جمل�ص 
�خليمة قبل �أم�ص �لول ، ب�ضعادة مالر�ج 
�ضريلنكا  جمهورية  �ضفري  �ضيلفا  دي 
�لدولة  لدى  �ل�ضرت�كية  �لدميقر�طية 
، �ل����ذي ح�����ض��ر ع��ل��ى ر�أ�����ص وف���د جتاري 
��ضماعيل  يو�ضف  وبح�ضور   ، �ضريلنكي 
ورئي�ص  �ل��غ��رف��ة  �د�رة  جم��ل�����ص  ع�����ض��و 
�ضقر  ب��ن  �ضعود  ملوؤ�ض�ضة  �لعليا  �للجنة 
لتنمية م�ضاريع �ل�ضباب ، وعارفة �ضالح 
�لفلحي ع�ضو جمل�ص �لد�رة ، وحممد 
ح�ضن �ل�ضبب مدير عام �لغرفة بالوكالة 
، و�أقيم �للقاء بتنظيم من غرفة �لتجارة 

و�ل�ضفارة �ل�ضريلنكية باأبوظبي.
يف ب���د�ي���ة �ل��ل��ق��اء رح����ب ���ض��ع��ادة حممد 
م�ضبح �لنعيمي بال�ضفري و�لوفد �ملر�فق 
ل��ه ، م�����ض��ي��د�ً ب��ال��ع��لق��ات �ل��ت��ج��اري��ة بني 
�لمار�ت و�ضريلنكا ، و�أ�ضار �إىل �أن هذ� 
�ل��ل��ق��اء ج���اء م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز �لعلقات 
جمهورية  ب����ني  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
�ضريلنكا و�إمارة ر�أ�ص �خليمة  ، يف �إطار 
و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لعلقات  عمق 

بني �لبلدين.
وق���ال �ل��ن��ع��ي��م��ي: »���ض��ع��دن��ا ب��ل��ق��اء �ضعادة 
�ل�ضريلنكي  �لتجاري  و�ل��وف��د  �ل�ضفري 
�ل�ضوق  لأه��م��ي��ة  م�����ض��ري�ً   ، ل���ه  �مل���ر�ف���ق 
�ل�����ض��ري��لن��ك��ي لأن����ه ���ض��وق و�ع����د ، حيث 
ومو�د  �ملنتجات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ه  يتوفر 
ومنتجات   ، �لإن�����ض��ائ��ي��ة  ك���امل���و�د  �خل����ام 
�لبل�ضتيك،  وم����ن����ت����ج����ات  �مل������ط������اط، 
و�لب�ضكويت،  و�لأل�����ب�����ان،  و�حل���ل���وي���ات، 
و�حل���ل���وى، و�ل�������ض���اي، و�ل���ق���ه���وة، و�مل����و�د 
، م��وؤك��د�ً على رغبة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �لأخ����رى 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص ب���اإم���ارة ر�أ�����ص �خليمة  
�لقت�ضادية  �لعلقات  وتطوير  بتنمية 
�ضريلنكا  جمهورية  مع  و�ل�ضتثمارية 
�لتبادلت  حجم  وزي����ادة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
و�ضريلنكا  �خليمة  ر�أ���ص  بني  �لتجارية 
و�ل�����ق�����ط�����اع�����ات  �مل��������ج��������الت  �����ض����ت����ى  يف 
�لقت�ضادية ، لفتاً �إىل �ضرورة ��ضتغلل 
ك��اف��ة �ل��ف��ر���ص �ل���ض��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة يف 
�جل��ان��ب��ني ، م��ن �أج����ل �لرت���ق���اء مبعدل 
�لمار�تية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��ب��ادلت  ح��ج��م 

و�ضريلنكا  �خليمة  ر�أ���ص  بني  �مل�ضرتكة 
تتميز  ر�أ���ص �خليمة  �إم���ارة  و�ن  ، خا�ضة 
بالعديد من �ملز�يا �ل�ضتثمارية �ملحفزة 
ل��ل���ض��ت��ث��م��ار ، وت���ع���د ح��ل��ق��ة و����ض���ل بني 
وعاملية  �إقليمية  عديدة  جتارية  �أ���ض��و�ق 
وقربها  �ل�ضرت�تيجي  موقعها  بف�ضل   ،
م��ن �أه���م �لأ����ض���و�ق �ل��ت��ج��اري��ة �مل��ج��اورة ، 
ُي��ع��د فر�ضة ج��ي��دة لتنمية  �ل���ذي  �لأم���ر 
�ل�ضر�كة  تنمية  يحقق  مبا  �ل�ضتثمار�ت 
ب��ني ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة و���ض��ري��لن��ك��ا. و�أ�ضار 
�لتجارية  �ل��ع��لق��ات  ك��م  �ىل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ب��ني �إم����ارة ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة و���ض��ري��لن��ك��ا ، 
�ل�ضنو�ت  يف  لفتا  ت��ط��وًر�  �ضهدت  و�لتي 
�لتجارة  ح���ج���م  ب���ل���غ  ح���ي���ث   ، �لأخ��������رية 
�ضريلنكا  مع  �خليمة  لر�أ�ص  �خلارجية 
لعام 2019 حو�يل 131 مليون درهم 
و�ضلت  وبن�ضبة  م��ر�ت  ث��لث  مت�ضاعًفا 

�إىل %332 عن �لعام �لذي �ضبقه، وقد 
�ضريلنكا  �إىل  �لإم����ارة  ���ض��ادر�ت  �ضكلت 
�إىل   و�ضلت  ب�ن�ضبة  منها  �لأك��رب  �حل�ضة 
درهم،  م��ل��ي��ون   100 وب��ح��و�يل   76%
كما بلغ حجم �لو�رد�ت 30 مليون درهم 
مليون  �لت�ضدير  �إع���ادة  بلغت  ح��ني  يف   ،
دره����م، وذل����ك ح�����ض��ب �إح�������ض���اء�ت د�ئ���رة 
�جلمارك يف ر�أ���ص �خليمة، كما بلغ عدد 
�ضريلنكا  �إىل  �ل�����ض��ادرة  �ملن�ضاأ  �ضهاد�ت 
ر�أ�ص  غ��رف��ة  �أع�����ض��اء  م��ن   2019 ل��ع��ام 
عدد  بلغ  ح��ني  يف  �ضهادة   219 �خليمة 
�لغرفة  �أع�������ض���اء  م���ن  �مل��ن�����ض��اأ  ����ض���ه���اد�ت 
لل�ضادر�ت من �ملن�ضاأ �ل�ضريلنكي 118 

�ضهادة لنف�ص �ل�ضنة.
ر�أ�ص  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ودع���ا 
و�لوفد  �ل�ضريلنكي  �ل�ضفري  �خليمة، 
�مل�����ض��ارك��ة يف فعاليات  �إىل   ، ل���ه   �مل��ر�ف��ق 

تنظمها غرفة  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��ار���ص 
�لتجارة ، بالتعاون مع  موؤ�ض�ضة �ضعود بن 
م�ضري�ً   ، �ل�ضباب  م�ضاريع  لتنمية  �ضقر 
�لتعاون  تعزز  �ملعار�ص  �ن مثل هذه  �ىل 
�ل���ت���ج���اري ب���ني ر�أ�������ص �خل��ي��م��ة و�ل�����دول 
جمالت  فتح  خ��لل  م��ن  ف��ي��ه،  �مل�ضاركة 
و�ملتو�ضطة  �ل�����ض��غ��رية  �ل�����ض��رك��ات  �أم�����ام 
ل��ل��ق��اء ب��ع�����ض��ه��ا، مم��ا ي�����ض��اه��م يف تي�ضري 
 ، بينها  فيما  �لتجاري  �لتبادل  وت�ضهيل 
�إىل  بالإ�ضافة  �ملمار�ضات،  �أف�ضل  وتبادل 
تنتهجه  �لذي  �لقت�ضادي  �لتنوع  تعزيز 
�إمارة ر�أ�ص �خليمة. من جهتها �قرتحت 
�ل��ف��لح��ي ع�ضو جمل�ص  ���ض��ال��ح  ع��ارف��ة 
�ل�ضفري  �لتجارة على �ضعادة  �إد�رة غرفة 
و�لوفد �ملر�فق له ، �همية تفعيل �لتعاون 
بني جمهورية �ضريلنكا ووز�رة �لرتبية 
و�لتعليم يف جمال �لدر��ضات �مل�ضرفية يف 

كل ما يتعلق بالتجارة و�لعمال �لدولية 
كونهم   ، لل�ضركات  �مل�ضرفية  و�خلدمات 
خربة  ��ضحاب  �ضريلنكا  جمهورية  يف 
، كما طرحت  ومتمر�ضني يف هذ� �ملجال 
�ضنع   “ علمة  توقيع  غياب  �لفلحي 
�ل�ضناعات  بع�ص  على   “ �ضريلنكا  يف 
بلدهم  يف  ت�ضنيعها  مت  ع��امل��ي��ة  مل���ارك���ات 
ب�  فيما ل حتمل �ية علمة �نها �ضنعت 
تبادل  تبني  �ضرورة  و�أرت���اأت   ، �ضريلنكا 
�ل�ضفارة  ق��ب��ل  م���ن  �ل�����ض��ي��اح��ي��ة  �ل���وف���ود 
ب�  �ملعنية  بينها و�جلهات  و�لتن�ضيق فيما 
�ضريلنكا ، لدعوة ممثلي غرف �لتجارة 
�ل�ضياحي  �لت�ضويق  يخدم  مب��ا  بالدولة 

و�لتبادل �لتجاري .
من جانبه �أعرب �ضعادة مالر�ج دي �ضيلفا 
�ضفري جمهورية �ضريلنكا ، عن �ضعادته 
و��ضتعد�د   ، ب��ه��ا  ق��وب��ل  �ل��ت��ي  ب��احل��ف��اوة 
و�ع�ضاء  وم�ضوؤوليها  برئي�ضها  �لغرفة 
تعزيز  ع��ل��ى  حلر�ضهم  �د�رت���ه���ا  جمل�ص 
هذ� �للقاء ، وطرح �لعديد من �ملقرتحات 
�ضعادة  وبتوجيهات  �ل��وف��د  حر�ص  �لتي 
�لتي  �لنقاط  كافة  بت�ضجيل    ، �ل�ضفري 
�ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  ملناق�ضتها  ط��رح��ت 
موؤكد�   ، �لتنفيذ  لبدء  ببلده  �مل�ضوؤولة 
كبرية  فر�ضة  ميثل  �للقاء  ه��ذ�  �ن  على 
بني  �ل�ضتثماري  �لتعاون  وتعزيز  لدعم 
ر�أ�ص �خليمة و�ضريلنكا ، مبا ي�ضاهم يف 
ت�ضهيل �زدهار قطاعات �لأعمال وتعزيز 
قدر�تها من خلل �لتن�ضيق مع �جلهات 
تبادل  وع���رب  �لق��ت�����ض��ادي،  �ل�����ض��اأن  ذ�ت 
�أف�ضل �ملمار�ضات �لقت�ضادية و�لتنموية، 
موؤكد�ً على تو�جد �لرغبة لدى �لعديد 
م����ن �ل�������ض���رك���ات ورج��������ال �لع�����م�����ال يف 
��ضتثمارية  ف��ر���ص  لإي��ج��اد   ، �ضريلنكا 
، مرحبا  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������ص  م���ع  ت��ب��ادل��ي��ة 
بامل�ضاركة يف كافة �ملعار�ص �لدولية د�خل 
�لغرفة  تنظمها  و�ل��ت��ي   ، �خليمة  ر�أ����ص 
�ضقر  ب��ن  �ضعود  موؤ�ض�ضة  م��ع  بالتعاون 

لتنمية م�ضاريع �ل�ضباب .

•• عجمان - الفجر 

و�ضناعة عجمان  غ��رف��ة جت���ارة  ت��دع��و 
�أ�ضحاب  �لع�����م�����ال  ور�ئ����������د�ت  رو�د 
�إم�����ارة عجمان  �مل��ت��م��ي��زة يف  �مل�����ض��اري��ع 
“دليل رو�د �لعمال”  �مل�ضاركة يف  �إىل 
لت�ضليط �ل�ضوء على �مل�ضاريع �لر�ئدة 
و�ل���رتوي���ج ل��ه��ا و�ل��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا لدى 

�ملوؤ�ض�ضات �لحتادية و�ملحلية.
و�أك������د حم��م��د ع��ل��ي �جل��ن��اح��ي �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع �لرتويج و�ل�ضتثمار 
رو�د  “دليل  �ن  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  يف 
من�ضة  �ي��ج��اد  �إىل  ي��ه��دف  �لعمال” 
ور�ئ������د�ت  رو�د  مب�����ض��اري��ع  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
و�لتعرف  �لإم���ارة،  �ملميزة يف  �لأع��م��ال 
�أب�����رز �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات �ل��ت��ي ُيقبل  ع��ل��ى 
�لع��م��ال، وخطو�ت حتول  ر�ئ��د  عليها 
�أفكارهم �إىل م�ضاريع ناجحة، مو�ضحاً 
�أن جمال ريادة �لعمال يف تطور وتنوع 
�لدليل  ُيك�ضب  �لذي  �لأمر  م�ضتمرين 
ريادة  جم��ال  متابعة  يف  خا�ضة  �أهمية 

�لعمال على �مل�ضتوى �ملحلي. 
�لقيادة  وح���ر����ص  ب��ت��وج��ي��ه��ات  و�أ����ض���اد 

�لعمال  جمتمع  دع��م  على  �لر�ضيدة 
وجه  ع��ل��ى  �لع��م��ال  ورو�د  ع���ام  ب�ضكل 
�لتحفيزية  �حلزم  وتوفري  �خل�ضو�ص 
و�إ�ضتد�مة  من����و  ل�����ض��م��ان  �مل��ن��ا���ض��ب��ة 
�مل�ضاريع وتطورها، �لمر �لذي �نعك�ص 
ع��ل��ى �ل��ت��ن��وع �ل���و�����ض���ح مل�����ض��اري��ع رو�د 

�لعمال يف �لإمارة.
كاجور  جميلة  �أو���ض��ح��ت  جانبها  م��ن 
�لوطنية  �لأع��م��ال  تنمية  �إد�رة  مدير 
�لذي  �ل��دل��ي��ل  �أن  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  يف 
ور�ئ�������د�ت  رو�د  م�������ض���اري���ع  ي�����ض��ت��ه��دف 
�ضيت�ضمن  �مل���و�ط���ن���ني  م���ن  �لع����م����ال 
ن���ب���ذة ح�����ول ك����ل م�������ض���روع ع���ل���ى حدة 
�ل��ت��ي يوفرها  و�مل��ن��ت��ج��ات و�خل���دم���ات 
و�آل���ي���ات �ل��ت��و����ض��ل �لم���ر �ل���ذي يفتح 
�أ�ضحاب  ب���ني  �مل��ث��م��ر  �ل���ت���ع���اون  �آف������اق 
م�ضيفة  ب��ب��ع�����ص،  ب��ع�����ض��ه��م  �مل�����ض��اري��ع 
�لوطنية  �لع���م���ال  ت��ن��م��ي��ة  �إد�رة  �أن 
�لرقم  ع��رب  �مل�ضاركة  طلبات  ت�ضتقبل 
�لول  ت��اري��خ  حتى   ،067016200
و�أك��دت �ن غرفة   .2020 �أكتوبر  من 
تو��ضلها  تعزيز  على  حري�ضة  عجمان 
�لعمال  ور�ئ������د�ت  رو�د  م���ع  �مل��ب��ا���ض��ر 

من  د�ئ��م��ة  ومتابعة  بتوجيهات  وذل��ك 
�لزيار�ت  خ��لل  م��ن  �لإد�رة،  جمل�ص 
�ملبا�ضرة و�لرتويج عرب من�ضات مو�قع 
�لتو��ضل �لإجتماعي وتنظيم �لدور�ت 
وور�ص �لعمل �ملتخ�ض�ضة بالتعاون مع 
و�ملخت�ضني  و�خل��رب�ء  �ملعنية  �جلهات 
�إىل جانب  ري����ادة �لع���م���ال،  يف جم���ال 
على  للمقبلني  �ل���ض��ت�����ض��ار�ت  ت��ق��دمي 

تنفيذ م�ضاريع خا�ضة.

• �إمارة ر�أ�ض �خليمة ت�سهد تطوًر� لفتا يف حجم �لتجارة مع �سريلنكا ي�سل �ىل 332 % 
و�سلت �إىل  76  ب�ن�سبة  �لأكرب  �حل�سة  ت�سكل  �سريلنكا  �إىل  �لإمارة  • �سادر�ت 

• �سريالنكا ترحب بامل�ساركة يف كافة املعار�ص الدولية داخل راأ�ص اخليمة 

�مل�سروعات �ملختارة بعناية تقدم حلول ملمو�سة لبع�ض من �أبرز �لتحديات 

اإك�سبو 2020 دبي يختار 20 م�سروعا اإ�سافيا �سمن برنامج اأف�سل املمار�سات العاملية
•• دبي-وام:

2020 دبي عن �ملجموعة  �إك�ضبو  �أعلن 
�أف�ضل  برنامج  م�ضروعات  م��ن  �لثانية 
�مل��م��ار���ض��ات �ل��ع��امل��ي��ة، و�ل��ت��ي ت�����ض��م 20 
م�����ض��روع��ا م��ب��ت��ك��ر�، ب��ي��ن��ه��ا حم��ط��ة منر 
ملعاجلة �ملياه �مل�ضاحبة لإنتاج �لنفط يف 

لتقدمي  �ل�ضطناعي  بالذكاء  ت�ضتعني  �إمار�تية  تعليمية  ومن�ضة  عمان،  �ضلطنة 
�ل�ضيد  للحد من  بريطاين  وم�ضروع  كل طالب،  تنا�ضب حاجة  تعليمية  جت��ارب 
�مل�ضروعات  باكورة  �إىل  �جلديدة  �ملجموعة  وتن�ضم  �لبحرية.  للكائنات  �لَعَر�ضي 
و�لتي  دب��ي،   2020 �إك�ضبو  يف  �لعاملية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  برنامج  �ضمن  �ملختارة 
�ضملت 25 م�ضروعا، عرفت با�ضم �لق�ض�ص �لتي مل يرويها �أحد، لريتفع بذلك 
45 م�ضروعا، تقدم جميعها حلول ب�ضيطة لكن  �إىل  �لآن  �لعدد �لإجمايل حتى 
باأهد�ف  يرتبط  م��ا  مقدمتها  ويف  �لعاملية،  �لتحديات  �أك��رب  م��ن  لبع�ص  فعالة 
�أف�ضل  م�ضتقبل  لتحقيق  �ضعيا  �ملتحدة  �لأمم  حددتها  �لتي  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
و�أكرث ��ضتد�مة للجميع. ويف �إطار �لتز�مه بت�ضجيع �لتغيري �لإيجابي من خلل 
�أف�ضل  برنامج  خ��لل  من  دب��ي   2020 �إك�ضبو  ي�ضعى  �لأف��ك��ار،  وت��ب��ادل  �لتعاون 
�ملمار�ضات �لعاملية وعدد من �ملبادر�ت �لأخرى �إىل دعم �حللول �ملبتكرة للتحديات 
�لعاملية �ملعا�ضرة وتعزيزها من خلل ح�ضد �لطاقات �ملبدعة �لقادرة على تقدمي 
�إب��ر�ه��ي��م �لها�ضمي وزي���رة دول���ة ل�ضوؤون  ه��ذه �حل��ل��ول. وق��ال��ت م��ع��ايل رمي بنت 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة مع  2020 دبي، بينما �ضتتلقى  �إك�ضبو  خا�ضة به يف 
�حلدث �لدويل بالعديد من �لطرق، من بينها يف جناح �لفر�ص، حيث �ضي�ضتك�ضف 
�أكرث  م�ضتقبل  �ضنع  و�ملجتمعات  �لأف���ر�د  �إمكانيات  لإط��لق  ميكن  كيف  �ل���زو�ر 
رخاء و��ضتد�مة لنا جميعا. وي�ضلط هذ� �ل�ضوء على ن�ضخ �إك�ضبو �لدولية كمن�ضة 

مميزة للإلهام من �أجل �لتغيري ودفع �لإن�ضانية نحو �لتقدم«.
�ل��ع��ام للمكتب �لدويل  ق��ال م��ع��ايل دمي��ي��رتي ك��ريِك��ن��ت��ز���ص، �لأم���ني  م��ن جانبه 
ُيعنى مب�ضاركة �ملعرفة  للمعار�ص..” �إك�ضبو �لدويل هو بالأ�ضا�ص حدث تعليمي 
و�أك��رثه��ا فائدة للجميع. وم��ن خ��لل حتقيق  �لبتكار�ت  �أح��دث  و�ل��وق��وف على 
�لتجان�ص بني �ملنظور �لعملي لإك�ضبو ومو�ضوعاته �لأ�ضا�ضية، فاإن برنامج �أف�ضل 
�ملمار�ضات �لعاملية يهتم بتثقيف �لزو�ر ومينحهم �لإلهام من خلل عر�ص حلول 

جمربة وميكن نقلها على م�ضتوى �لعامل«.
و�أ�ضاف �إن من دو�عي �ضرورنا �أن ن�ضهد �ليوم �ت�ضاع رقعة �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية 
طريقنا  يف  من�ضي  ونحن  منوها  ��ضتمر�ر  �إىل  ونتطلع  دب��ي،   2020 �إك�ضبو  يف 

�لوطنية  �للجنة  رئي�ص  دبي   2020 �إك�ضبو  ملكتب  �لعام  �ملدير  �ل��دويل  �لتعاون 
�أثر�  “ حتقق �مل�ضروعات �لع�ضرون �ملختارة بالفعل  لأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة.. 
�لنا�ص، يف �لوقت �لذي يو�جه فيه �ملليني من �لب�ضر حتديات  �إيجابيا يف حياة 
مهمة. ويوؤكد برنامج �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية �لتز�منا �لر��ضخ جتاه �مل�ضروعات 
�لتي يحتاجها �لعامل ويحقق تطلعاته ويعك�ص �جلهود �لو��ضعة �لتي تبذلها دولة 

�لإمار�ت لإحد�ث �لتغيري �لإيجابي يف عدد من �لق�ضايا �لعاملية �لرئي�ضية«.
من�ضة  من  �لربنامج  �إىل  �ملن�ضمة  �مل�ضروعات  �ضت�ضتفيد   “ معاليها..  و�أ�ضافت 
بالتحرك  �لإل��ه��ام  و�ضتحقق  �ل���دويل،  و�ل��ت��ع��اون  �ملعرفة  ت��ب��ادل  �ضت�ضّهل  ف��ري��دة، 
تو��ضل   - �ضعار  مع  يت�ضق  مبا  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أه���د�ف  حتقيق  نحو  �جل��دي 

نع �مل�ضتقبل -. �لعقول و�ضُ
�ضعية  �إطار  2020 دبي من�ضة متميزة لعر�ص هذه �حللول يف  �إك�ضبو  و�ضيوفر 
لإلهام �لعامل بحلول مبتكرة و�خلروج باأفكار جديدة من خلل تعزيز �لتعاون، 
عر�ص  م�ضاحة  للربنامج  و�ضيكون  للإن�ضانية.  �أف�ضل  م�ضتقبل  بناء  �إىل  �ضعيا 

وت�ضامننا نحو م�ضتقبل �أف�ضل.
وُقدمت �ملجموعة �لأوىل من �مل�ضروعات 
�لختيار  عليها  وق��ع  �لتي   25 وعددها 
 141 يف  م���رة   1175 �مل��ا���ض��ي  �ل���ع���ام 
دولة يف دليل قوي على �أثرها �ملهم على 

خمتلف جو�نب �حلياة يف �لعامل.
ويعّد م�ضروع حمطة منر ملعاجلة �ملياه 
�لعامل،  للبيئة يف  �ل�ضديقة  �ملبتكرة  �مل�ضروعات  �أكرب  �أحد  عمان  �ضلطنة  جنوبي 
حيث ي�ضتخدم تقنية �لأر�ص �لرطبة ملعاجلة �ملياه �مل�ضاحبة لإنتاج �لنفط بكميات 
كبرية. وللم�ضروع �أثر بيئي و�قت�ضادي مهم، من حيث? ?معاجلته للمياه بتكلفة 
�ل�ضتد�مة  وحتقيق  �لطاقة  ��ضتهلك  خف�ص  مع  �خل��ام  �إن��ت��اج  وتعزيز  ب�ضيطة 
�أكرث من مليوين برميل من �لنفط �خلام من  �أنتج �مل�ضروع  �إد�رة �ملياه. وقد  يف 
�ملياه �مل�ضاحبة للإنتاج وبنى نظاما بيئيا مرنا يف موقع كان �ضحر�ء قاحلة من 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  �إىل برنامج  �ن�ضمت  �لتي  �لع�ضرين  �مل�ضروعات  قبل. ومن بني 
�لعاملية من�ضة �ألف للتعليم، وهي من�ضة �إمار�تية توفر جتارب تعليمية خم�ض�ضة 
�أي  ويف  وق��ت  �أي  يف  فيها  يرغبون  �لتي  بالوترية  �لتعلُّم  من  لتمكنهم  للطلب، 
حول  للطلب  خيار�ت  لتقدمي  �ل�ضطناعي  �لذكاء  على  �ملن�ضة  وتعتمد  مكان. 
�لطريقة �لتي يف�ضلونها للتعلم. و�إىل �لآن، ��ضتفاد من �ملن�ضة �أكرث من 60 �ألف 
�أنحاء دولة �لإم��ار�ت، بالإ�ضافة �إىل ثلث  200 مدر�ضة يف  �أكرث من  طالب يف 

مد�ر�ص يف �لوليات �ملتحدة.
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ق�ساء اأبوظبي ودائرة البلديات توقعان اتفاقية 
لإن�ساء مركز ت�سوية املنازعات العقارية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت د�ئرة �لق�ضاء يف �أبوظبي، �تفاقية تعاون مع د�ئرة �لبلديات و�لنقل، 
ب�ضاأن �إن�ضاء مركز ت�ضوية �ملنازعات �لعقارية يف �إمارة �أبوظبي، وذلك يف �إطار 
منظومة  �إر�ضاء  بهدف  �ل�ضرت�تيجية  و�ل�ضر�كة  �لتعاون  �أو��ضر  تر�ضيخ 
�إىل  و�لتو�ضل  �لعقارية  �لنز�عات  لف�ص  �لبديلة  �حللول  لتعزيز  متكاملة 
�لت�ضويات بالطريقة �لودية. وقع �لتفاقية عن د�ئرة �لق�ضاء يف �أبوظبي، 
د�ئرة  وع��ن  �لق�ضاء،  د�ئ��رة  وكيل  �ل��ع��ربي،  �ضعيد  يو�ضف  �مل�ضت�ضار  �ضعادة 
مر��ضم  خ��لل  وذل��ك  �ل��د�ئ��رة،  وكيل  �ل�ضاهي،  ع��ب��د�هلل  و�لنقل  �لبلديات 

�لتوقيع �لتي جرت عن ُبعد عرب تقنية �لت�ضال �ملرئي.
و�أو�ضح �مل�ضت�ضار يو�ضف �لعربي، �أن �لتفاقية تهدف �إىل �لعمل على تن�ضيق 
�لتعاون �مل�ضرتك لإن�ضاء مركز لت�ضوية �ملنازعات �لعقارية باإمارة �أبوظبي، 
يخت�ص بال�ضلح يف جميع �ملنازعات �لعقارية، وذلك يف خطوة مهمة تدعم 
بن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  تنفيذ�  ودي���اً،  �ل��ن��ز�ع��ات  �إن��ه��اء  جهود 
�لرئا�ضة، رئي�ص  �ل��وزر�ء، وزير �ضوؤون  �آل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص  ز�يد 
�لودية بني  �ل�ضلح و�لت�ضوية  �أبوظبي، برت�ضيخ مفاهيم  �لق�ضاء يف  د�ئرة 
ودعم  �لق�ضائية  للمنظومة  �مل�ضتمر  �لتطوير  مبادر�ت  �ضمن  �ملتنازعني 
�تفاقية  باأن  �مل�ضت�ضار يو�ضف �لعربي،  و�أف��اد  �لإم��ارة.  تناف�ضية �لأعمال يف 
ل�ضر�كة  توؤ�ض�ص  و�لنقل،  و�لبلديات  �لق�ضاء  د�ئرتي  بني  �ملوقعة  �لتعاون 
فاعلة من خلل و�ضع �إطار �ضامل لتحديد �آليات تنفيذ �تفاقيات �ل�ضلح 
�لتي تتم يف مركز ت�ضوية �ملنازعات �لعقارية �ملزمع �إن�ضاوؤه، وحتديد �ضو�بط 
�إحالة �مللفات �لتي يتعذر �ل�ضلح ب�ضاأنها �إىل د�ئرة �لق�ضاء، و�ملنازعات �لتي 
�آلية  و�ضع  بالد�ئرة، ف�ضل عن  �ملقيدين  �خل��رب�ء  �أح��د  خ��ربة  �إىل  حتتاج 
لعر�ص �لتفاقيات �لتي يوقعها �لأطر�ف على �لقا�ضي �ملنتدب لعتمادها، 
للعمل  وتاأهيلهم  �لعقاريني  �مل�ضلحني  و�عتماد  وتدريب  �إع��د�د  �إىل جانب 

يف �ملركز.

موانئ اأبوظبي حتقق تقدما يف م�سروع 
تو�سعة ميناء خليفة وفق اجلدول الزمني

•• اأبوظبي-وام: 

بح�ضب  ي�ضري  خليفة  ميناء  تو�ضعة  م�ضروع  �أن  �أب��وظ��ب��ي،  م��و�ن��ئ  �أعلنت 
�ل��ذي جرى  �لتو�ضعة  لتنفيذه.  وحقق م�ضروع  �لزمني �ملخطط  �جل��دول 
2019 تطور�ً ملمو�ضاً منذ �نطلقته  �لإع��لن عنه يف دي�ضمرب من عام 
على �لرغم من �لتحديات �لر�هنة �لتي تخيم على �لعامل ومن �ملتوقع �أن 
تتم مناولتها بف�ضل  �لتي  �ل�ضحنات  زيادة كميات  ��ضتكماله يف  بعد  ي�ضهم 

توفري مر��ِص �إ�ضافية يف �ملياه �لعميقة وحت�ضني �لبنى �لتحتية.
جد�ر  م��ن  م��رت   200 �أول  وت�ضليم  ��ضتكمال  �لآن  �إىل  �مل�����ض��روع  و�ضهد   
�ضمن  م��رب��ع  م��رت  �أل���ف   175 م�ضاحتها  تبلغ  �أر����ص  وجتهيز  �ل��ر���ض��ي��ف، 
�لأوىل  �ملرحلة  �إمت��ام  قبل موعد  وذلك  مليناء خليفة،  �للوج�ضتية  �ملنطقة 
للم�ضروع �ملقرر يف �لربع �لأول من عام 2021، كما مت حتقيق تقدم كبري 
�أعماله  ��ضتكمال  �ملقرر  خليفة  مليناء  �جلنوبي  �لر�ضيف  تطوير  �أعمال  يف 
من   %?80? �إذ جرى �إمتام نحو  خلل �لربع �لر�بع من �لعام �حلايل، 
�أعمال �لت�ضييد �ملقررة لي�ضبح 650 مرت�ً من جد�ر �لر�ضيف �لذي ي�ضم 
�أل��ف مرت   37 تبلغ م�ضاحتها  �لتي  �ملحطة  �ضاحة  بجانب  �ثنني  مر�ضيني 

مربع، جاهز�ً لل�ضتخد�م قبل ��ضتقباله لأوىل �ل�ضفن.
�لتي  �لتو�ضع  جهود  يف  كبري�ً  تقدماً  �أبوظبي  مر�فئ  �ضجلت  جانبها  من   
�ملا�ضي خلم�ص  �مليناء يف �ضهر مايو  تبذلها مع ت�ضلم حمطة �حلاويات يف 
ر�فعات ج�ضرية جديدة كل منها ذ�ت حمولة تبلغ 90 طناً، ما �ضيوؤدي �إىل 
زيادة �لطاقة �ل�ضتيعابية ب�ضورة ملحوظة لتقرتب �ملحطة من بلوغ عتبة 

خم�ضة مليني حاوية منطية بحلول �أو�خر �لعام �جلاري.
�إمارة  �إن  �أبوظبي  – مو�نئ  �مل��و�ن��ئ   رئي�ص قطاع  �مل��زروع��ي،  �ضيف  وق��ال   
�لتوجيهات �ل�ضرت�تيجية حلكومتها �لر�ضيدة،  �أ�ضبحت وبف�ضل  �أبوظبي 
يف موقع يتيح لها �مل�ضاهمة يف زيادة �ل�ضتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�ضرة ومنو 

�إجمايل �لناجت �ملحلي غري �لنفطي.
�لقدر�ت  تعزيز  على  بالفائدة  �ضتعود  خليفة  ميناء  تو�ضعة  �ن  �أو���ض��ح  و 
�لت�ضغيلية يف مناولة �لب�ضائع وحت�ضن �ضري �لأعمال يف �مليناء، كما جت�ضد 
�ل��ت��ز�م م��و�ن��ئ �أب��وظ��ب��ي �ل��ر����ض��خ ب��اإح��د�ث حت��ول كبري يف ق��ط��اع �لتجارة 

و�خلدمات �للوج�ضتية يف �ملنطقة.

حرة احلمرية ولمربيل العاملية يوقعان 
مذكرة لتعزيز ال�سراكة يف قطاع ال�سناعات

•• ال�شارقة-وام: 

�أعلنت هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع �ضركة 
و�لت�ضنيع  �لهند�ضية  �خلدمات  توفري  جمال  يف  �ملتخ�ض�ضة  “لمربيل” 
لأر�ص  �ل�ضركة  ��ضتئجار  على  تن�ص  و�لنفط  �لغاز  ل�ضناعات  و�مل��ق��اولت 
جديدة يف �ملنطقة �حلرة تقدر م�ضاحتها بحو�يل 1.36 مليون قدم مربع 
يف  �لت�ضغيلية  عملياتها  لتو�ضيع  �ل�ضرت�تيجية  خططها  �إط���ار  يف  وذل��ك 
�أ�ضو�ق �ملنطقة و�لعامل. وجرى توقيع �ملذكرة خلل حفل نظم موؤخر�ً يف 
�ملنطقة �حلرة بحمرية �ل�ضارقة من قبل �ضعادة �ضعود �ضامل �ملزروعي مدير 
هيئة �ملنطقة �حلرة باحلمرية و�أليك�ص ريدوت �مني �ل�ضر و�مل�ضت�ضار �لعام 
ل�ضركة لمربيل بح�ضور عدد من كبار �مل�ضوؤولني و�ملدر�ء لدى �جلانبني.

يف حرة �حلمرية �لتناف�ضية  “لمربيل”  ويعك�ص �لتو�ضع �جلديد ل�ضركة 
�ملحلية  لل�ضركات  �زده����ار  حا�ضنة  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �حل���رة  للمنطقة  �ل��ع��ال��ي��ة 
و�لإقليمية و�لعاملية �ملتخ�ض�ضة يف �ل�ضناعات �لثقيلة حيث جنحت يف توفري 
ت�ضهيلت  وتقدمي  �ل�ضتثمار�ت  و�إ�ضتقطاب  �ل�ضركات  لنمو  حمفزة  بيئة 
�لأجنبية  �ل���ض��ت��ث��م��ار�ت  على  �حل��ف��اظ  يف  �لكبري  �لأث���ر  لها  ك��ان  متميزة 
�ملنطقة  �أ���ض��و�ق  يف  ون�ضاطها  ح�ضورها  تو�ضيع  على  �ل�ضركات  وت�ضجيع 
و�لعامل �نطلقاً من �إمارة �ل�ضارقة. و�أكد �ضعادة �ضعود �ضامل �ملزروعي �أن 
من خلل ��ضتئجار م�ضاحة �إ�ضافية  “لمربيل”  �لتو�ضع �جلديد ل�ضركة 
من �لأر��ضي يف �ملنطقة �حلرة يف ظل �لظروف �لقت�ضادية �لعاملية �لر�هنة 
�ل�ضارقة كوجهة عاملية  �إم��ارة  بها  �لتي حتظى  �لعميقة  �لثقة  ليوؤكد  ياأتي 
ر�ئدة للأعمال و�ل�ضمعة �لعاملية �لتي تتمتع بها حرة �حلمرية كمقر حايل 

وم�ضتقبلي لكربى �ل�ضركات �ملتخ�ض�ضة بال�ضناعات �لثقيلة ..
�لتي  �ملتميزة  و�لعلقة  �لتعاون  ثمرة  هي  �لتفاهم  مذكرة  �إن  �إىل  �أ�ضار  و 
�أن �لبنية �لتحتية  تربط بني �ملنطقة �حلرة و�مل�ضتثمرين لديها .. موؤكد�ً 
�ملتطورة وجودة �خلدمات �ملتنوعة �لتي تتيحها لل�ضركات �ل�ضناعية وكفاءة 
�لدعم �للوجي�ضتي �لذي توفره �ملنطقة لل�ضركات �لعاملة فيها تعد جميعها 

عو�مل رئي�ضية يف ��ضتقطاب �ل�ضركات و�ملحافظة على �ل�ضتثمار�ت.

مر�عاة للظروف �ل�سحية �لتي متر بها دول �لعامل 

اإك�سبو ال�سارقة يعلن تاأجيل معر�ص ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات اإىل اإبريل 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

تغيري  ع��ن  �ل�ضارقة  �إك�ضبو  مركز  �إد�رة  جمل�ص  �أع��ل��ن 
48 و�ل�49 م��ن معر�ص  �ل���  �ل��دورت��ني  �ن��ع��ق��اد  م��وع��د 
�إبريل  �ضهر  �إىل  و�ملجوهر�ت  لل�ضاعات  �لأو�ضط  �ل�ضرق 
2021، و�لذي كان من �ملقرر �إطلقها يف نهاية �ضهر 
�ضبتمرب �جلاري، وذلك �نطلقا من حر�ص �ملركز على 
�ضلمة �لعار�ضني وزو�ر �ملعر�ص و�لعاملني فيه، نظر� 
�مل�ضتجد،  كورونا  بفريو�ص  �ملتعلقة  �لعاملية  للتطور�ت 
م�ضاور�ت  �إج��ر�ء  بعد  �لعام  لهذ�  �لتاأجيل  ق��ر�ر  وياأتي 
مو�ضعة مع كافة �جلهات �ملعنية �لرئي�ضية ومع �لدول 

�ملزمع م�ضاركتها.

�للتقاء جمدد�
�لفرتة  خ��لل  �أن��ه حر�ص  �ل�ضارقة  �إك�ضبو  مركز  و�أك��د 
يف  �مل�ضاركة  �ل���دول  م��ع  �ل��د�ئ��م  �لتو��ضل  على  �ملا�ضية 
�لتي  �ل�ضحية  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح����دث  وم��ر�ق��ب��ة  �مل��ع��ر���ص 
ت�ضهدها تلك �لدول، م�ضري� �إىل �أن قر�ر �لتاأجيل جاء 
كافة  م��ع  و�لت�ضاور  �لتن�ضيق  بعد  رغبتهم  عند  ن��زول 
متر  �لتي  �ل�ضحية  للظروف  وم��ر�ع��اة  �ملعنية  �جلهات 
�ملبكر  �لإع���لن  �أن  �إىل  لفتا  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  بها 
�ضُيمكن  �جلديدة  بن�ضخته  �ملعر�ص  تنظيم  موعد  عن 
لتقدمي �حلدث  م�ضبقا،  �لتخطيط  �ل�ضناعة من  رو�د 
�ملعر�ص  بها  يخرج  �أن  يتوقع  �لتي  و�لطبيعة  باحلجم 
�نتعا�ص قطاع �ضناعة  2021، و�لتي �ضتعزز جهود  يف 
�مل��ج��وه��ر�ت و�ل�����ض��اع��ات يف �مل��ن��ط��ق��ة يف ح��ق��ب��ة م��ا بعد 
�ل��ت��اأج��ي��ل �حل��ف��اظ على  �ضيتيح  ك��ورون��ا، كما  ف��ريو���ص 
هذ�  م��ك��ان��ة  تعك�ص  �ل��ت��ي  و�لإق���ب���ال  �ل��ن��ج��اح  م�ضتويات 
�حلدث �ملتخ�ض�ص �لأكرب على م�ضتوى �ملنطقة، موؤكد� 
�ضارية  لت��ز�ل  �لعار�ضني  �ملربمة مع  �لعقود  �أن جميع 
فاإن  وبذلك  �ملقبل   �لعام  �إىل  حتويلها  وميكن  �ملفعول 
�ملوعد �جلديد �ضيتجنب �لقيود �حلالية �لتي متر بها 
باللتقاء  للعار�ضني  و�ضي�ضمح  �لعاملية  �لطري�ن  حركة 
جمدد� مع �لعملء �لقد�مى و�جلدد، و�ضيكون فر�ضة 
�لبيع  �ضفقات  لعقد  �لأع��م��ال  ورج���ال  للتجار  مثالية 

وبناء �ل�ضر�كات و�لتاأ�ضي�ص للتعاملت �لتجارية. 

مو��سلة �لنجاحات
و�أعرب �ملركز عن تطلعه �إىل �لرتحيب بامل�ضاركني من 
�لأو�ضط  �ل�ضرق  معر�ص  ن�ضخة  يف  �لعامل  �أنحاء  كافة 
لل�ضاعات و�ملجوهر�ت �جلديدة �لتي �ضتو��ضل �لنجاحات 
�ل�ضابقة من خ��لل تقدمي  دور�ت��ه��ا  �لتي حققتها عرب 
ير�ضخ  مب��ا  و�ل�����زو�ر،  �ل��ع��ار���ض��ني  تطلعات  يلبي  ح���دث 
�ملكانة �ملتميزة �لتي حتظى بها �إمارة �ل�ضارقة ب�ضفتها 
وجهة عاملية ر�ئدة يف قطاع �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت، موؤكد� 
�لد�ئم  �لط��لع  على  حري�ضة  �ضتكون  �لعمل  ف��رق  �أن 
على �أحدث �مل�ضتجد�ت �خلا�ضة ب�ضناعة �ملعار�ص على 
�لناجحة مبا  �لتجارب  �لعاملي لل�ضتفادة من  �مل�ضتوى 
خلل  �ملمار�ضات  �أف�ضل  تطبيق  على  �إيجابا  �ضينعك�ص 

هذ� �حلدث.
�مل�����ض��ت��ج��دة وحتديث  ت��ق��ي��ي��م �لأو������ض�����اع   ف�����ض��ل ع���ن 
يتما�ضى مع  دوري��ة مبا  و�لتعليمات ب�ضورة  �لإر���ض��اد�ت 

�أن معر�ص  �إىل  �لإ���ض��ارة  �أي��ة م�ضتجد�ت تطر�أ. ويجدر 
�ل�ضرق �لأو�ضط لل�ضاعات و�ملجوهر�ت �لذي ي�ضت�ضيفه 
�ل�ضارقة بدعم من غرفة جتارة  �إك�ضبو  وينظمه مركز 
و�ضناعة �ل�ضارقة، ر�ضخ مكانته �لكبرية على مد�ر 27 
عاما كمن�ضة ر�ئدة وموثوقة لإطلق �أحدث �لتوجهات 
و�ملجوهر�ت  �ل�����ض��اع��ات  ت�ضميم  جم���ال  يف  �لإب��د�ع��ي��ة 
�لفاخرة من كل �أنحاء �لعامل، كما يعترب �حلدث �لأهم 
يف �ملنطقة �لذي يحظى مبتابعة وح�ضور كبار م�ضنعي 
ومنتجي �ل�ضاعات و�ملجوهر�ت من خمتلف دول �لعامل، 
يف  �لقت�ضادية  �لفعاليات  �أه��م  كاأحد  مكانته  يعزز  ما 
�ل�ضارقة �لتي تدعم وحتفز �ضياحة �لأعمال يف �لإمارة، 
�نطلقا من حر�ص مركز �إك�ضبو �ل�ضارقة على �لإ�ضهام 
�لذهب  �زده����ار �ضناعة وجت���ارة  �ل��ف��اع��ل و�حل��ي��وي يف 
و�ملجوهر�ت يف �لإم��ار�ت �لتي تتمتع مب�ضد�قية عاملية 
يف دقة معايري �لذهب يف ظل �لقو�نني �ملنظمة لآليات 

كان  �ل�ضارقة  �إك�ضبو  �أن مركز  يذكر  �لقطاع.  �لعمل يف 
�لحرت�زية،  و�لتد�بري  �لإج����ر�ء�ت  من  جملة  �أق��ر  قد 
ي����درج �ل����ض���رت�ط���ات �ملطلوبة  �إر�����ض����ادي  ���ض��م��ن دل��ي��ل 
يتو�فق  مب��ا  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��لل  �لفعاليات  لتنظيم 
وهيئة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  من  �ملعتمدة  �لإج���ر�ء�ت  مع 
�لأزم����ات و�ل��ط��و�رئ يف �إم���ارة �ل�����ض��ارق��ة، و�ل��ت��ي �ضملت 
على تعقيم �ملبنى بالكامل و�لأخذ با�ض�رت�طات �ل�ضحة 
و�ل�ضلمة للعار�ضني و�لزو�ر من قيا�ص درجة �حلر�رة 
عند دخول �ملبنى، و�عتماد كامري�ت حر�رية ذكية تعمل 
م�ضاحات  ترتيب  و�إع���ادة  �ل�ضطناعي  �لذكاء  بتقنيات 
�لتباعد  ل�����ض��م��ان  وم��درو���ض��ة  علمية  ب��ط��رق  �ل��ع��ر���ص 
جانب  �إىل  �حلماية،  درج��ات  �أق�ضى  وتوفري  �جل�ضدي 
ت��وزي��ع �لإر����ض���اد�ت و�مل��ل�����ض��ق��ات يف ك��اف��ة �أرج����اء �ملركز، 
و�ضمان  �لتعقيم  وم��و�د  و�لقفاز�ت  �لكمامات  وتوفري 

�للتز�م با�ضتخد�مها طو�ل �لوقت.

توقيع مذكرة تفاهم بني مركز دبي املايل العاملي 
ودبي للم�ستقبل لدفع م�ستقبل القطاع املايل يف املنطقة

كهرباء دبي تدعو اجلامعات للم�ساركة يف معر�سي ويتيك�ص ودبي للطاقة ال�سم�سية فى 26 اأكتوبر

•• دبي-الفجر: 

�لر�ئد  �لعاملي  �مل���ايل  دب��ي  �أع��ل��ن م��رك��ز 
و�أفريقيا  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  منطقة  يف 
وجنوب �آ�ضيا، عن توقيع مذكرة تفاهم 
وذلك  للم�ضتقبل،  دب���ي  م��وؤ���ض�����ض��ة  م��ع 
ل��ت��ح��دي��د �أط����ر �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي بني 
�جلانبني يف جم��ال دف��ع �لب��ت��ك��ار على 
و�إ����ض���ر�ك جمتمع  دب��ي  �إم����ارة  م�ضتوى 
فر�ص  خ��لل  م��ن  �ملالية  �لتكنولوجيا 

�لتو�ّضع و�لتدريب. 
�لروؤية  م��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة  وتن�ضجم 
و�مل�����ض��ت��ه��دف��ات �ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة لكل 
وتطوير  و�إل����ه����ام  و����ض���ع  يف  �جل��ان��ب��ني 
م�����ض��ت��ق��ب��ل دب�����ي، وذل�����ك �ن���ط���لق���اً من 
ق��ط��اع �خل���دم���ات �مل��ال��ي��ة �ل����ذي يعترب 
ث��ال��ث �أك���رب ن�����ض��اط �ق��ت�����ض��ادي ي�ضاهم 
يف �ل��ن��اجت �ملحلي �لإج��م��ايل ل��دب��ي، مع 
توقعات بتو��ضل �لنمو خلل �ل�ضنو�ت 

حرة عجمان والأن�ساري 
لل�سرافة ي�سهالن دفع الر�سوم 
وامل�ستحقات اخلا�سة بال�سركات

•• عجمان-وام:

مذكرة  �حلرة”  ع��ج��م��ان  م��ن��ط��ق��ة  وق���ع���ت 
بهدف  لل�ضر�فة”  “�لأن�ضاري  م��ع  تفاهم 
و�مل�ضتحقات  �ل��ر���ض��وم  دف��ع  عمليات  ت�ضهيل 
�ملنطقة  من  تتخذ  �لتي  بال�ضركات  �خلا�ضة 
�حل����رة م��ق��ر�ًلأع��م��ال��ه��ا ع��ن ط��ري��ق �أي من 
�ملنت�ضرة  لل�ضر�فة”  “�لأن�ضاري  ف����روع 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء دول�����ة �لإم���������ار�ت. و�أ����ض���اد 
�ملهند�ص علي بن تويه �ل�ضويدي، مدير عام 
�ل�ضر�كة،  بهذه  �حلرة”  عجمان  “منطقة 
�إط���ار  ت���ن���درج يف  �أَنّ ه���ذه �خل���ط���وة  م���وؤك���د�ً 
�أف�ضل  �لر��ضخ بتقدمي  �ملنطقة�حلرة  �لتز�م 
�����ض��ة يف  �ملُ��رَخّ �حل��ل��ول و�خل��دم��ات لل�ضركات 
�ل�ضويدي  �و�ضح  و  �حل��رة.  عجمان  منطقة 
�ملنطقة  ح��ر���ص  يعك�ص  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �ن 
�ملطلق على تقدمي �أف�ضل �خلدمات ل�ضركاء 
�لأع��م��ال��و�مل�����ض��ت��ث��م��ري��ن، م���ن خ����لل توفري 
بيئة  لتعزيز  �للزمة  و�حلو�فز  �لت�ضهيلت 
�لأع��م��ال، مب��ا يف ذل��ك �إت��اح��ة ق��ن��و�ت �لدفع 
�ضد�د�لر�ضوم  ع��م��ل��ي��ات  لت�ضهيل  �مل��ت��ن��وع��ة 
�ن هذه  �ل��وق��ت و�جل��ه��د.. م�ضيفا  وت��وف��ري 
�إط��ار جهود حرة عجمان  تتدرج يف  �خلطوة 
تعزيز  �ملتمثلة يف  روؤيتها  لتحقيق  �ملتو��ضلة 
�لنمو�لقت�ضادي يف �لإمارة وت�ضهيل مز�ولة 

�لأعمال، مبا يدعم تطلعات �مل�ضتثمرين.
�لأن�ضاري،  ع��ل��ي  ر�����ض���د  �أع�����رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
“�لأن�ضاري  ل�����ض��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
بالتعاون  �ل�����ض��رك��ة  �ع���ت���ز�ز  لل�ضر�فة”عن 
عمل  وت�ضهيل  �حل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  م��ع 
�ل�����ض��رك��ات �ل��ت��ي ت���ز�ول �أع��م��ال��ه��ا يف �ملنطقة 
�حل�����رة م���ن خ����لل ت���زوي���ده���ا ب��ق��ن��و�ت دفع 
م��ري��ح��ة و���ض��ل�����ض��ة وم��وث��وق��ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 

�ل�ضتفادة من �ضاعات �لعمل �ملرنة.

دبي  مركز  يعترب  كما  �ملقبلة.  �لقليلة 
�مل���ايل �ل��ع��امل��ي ج����زء�ً �أ���ض��ا���ض��ي��اً م��ن حي 
دبي للم�ضتقبل �لذي يعد �أكرب منطقة 

ل�ضناعة �قت�ضاد �مل�ضتقبل يف �ملنطقة. 
و�����ض����ي����ت����ع����اون �جل�����ان�����ب�����ان م�����ن خ����لل 
لت�ضريع  م��وّح��د  ب��رن��ام��ج  على  �مل��ذك��رة 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و�ل������ذي ���ض��ي��ع��م��ل على 
�لنا�ضئة  �ل�������ض���رك���ات  ودع�������م  حت����دي����د 
“�لبلوك ت�ضني”  �ملتخ�ض�ضة يف جمال 
و�ل���ذك���اء �ل���ض��ط��ن��اع��ي ل��و���ض��ع��ه��ا على 
م�������ض���ار من����و ق������وي، مب����ا ي��ن�����ض��ج��م مع 
مبادرة  روؤي��ة  لتحقيق  �لر�مية  �مل�ضاعي 
�إىل تطوير  �لتي تهدف   »10X “دبي 
�ل��ي��وم ما  خ��دم��ات حكومة دب��ي لتطبق 
�ضتطبقه مدن �لعامل �لأخرى بعد ع�ضر 
�لتكنولوجيا  تبني  خ��لل  م��ن  �ضنو�ت 

�ملبتكرة. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ���ض��ت��ع��م��ل م��وؤ���ض�����ض��ة دبي 
للم�ضتقبل على �لرتويج ودعم “رخ�ضة 
�جلديدة �لتي �أطلقها مركز  �لبتكار” 
لل�ضركاء  وذل�����ك  �ل���ع���امل���ي  �مل�����ايل  دب����ي 
و�مل�ضاركني يف �لربنامج، مبا يوؤكد على 
�لتز�م �ملوؤ�ض�ضة بالعمل مع �ملركز �ملايل 

لدفع م�ضتقبل �لقطاع �ملايل. 
جمموعة  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وحت������دد 
م���ن �خل���ط���ط ل��ت��ق��دمي وت��ط��وي��ر عدد 
�لفني  �لتدريب  وب��ر�م��ج  �ل���دور�ت  م��ن 

���ض��م��ن �أك����ادمي����ي����ة م���رك���ز دب�����ي �مل����ايل 
�لعاملي، من بينها دور�ت للرتميز مثل 
�ل�ضاملة،  �لإلكرتونية  �مل��و�ق��ع  تطوير 
“مليون مربمج  �ضتدعم مبادرة  و�لتي 
�ل�ضمو  �ضاحب  �أطلقها  �ل��ت��ي  عربي” 
�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب 
�ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص 
حاكم دبي، رعاه �هلل، يف �لعام 2017. 
يف  �لتعاون  على  �جلانبان  �ضيعمل  كما 
من  ع��دد  مع  و�لتطوير  �لبحث  بر�مج 
و�لتقنية  �لبحثية  و�ملعاهد  �ملوؤ�ض�ضات 

�لر�ئدة.  
وب���ه���ذ� �ل�������ض���دد، ق����ال ع�����ارف �أم�����ريي، 
دبي  مركز  ل�ضلطة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�ملايل  �مل��رك��ز  “نرّكز يف  �ل��ع��امل��ي:  �مل���ايل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �مل�����ض��ت��ق��ب��ل �ن��ط��لق��اً من 
منطقة  م�ضتوى  على  �لريادية  مكانته 
و�أف���ري���ق���ي���ا وجنوب  �لأو�����ض����ط  �ل�����ض��رق 
�آ���ض��ي��ا. �إن��ن��ا ن��ل��ت��زم ب��دف��ع �ل��ن��م��و �ضمن 
�مل��ايل من خلل تبني �لبتكار  �لقطاع 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل���ت���دري���ب، ل����ذ� فاإن 
�لكو�در  تطوير  م��ب��ادر�ت  يف  �ل�ضتثمار 
للم�ضتقبل  دب��ي  موؤ�ض�ضة  م��ع  �لب�ضرية 
�أمر�ً هاماً وهو ما يوؤكد على �لتز�منا يف 
�مل�ضتقبل مبا ين�ضجم  جعل دبي مدينة 
�مل�����ض��ت��ه��دف��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف هذ�  م���ع 
�لإطار. �إذ �ضنعمل على �ضمان مو��ضلة 

�زدهار دبي ودعم عملية ت�ضريع م�ضرية 
�لتطور، ونتطلع لتوحيد �جلهود لدفع 

م�ضتقبل �لقطاع �ملايل.« 
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ���ض��ع��ادة خلفان جمعة 
بلهول، �لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي 
�ل�ضر�كة  ه��ذه  ب���اأن  “نثق  للم�ضتقبل: 
�ل���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع م��رك��ز دب���ي �ملايل 
�إيجابية  خمرجات  لها  �ضيكون  �لعاملي 
�ضترتك �أثر�ً كبري�ً على �لأطر�ف �ملعنية 
و�ملنطقة ب�ضكل عام و�لنمو �لقت�ضادي، 
�ملركز  �لتعاون مع  ن�ضعى من خلل  �إذ 
يف  �لأع���م���ال  ف��ر���ص  ت�ضريع  �إىل  �مل���ايل 
�لنا�ضئة  �ل�����ض��رك��ات  وج�����ذب  �مل��ن��ط��ق��ة 
�إىل ج��ان��ب توظيف  �مل��وؤه��ل��ة،  و�ل��ك��و�در 
�لبتكار و�لتكنولوجيا لتعزيز وتطوير 
عن  ف�ضًل  وم���رن،  حيوي  م��ايل  قطاع 
و�ملهار�ت  �ل�ضحيحة  �لآل���ي���ات  ت��وف��ري 
م�ضتعدة  �أج����ي����ال  ل��ت��م��ك��ني  �ل����لزم����ة 
دليًل  �ل�ضر�كة  هذه  وتعد  للم�ضتقبل. 
على روؤيتنا �مل�ضرتكة و�لتز�منا برت�ضيخ 
�ملعرفة  على  �ملبني  دبي  �قت�ضاد  �ضمعة 
�لدور �ملحوري �لذي تلعبه دولة  وعلى 
على  �مل���ايل  دف���ع قطاعها  �لإم�����ار�ت يف 

�مل�ضتوى �لعاملي.«
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  �أن مركز  �إىل  وي�ضار 
متكاملة  منظومة  لأك���رب  موطناً  يعد 
ويو��ضل  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا  لقطاع 

•• دبي-وام: 

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي �جلامعات 
�لدورة  يف  للم�ضاركة  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية 
معر�ص  م�����ن  و�ل����ع���������ض����ري����ن  �ل����ث����ان����ي����ة 
و�لبيئة  و�ل���ط���اق���ة  �مل���ي���اه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
دبي  م��ع��ر���ص  م��ن  و�خل��ام�����ض��ة  ويتيك�ص 
تنظمهما  و�ل���ل���ذ�ن  �ل�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة 
�لفرتة  يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �فرت��ضياً  �لهيئة 
من 26 �إىل 28 �أكتوبر �ملقبل بتوجيهات 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل 
مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وحتت رعاية 
�آل مكتوم  �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد  �ضمو 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�ص هيئة 

كهرباء ومياه دبي.
وميكن للفرق �جلامعية عر�ص �بتكار�تها 

و�خرت�عاتها يف “قاعة �لبتكار” �ضمن 
نوعه  من  �لأول  �لأب��ع��اد  ثلثي  �ملعر�ص 
�لأو�ضط  �ل�����ض��رق  منطقة  م�ضتوى  على 
و���ض��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا و�ل����ذي ي��وف��ر جتربة 
و�لزّو�ر  و�مل�ضاركني  للعار�ضني  ج��دي��دة 
من خمتلف �أنحاء �لعامل ويتيح لل�ضركات 
من  مبتكرة  بطريقة  منتجاتها  عر�ص 
ف�ضل  �لأب���ع���اد  ث��لث��ي��ة  من�ضات  خ���لل 
يف  و�مل�ضاركة  �للقاء�ت  عقد  �إمكانية  عن 
على  بالعتماد  �لعمل  وور����ص  �ل��ن��دو�ت 

�أحدث �لتقنيات �لذكية يف هذ� �ملجال.
�لطاير  حم���م���د  ���ض��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
�لع�ضو �ملنتدب �لرئي�ص �لتنفيذي لهيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي وم��وؤ���ض�����ص ورئي�ص 
دبي  وم���ع���ر����ص  “ويتيك�ص”  م��ع��ر���ص 
�ملعر�ضان  ي�ضهم   “ �ل�ضم�ضية  للطاقة 
يف متكني ط��لب �جل��ام��ع��ات م��ن خلل 

�لعلمية  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  �أف��ك��اره��م  ع��ر���ص 
و�لطاقة  ب��امل��ي��اه  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���ج���الت  يف 
�ل����زو�ر  و�لب���ت���ك���ار لآلف  و�ل���ض��ت��د�م��ة 
و�ل���ع���ار����ض���ني و�مل�������ض���ارك���ني �إ����ض���اف���ة �إىل 
�مل�������ض���ارك���ة يف �ل�����ن�����دو�ت �مل�������ض���اح���ب���ة يف 
و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  جم����الت 
و�ملياه و�لبتكار و�لتي يديرها نخبة من 
�خلرب�ء و�ملخت�ضني ف�ضل عن �للتقاء 
�لأفكار  لتبادل  و�ملخرتعني  باملبتكرين 

و�خلرب�ت«.
من جانبه �أ�ضار �لدكتور يو�ضف �لأكرف 
دعم  لقطاع  للرئي�ص  �لتنفيذي  �لنائب 
�ل��ب�����ض��ري��ة يف هيئة  و�مل��������و�رد  �لأع����م����ال 
كهرباء ومياه دبي ورئي�ص جلنة �ملبيعات 
و�خلدمات �للوج�ضتية و�لرعايات ملعر�ص 
ويتيك�ص �إىل �أن �لن�ضخة �لفرت��ضية من 
للطاقة  دبي  ومعر�ص  ويتيك�ص  معر�ص 

حيث  �ملالية،  �خلدمات  وتنويع  تطوير 
ي�ضاهم �لرتكيز �ملتو��ضل على �لبتكار 
�ضمن جمال �خلدمات �ملالية يف حتقيق 
�ملركز  ي��ع��د  �إذ  دب����ي.  م�����ض��ت��ه��دف��ات من��و 
�مل���ايل �ل��ي��وم م��وط��ن��اً لأك���رث م��ن 200 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  ت��ع��م��ل  ���ض��رك��ة 
�مل��ال��ي��ة م��و����ض��ًل م��ع��دل �ل��ن��م��و خلل 
ويو��ضل  و2019،   2018 �ل��ع��ام��ني 
�لعمل مع خمتلف �لأطر�ف �ملعنية على 
لتطوير  و�لعاملي  �لإقليمي  �مل�ضتويني 
ملو��ضلة  م���رن���ة  رق��م��ي��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
�لر�ئد  �ملركز  بو�ضفه  �ل��ر�ئ��دة  مكانته 
يوفر  كما  �ملالية.  �لتكنولوجيا  لقطاع 
�لتنظيمي  �ل��ع��م��ل  �إط����ار  �مل����ايل  �مل��رك��ز 
و�لتبادل  �مل�ضتقل،  �لق�ضائي  و�لنظام 
على  �حل�ضول  و�إمكانية  �لعاملي،  �مل��ايل 
�لتمويل، و�لتي يرفدها جمتمع �أعمال 
مزدهر وجمموعة متنوعة من �ملو�هب 

�لعاملية �ملتمر�ضة. 

�ل�ضباب  �أم�����ام  �مل���ج���ال  ت��ف��ت��ح  �ل�ضم�ضية 
للتعلم وتبادل �خلرب�ت وت�ضكل م�ضاركة 
فر�ضة  �لبتكار”  “قاعة  يف  �جل��ام��ع��ات 
م�ضروعاتهم  ل��ع��ر���ص  ل��ل��ط��لب  م��ه��م��ة 
�أنحاء  �ل��زو�ر من خمتلف  �أم��ام  �ملبتكرة 
�مل�ضاركة يف جمموعة  �إىل  �إ�ضافة  �لعامل 
�لعمل  وور���������ص  �ل�����ن�����دو�ت  م����ن  ك���ب���رية 
�لتقنيات  �أح����دث  ملناق�ضة  �ملتخ�ض�ضة 
و�حللول يف جمالت �لقت�ضاد �لأخ�ضر 
و�لتنمية  و�لب����ت����ك����ار  �ل���ذك���ي���ة  و�مل�������دن 
�مل�ضتد�مة. ي�ضار �إىل �أن �لطلب ميكنهم 
�مل�ضاركة يف عدد من �مل�ضابقات �لتي تعقد 
جو�ئز  ع��ل��ى  للح�ضول  �مل��ع��ر���ص  خ���لل 
قيمة كما يح�ضل كل طالب على �ضهادة 
�حل�ضول  ومي��ك��ن  �مل��ع��ر���ص.  يف  م�ضاركة 
ع��ل��ى �مل��زي��د م��ن �مل��ع��ل��وم��ات ع��رب �ملوقع 
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العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4832 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  �ري�ص �ضوريانو جو�ص.

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )34،634.19( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 77167 
2016– لون   N / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) كيا ري��و_ �ضالون( موديل  /�لفئة 
�أي نوع  �ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  �بي�ص( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل   (

كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )2020/8433 

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  جي�ضرت بينج بونوجنبايان مور�لي�ص.

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )28،157.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 26390 /
�لفئة P / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )ميت�ضوبي�ضي لن�ضر_ �ضالون( موديل 2016– 
�أي  لون  ) �حمر( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4839 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  عزيز �ينو�ص �غا   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )9،173.32( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 23181 
/�لفئة O / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول_ �ضالون( موديل 2013– 
لون  ) ف�ضي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4837 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها :  ب�ضت ليمو لتاأجري �ل�ضيار�ت .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )92،984.00( درهم نتيجة �لإخلل ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد 
 �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ �لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيار�ت �ملبينه �دناه:

دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) �بي�ص(  خ�ضو�ضي/   /  M /�لفئة   52472(-1
2-)52480 /�لفئة M / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) �زرق(

دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) بني( خ�ضو�ضي/   /  M /�لفئة   52473(-3
4-)52479 /�لفئة M / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) �بي�ص(

دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) ف�ضي(. خ�ضو�ضي/   /  M /�لفئة   52475(-5
6-)52468 /�لفئة M / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )كيا ريو_ �ضالون( موديل 2013– لون  ) ف�ضي(

رم��ادي( و�ملمولة  2013– لون )  ��ضتي�ضن( موديل   _ Q5( من نوع )�ودي دبي  خ�ضو�ضي/   /  E /�لفئة   93761(-7
ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4859 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  رينجيت بانتاماكال ر�يف ر�يف   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )37،387.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 85907 /
�لفئة I / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) NISSAN TIIDA _ هات�ضباك( موديل 
2015– لون  ) ف�ضي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4828 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  كارتك �ضري�جنان   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )23،989.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 69903 
/�لفئة E / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) جم�ضي تري�ين_ ��ضتي�ضن( موديل 2015– 
لون  ) ف�ضي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2020/4862 

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  �ملهند �لتيجاين جابر �أحمد .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )90،407.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 49784 /
�لفئة J  / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) ميني ��ص _ هات�ضباك ( موديل 2013 
– لون ) �أ�ضود / رمادي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4860 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  ر�جي�ص كومار كومافات    .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )20،069.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 27414 
�ضالون(   _NISSAN SUNNY( ن��وع  من   ) دب��ي  خ�ضو�ضي/   /  W /�لفئة 
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(   ( 2015– ل��ون   موديل 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم ) 2020/4857 

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  فيجاي هاريبهان �ضوكل .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )30،311.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 14721 /

Q / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) تويوتا ك��ورول_ �ضالون( موديل 2015–  �لفئة 
لون  ) رمادي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4822 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  ثافاماين �ضيفابالن   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )55،718.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 32745 /
�لفئة E / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) ني�ضان �لتيما 2.5_ �ضالون( موديل 2012– 
�أي  �ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  ��ضود( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ل��ون  ) 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4838 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  �ضفقت علي حممد خاقان   .

�لإخلل  نتيجة  درهم  ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )7،975.00( 
من  �أ�ضبوع  خ��لل  وذل��ك  بالتق�ضيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �لأق�ضاط  ب�ضد�د 
 ( رق��م  �ل�ضيارة  على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  و�إل  �لن�ضر  تاريخ 
دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�ص_ هات�ضباك( موديل  I / خ�ضو�ضي/  /�لفئة   10520
�ملنذر مع حفظ كافة  لوؤلوؤي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل  �بي�ص   ( لون    –2013

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4841 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  مق�ضود حممد كاياكوول حممد.

نتيجة  دره���م  وق���درة )56،198.00(  مبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�لإخلل ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع 
من تاريخ �لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 
دبي ( من نوع )جيب ر�جنلر( موديل 2014–  خ�ضو�ضي/   /  U /�لفئة   98393
�أي  لون  ) �حمر( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4842 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها :  �لفلح للتجارة �لعامة �ص ذ م م   .

نتيجة  دره���م   )23،663.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�لإخلل ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع 
�ل�ضيارة رقم  �لتنفيذية على  �لإج��ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �ضي�ضطر  و�إل  �لن�ضر  تاريخ  من 
هات�ضباك(  �ضري�تو_  كيا   ( ن��وع  من   ) دب��ي  خ�ضو�ضي/   /  G /�لفئة   74960(
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  �بي�ص(   ( 2015– ل��ون   موديل 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4826 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  ح�ضام حممد ح�ضن �لرو��ص   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )36،508.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 84881 
كوبيه(   _CHEVROLET CAM( من نوع ) خ�ضو�ضي/ دبي / U لفئة�/
كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  عنابي(   ( 2015– ل��ون   موديل 

حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4825 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  عمر عادل عطيه علي عبا�ص   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )41،297.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 89828 /
�لفئة V / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )HONDA CIVIC _ �ضالون( موديل 
حفظ كافة حقوق  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  ��ضود(   ( لون    –2016

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4827 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  بيتي ميلجاريجو �ضالفادور .

نتيجة  دره��م  وق���درة )122،632.00(  ���ض��د�د مبلغ  ب�ضرعة  �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ينذر 
�لإخلل ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع 
من تاريخ �لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 
( من نوع ) دودج دور�جنو_ ��ضتي�ضن( موديل  S / خ�ضو�ضي/ دبي  47214 /�لفئة 
��ضود( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر  2016– لون  ) 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4861 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  �ضامي ما�ضو�كا ��ضيو   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )34،700.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم )27751 
/�لفئة F / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )كيا �وبتما_ �ضالون( موديل 2012– لون  
نوع  �أي  من  �ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  �زرق(   (

كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4835 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  مرزوق بخيت مرزوق بن منينه   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )38،471.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
 1374( رقم  �ل�ضيارة  على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �ضي�ضطر  و�إل  �لن�ضر 
موديل  ��ضتي�ضن(  ب��اج��ريو_  )ميت�ضوبي�ضي  ن��وع  من   ) دب��ي  خ�ضو�ضي/   /  L /�لفئة 
2016– لون  ) �بي�ص( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر 

من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4830 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  �ملري دي جوزمان فريير   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )38،820.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 94957 /
�لفئة G / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )هيوند�ي تو�ضان_ ��ضتي�ضن( موديل 2015– 
�أي  �ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  ��ضود( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل  ل��ون  ) 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )4824 /2020 (

�ملنذر:  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  روث موتوين جنوجنو   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )24،713.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 94096 /
�لفئة O / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) ني�ضان �ك�ضتري� _ ��ضتي�ضن( موديل 2013– 
لون  ) �بي�ص( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي 

نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )4836 /2020 

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها :  فري�د �نرتنا�ضيونال �ص ذ م م    .

نتيجة  دره���م   )62،525.00( وق���درة  مبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
خلل  وذل���ك  بالتق�ضيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�ضهرية  �لأق�����ض��اط  ب�����ض��د�د  �لإخ����لل 
�أ�ضبوع من تاريخ �لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة 
C / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) ني�ضان فان _ فان( موديل  21738/�لفئة  رقم( 
�ملنذر مع حفظ كافة حقوق  ل�ضاحلكم من قبل  و�ملمولة  �بي�ص(   ( ل��ون    –2016

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2020/4821 (

�ملنذر      :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليها :  جلمور لين للتجارة �ص ذ م م   .

نتيجة  دره���م   )10،633.50( وق���درة  مبلغ  ���ض��د�د  ب�ضرعة  �إليها  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
�لإخلل ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع 
من تاريخ �لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 
/�لفئة M / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع ) رينو د��ضرت_ ��ضتي�ضن( موديل   74987
حفظ كافة حقوق  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�ضاحلكم  و�ملمولة  ��ضود(   ( لون    –2016

�ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 2020/4858 (

�ملنذر :  بنك دبي �لإ�ضلمي �ص.م.ع
�ملنذر �إليه :  عبد�لغني �حمد �ليو�ضف   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�ضرعة �ضد�د مبلغ وقدرة )27،383.00( درهم نتيجة �لإخلل 
ب�ضد�د �لأق�ضاط �ل�ضهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�ضيط  وذلك خلل �أ�ضبوع من تاريخ 
�لن�ضر و�إل �ضي�ضطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على �ل�ضيارة رقم ) 97768 
/�لفئة Q / خ�ضو�ضي/ دبي ( من نوع )ني�ضان قا�ضقاي_ ��ضتي�ضن( موديل 2014– 
�ملنذر من  �ملنذر مع حفظ كافة حقوق  لون  ) ر�ضا�ضي( و�ملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 207/2020/5454  تنفيذ جتاري    
مو�ضوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2240/2020 �مر �أد�ء ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )101.357 درهم( �ضامل للر�ضوم و�مل�ضاريف.    
طالب   : بالق�ضية  �ضفته   - �لقمامة  جمع  خلدمات  �ضكيب�ص  :م�ضرت  �لإع��لن  طالب 

�لتنفيذ 
منفذ   : بالق�ضية  �ضفته   - م  م  ذ   - للطاقة  �لإم���ار�ت  جزيرة   -1  : �إعلنهم  �ملطلوب 

�ضده  - جمهول حمل �لإقامة 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�ضوع �لإعلن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )101.357( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 207/2020/4864 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2020/13٦٦ �مر �أد�ء ، ب�ضد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1791٦4.44 درهم( ، �ضامل للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعلن : �بناء عيد للخدمات �لفنية - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعلنهما : 1- طائف �ملدينة للمقاولت �ص ذ م م  2-نبي بخ�ص ماديا - �ضفته ما م 

بالق�ضية : منفذ �ضدهما  - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1791٦4.44( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13    حمكمة   التنفيذ
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5441/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 4301/2018  ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره ) 27٦0٦٦.03 درهم( ، �ضامل للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعلن : د�نوب ملو�د �لبناء �ص م ح ميثلها مديرها : �ضاجن ر�ضو�ن ع�ضكر - �ضفته 
بالق�ضية : طالب �لتنفيذ  - وميثله : عدي تقي هادي �لقزويني -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

وليد  مديرها  وميثلها  م  م  ذ  �ص  �ملعدنية  �لقو�طع  ل�ضناعة  �ملتحدة   -1  : �إعلنه  �ملطلوب 
عبد�لوهاب �لرفاعي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل �لإقامة 

�ملبلغ  �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �أقام عليك �لدعوى  مو�ضوع �لإعلن : قد 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )27٦0٦٦.03( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 4149/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 50٦7/2019 عمايل جزئي ، ب�ضد�د 
�ملبالغ �ملنفذ بها وقدرها ) 97292 درهم( ، �ضامل للر�ضوم و�مل�ضاريف 

طالب �لإعلن : ديليكومار جوفيند�ن - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : يو�ضف حممد �حمد يو�ضف �حلمادي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل

�ملطلوب �إعلنه : 1- طائف �ملدينة للمقاولت - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
للر�ضوم  �ضامل  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )97292( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
و�مل�ضاريف.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 3629/2018/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى رقم 2018/173 مدين كلي ، و�ملعدل 
بالإ�ضتئنافني رقمى 7٦٦ و 2018/811 ��ضتئناف مدين ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7828101 

درهم( ، �ضامل للر�ضوم و�مل�ضاريف 
طالب �لإعلن : �أجنو جاجنو فالر�ين جاجنار�م - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : �أمل عمري �ل�ضبيعي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعلنهما : 1- حفيظ رحمن باديات كونهى كامتي 2- �مل�ضت�ضفى �لدويل �حلديث ذ م 

م - �ضفتهما بالق�ضية : منفذ �ضدهما - جمهويل حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
و�مل�ضاريف.   للر�ضوم  �ضامل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )782810( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإعالن بالن�صر 

يف الدعوى رقم 517/2020/11 مدين جزئي
مو�ضوع �لدعوى:  �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�ضامن فيما بينهم مببلغ وقدره )530،662.50 
درهم( خم�ضائة وثلثني �لف و�ضتمائة و�ثنى و�ضتني درهم وخم�ضني فل�ص و �لر�ضوم و �مل�ضاريف و �أتعاب �ملحاماة 

و �لفائدة %9 من �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. 
طالب �لعلن : �ضوميد� �ضهني  - �ضفته بالق�ضية:  مدعى 

�ملطلوب �علنهم : 1 - مركز جلو �لطبي وعيادة �ل�ضنان ذ م م  - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه  2 - فا�ضيليا 
3 - نادين هاين عبد �لغفار كحيله  - �ضفته بالق�ضية:     ، �لينا باباليونتيو  - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه 

مدعى عليه  4 - تنوير �ضيف �لدين ح�ضني عبد�لنبي - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه  
مو�ضوع �لإعلن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 16-07-2020 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعله ل�ضالح/ �ضوميد� �ضهني بحكمتباإلز�م �ملدعى عليهم بالت�ضامن باأن يوؤديا للمدعية تعوي�ضا جابر� وقدره 
عليهم باملنا�ضب من  �ملدعي  و�ألزم  درهما(  و�ضتمائة  �ألف  وع�ضرون  �أربعة  )ثلثمائة  درهم  مبلغ 324،600 

�لر�ضوم و�مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.
حكما مبثابة �حل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن.

�ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 12384/2019/13 عمايل جزئي   

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
  )mb199218849ae( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ورقم �ل�ضكوى

طالب �لإعلن :  �نا فاطمة غولباز ح�ضني  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : �حمد علي حممد من�ضور �لزيودي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

�ملطلوب �إعلنه : 1- جان كو للخدمات �للكرتونية - �ص ذ م م - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 
جمهول حمل �لإقامة 

�أعله  مو�ضوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ضتها �ملنعقدة بتاريخ 2020/1/٦ يف �لدعوى �ملذكورة 
ل�ضالح/�نا فاطمة غولباز ح�ضني بحكمت �ملحكمة مبثابة ح�ضوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)14500 درهم( وتذكرة �لعودة �ىل موطنها �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة.  حكما 
مبثابة �حل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 254/2020/16 جتاري جزئي    

مو�ضوع �لدعوى : لئحة مطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )22.400 ( دولر �مركي �و ما يقابله 
بالدرهم �لإمار�تي عند ت�ضجيل �لدعوى مبلغ وقدره )82.208 ( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

�ل�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2018/٦/23 حتى متام �ل�ضد�د. 
طالب �لإعلن : �ضاليك�ص فروت�ص )�ص ذ م م ( - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

وميثله : عبد�لرحمن ن�ضيب عبد�لرحمن بن ن�ضيب - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
�ملطلوب �إعلنه : 1- �لنور لتجارة �خل�ضار �لفو�كه - موؤ�ض�ضة فردية - �ضفته   بالق�ضية : مدعي عليه 

جمهول حمل �لإقامة 
�أعله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2020/3/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع��لن  مو�ضوع 
ل�ضالح/ �ضاليك�ص فروت�ص )�ص ذ م م ( بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )22400 �ثنان وع�ضرون 
�لف و�ربعمائة دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم �لإمار�تي( ب�ضعر �ل�ضرف وقت �لتنفيذ ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�ضمائة  بامل�ضاريف  و�لزمتها  �ل�ضد�د  2018/٦/23 وحتى متام  �ضنويا من   %9
حكما مبثابة �حل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن �ضدر با�ضم 

�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر
 يف الدعوى رقم 2718/2020/60 امر اداء 

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة با�ضد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�ضد�د مبلغ 732000 درهم و�لفائدة 
�لقانونية 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام بحكم م�ضمول بالنفاذ �ملعجل كون 

�مل�ضتدعى �ضده قد �إعرتف باملديونية كما ورد بالأور�ق و�لر�ضوم و�مل�ضاريف.   
طالب �لإعلن : �أي�ضر ذنون �ضعيد �آل �ضعيد - �ضفته بالق�ضية : مدعي

وميثله : �حمد عبد�هلل حممد ملك �أنوهي -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- �ضعيد ر��ضد �حمد �ملحرزي  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول  حمل �لإقامة 
�ملدعى عليه ب�ضد�د  �ل��ز�م  بتاريخ 2020/9/1  �لإع��لن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  مو�ضوع 
مبلغ 732000 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ضتحقاق �حلا�ضل يف 2020/4/15 
وحتى �ل�ضد�د �لتام وبالر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف 

�إ�ضتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 1992/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�ضوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�ضادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 2018/11357 عمايل جزئي ، و�ملعدل 

بالإ�ضتئناف رقم 2019/908 ��ضتئناف عمايل ، ب�ضد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32205 درهم( ل�ضالح �لعامل ، 
بالإ�ضافة �ىل مبلغ وقدره )٦4٦ درهم( ر�ضوم تنفيذ �حلكم ومبلغ )1842 درهم( ر�ضوم �لدعوى �لبتد�ئية 

ل�ضالح �ملحكمة. 
طالب �لإعلن : �ضريجي فورن�ضي�ص - �ضفته بالق�ضية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : ر��ضد علي حممد �ضعيد �حلريثي �لنقبي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- ها�ضيند� لتاأجري بيوت �لعطلت - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة.   بالإ�ضافة �ىل مبلغ )2488( ر�ضوم خلزينة  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  )32205( درهم �ىل طالب 
�ملذكور خلل 15  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  وعليه فان 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 603/2019/26 عقاري كلي  

مو�ضوع �لدعوى : ف�ضخ �تفاقية �لبيع �ضند �لدعوى �ملوؤرخة 2014/4/15 لخلل �ملدعي عليهم ب�ضروط �لتعاقد 
و�عادة �ملتعاقدين للحالة �لتي كانو� عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهم مت�ضامنني برد وت�ضليم �ملدعية 

مبلغ �لتعاقد 2٦37374 درهم مع �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق حتى �ل�ضد�د �لتام مع حتملهم �لر�ضوم 
و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �لإعلن :  �مينة �ضالح �ضعد �ملر�ن - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
�ملطلوب �إعلنه : 1- �ضون للو�ضاطة �لعقارية - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه   

 2014/4/15 �مل��وؤرخ��ة  �لدعوى  �ضند  �لبيع  �تفاقية  ف�ضخ  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع��لن  مو�ضوع 
لخلل �ملدعي عليهم ب�ضروط �لتعاقد و�عادة �ملتعاقدين للحالة �لتي كانو� عليها قبل �لتعاقد و�لز�م �ملدعي عليهم 
مت�ضامنني برد وت�ضليم �ملدعية مبلغ �لتعاقد 2٦37374 درهم مع �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�ضتحقاق حتى 
�ملو�فق   �لثنني   يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  حتملهم  مع  �لتام  �ل�ضد�د 
�أو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�ضور  �لتقا�ضي عن بعد لذ�  �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا يف قاعة    2020/10/5

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر        
 2875/2020/16 جتاري جزئي  

تفا�سيل �لإعلن بالن�سر 
 - م  م  ذ  �ص   - و�لكهربائية  �مليكانيكية  للمقاولت  �نرتنا�ضيونال  هايدون   -1  : عليه  �ملدعي  �إىل 

جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : �لر�بطة �مل�ضتقبلية  - وميثله : حممد �أحمد علي عبد�هلل �لنجار  

بالت�ضامن  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  عليهم  �ملدعي  بالز�م  ومو�ضوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
و�ضبعة  ومائتني  )مليون  درهم   1.2٦7.995.98 مبلغ  للمدعية  يدفعو�  بان  بينهم  فيما  و�لتكافل 
و�ضتون �لفا وت�ضعمائة وخم�ضة وت�ضعون درهما وثمانية وت�ضعون فل�ضا( بالز�م �ملدعي عليهم بذ�ت 
�ل�ضفة بالفائدة �لقانونية 9% حتى تاريخ �ل�ضد�د �لتام. بالز�م �ملدعي عليهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم �لحد �ملو�فق 2020/9/27 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف 
قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 737/2020/20 جتاري كلي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم و�لتكافل بان يوؤدو� للبنك �ملدعي 
مبلغ وقدره )29. 34.281.981 درهم( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 

من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بلكفالة. 
طالب �لإعلن : بنك �ل�ضتثمار - �ص م ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ملطلوب �إعلنه : 3- حممد غ�ضوب �لرفاعي - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�ضامن و�لت�ضامم 
و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   34.281.981  .29( وق��دره  مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي���وؤدو�  ب��ان  و�لتكافل 
بالنفاذ  �لتام و�ضمول �حلكم  �ل�ضد�د  تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى  �لقانونية بو�قع 12% من  �ملحاماة و�لفائدة 
قاعة  يف  �ضباحا   9.30 �ل�ضاعة   2020/9/15 �مل��و�ف��ق  �لثلثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  بلكفالة.   �ملعجل 
�لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2742/2020/16 جتاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٦9. 428.٦4٦ درهم( و�لر�ضوم 

و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�ضد�د �لتام.  
طالب �لإعلن : بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني )�ص م ع(  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ملطلوب �إعلنه : 1- مهدي �بر�هيم حممد غلوم - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م(   428.٦4٦  .٦9(
وحتى �ل�ضد�د �لتام.  وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2020/10/1  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا 
يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 2047/2020/16 جتاري جزئي  

بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57. 145.175 درهم فقط مائة وخم�ضة  مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة 
و�ربعون �لف ومائة خم�ضة و�ضبعون درهم و�ضبعة وخم�ضون فل�ضا ، و�ملرت�ضد يف ذمة �ملدعي عليها و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب 
 �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.

طالب �لإعلن :  �ل�ضركة �ملتحدة لتاأجري �ل�ضيار�ت فرع من و�يف للنقل - ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله : �ضلح ح�ضن حممد مبا�ضري - �ضفته بالق�ضية : وكيل 

�ملطلوب �إعلنه : 1- �ضبوت مدل ي�ضت للتجارة �لعامة - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 57. 
، و�ملرت�ضد يف ذمة  145.175 درهم فقط مائة وخم�ضة و�ربعون �لف ومائة خم�ضة و�ضبعون درهم و�ضبعة وخم�ضون فل�ضا 
�ملدعي عليها و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ضتحقاق وحتى �ل�ضد�د �لتام 
و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2020/9/17 �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 
م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�  بعد  �لتقا�ضي عن 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1024/2020/11 مدين جزئي  

مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3000000 درهم( كتعوي�ص 
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�ضد�د �لتام.  

وليا طبيعيا على  نف�ضه وب�ضفته  �بر�هيم عن  :  �مين فخري عبد�مل�ضيح  �لإع��لن  طالب 
جنلته �لقا�ضرة مارل �مين فخري عبد�مل�ضيح �بر�هيم - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ملطلوب �إعلنه : 1- عمر�ن �أكرب علي خان - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
�ل�ضد�د  وحتى  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  كتعوي�ص  دره��م(   3000000( وق��دره 
�لتام. وحددت لها جل�ضة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2020/9/1٦  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة 
�لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0003108 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه :  ح�ضينعلي علي �أكرب خ�ضروي 

جمهول حمل �لإقامة : �ل�ضارقة �ضارع �لإمار�ت منطقة �ل�ضجعة �ضكن عمال �ل�ضجعة هاتف 
رقم : 050-2787666 

بناء على طلب �ملدعية / �ضركة �لقائد �لعاملية للتجارة �لعامة - ذ م م 
�ل�ضارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2020/9/22 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  �نت 
بو��ضطة  �و  �ضخ�ضيا   )3 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ضتند�ت وذلك خلل مدة 
ل تزيد على ع�ضرة �يام من تاريخ �لن�ضر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عله - بو�ضفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2020/9/10م 
مدير اخلدمات الق�صائية      
جنود طالب العامري 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 652/2020/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع �لدعوى : �ملطالبة ف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملوؤرخ 2008/9/2 وملحقه و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة 

�لعقار وت�ضليمه للمدعي و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه بالجرة �ملتاأخرة من �ضهر 
نوفمرب 2018 وحتى �ضهر يناير 2020 وقدرها 481.٦49 درهم )فقط �ربعمائة وو�حد وثمانون �لف و�ضتمائة وت�ضعة 

و�ربعون درهم ل غري( و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعلن : متويل )م�ضاهمة خا�ضة( - �ضفته بالق�ضية : مدعي  

�ملطلوب �إعلنه  : 1- جونايد حاجي زيكار - �ضفته  بالق�ضية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�ضوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة ف�ضخ عقد �لتاأجري �لتمويلي �ملوؤرخ 2008/9/2 وملحقه 
و�لز�م �ملدعي عليه برد حيازة �لعقار وت�ضليمه للمدعي و�ضطب عبارة �لجارة �لو�ردة يف �ضهادة �مللكية و�لز�م �ملدعي عليه 
بالجرة �ملتاأخرة من �ضهر نوفمرب 2018 وحتى �ضهر يناير 2020 وقدرها 481.٦49 درهم )فقط �ربعمائة وو�حد وثمانون 
�لثلثاء   يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  غري(  ل  دره��م  و�ربعون  وت�ضعة  و�ضتمائة  �لف 
�ملو�فق  2020/9/22  �ل�ضاعة 8.30 �ضباحا يف قاعة �لتقا�ضي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13   
اإخطار بوا�صطة كاتب العدل 

�ملخطرة : �ضركة �لقائد �لعاملية للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 
�لعنو�ن : �ل�ضارقة - �ل�ضجعة �ل�ضناعية - خلف �ضارع �لإمار�ت - �ضقة رقم 119 طابق 1 ملك حممد جا�ضم �ملحمود 
- رخ�ضة جتارية 517659 - هاتف رقم 4620334-050 �ص ب 21959 �ل�ضارقة وميثلهم بالتوقيع �ل�ضيدة/ 
منى �ضيف حممد �مني �خلاجة - �جلن�ضية : �لإمار�ت ، حتمل بطاقة هوية رقم 784198183638158 مبوجب 
بتاريخ   SH20140714A44868 �لت�ضديق  برقم  �ل�ضارقة  مبحاكم  �لعدل  كاتب  �ل�ضيد  لدى  م�ضدقة  وكالة 

 2014/7/14
�ملخطر �ليه : ح�ضينعلي على �أكرب خ�ضروي - �إير�ين �جلن�ضية - هوية رقم 78198194860254 

�لعنو�ن : �ل�ضارقة - �ل�ضجعة - ي�ضكن �ضكن عمال �لقائد �لعاملية للتجارة �لعامة و�لتي مقرها �ل�ضارقة بالقرب من 
مركز �ضرطة �ل�ضجعة - هاتف رقم 0505053388 - 0558916110 

�ملو�ضوع : بتاريخ 2019/12/23 قام �ملخطر �ليه بتوقيع و�ضل �مانة مقر� بانه مدين لل�ضركة �ملخطرة مبا قيمته 
�ضبيل  بذمته على  تر�ضد  �لدين  �ن هذ�  درهم وم�ضرحا  وت�ضعون(  �لف وخم�ضمائة  و�ضبعة ع�ضر  117.590 )مائة 

�لأمانة ويحق لل�ضركة �ملخطرة �ملطالبة به متى �ضاءت 
لذلك ، تنبه �ملخطرة �ملخطر �ليه �ىل �ملبادرة ب�ضد�د �ملبلغ �ملرت�ضد بذمته مو�ضوع و�ضل �لأمانة �ملوؤرخ 2019/12/23 

خلل مدة خم�ضة �أيام من تاريخ ��ضتلم �لخطار حتت طائلة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�ضب �ضد �ملخطر �ليه. 
��ضم �لطرف : منى �ضيف حممد �مني �خلاكة ، نوع �لهوية : بطاقة هوية  ، رقم �لهوية : 784198183638158 

نوع �لطرف : �ملخطر 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�ضركة/ ميز جروب منطقة حرة )�ص.ذ.م.م( ، )رخ�ضة رقم : 31222 ( و�لكائنة ب�ربج �ل�ضذى 
�لطابق رقم 2605 ،�ص.ب 502456، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، و�ملرخ�ضة لدى 

�ضلطة دبي للتطوير، ترغب هذه �ل�ضركة �ملذكورة يف �إعلن قر�رها للكافة و�لذي مت �إتخاذه 
بو��ضطة جمل�ص �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 14 �أكتوبر 2019 ب�ضاأن �إغلق وحل �ضركة 

ميز جروب منطقة حرة )�ص.ذ.م.م(.  
وفقاً لذلك ، تهيب �ل�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي 

هذه �ملطالبات خلل 45 يوماً من تاريخ هذ� �لإعلن عن طريق �لربيد �مل�ضجل �أو �لإت�ضال ب� :
�ل�ضّيد/ �ضعيد �لغافرى

�إ�ضم �ل�ضركة: �ضعيد �لغافرى للمحاماة و�لإ�ضت�ضار�ت �لقانونية.
�ص.ب :19410.

دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
هاتف رقم : 04/8868812

info@saeedalghafri.ae :لربيد �لإلكرتوين�
 لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�ضعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

ا�صعار ت�صفية
Date 13/ 09/ 2020  Issue No : 13035

The notifier: AL Qaed International General Trading L.L.C  
Address:, Malk Mohamed Jasim AL Mahmoud, floor 1, Apartment No. 119, Behind Emirates 
street , AL Sajaa Industrial, Sharjah.
Tel/ 0505053388- 0558916110- P.O. BOX: 21959 Sharjah 21959, represented by Mrs/ Mona 
Saif Muhammad Amin Al Khaja, UAE national, , holds an ID card number 784198183638158 
under a power of attorney certified bythe notary in Sharjah Courts with the number of attestation 
SH20140714A44868 dated 14/07/2014.
The notified party: Hussein Ali Akbar Khasrori- Iranian national- Holding ID card No. 
78198194860254-  Address: Sharjah - Al Sajaa - The housing of the workers of the Global 
Leader for General Trading, which is based in Sharjah, is located near the Al Sajaa Police 
Station - Tel: 0505053388 – 0558916110
The subject : - On 23/12/2019, the notified party signed a trust receipt stating that it owed an 
amount of 117,590 dirhams (one hundred seventeen thousand five hundred and ninety) dirhams 
to the notifier company, stating that this debt is being accounted for by way of trust, and the 
notifier company has the right to claim it whenever it desies.
Therefore, The notifier informs it to the initiative to pay the amount owed by it, subject of the 
trust receipt dated 23/12/2019, within a period of five days from the date of receiving the notice, 
under penalty of taking appropriate legal measures against the notified.
Party Name : Mona Saif Mohamed Amin AL KHAGA ID type : ID Card 
ID No. : 784198183638158  Party Type : The Notifier 
An electronic document issued and approved by the Ministry of Justice for investigation, please 
visit the website:

A NOTICE 
BY THE NOTARY PUBLIC

Date 13/ 09/ 2020  Issue No : 13035
Before The Office of the Department of the Prosecution has the 

Administrative Tribunal of the Chambers of the Federal Civil Court 
In the case no. S H C F I C I R E A 2020 / 0003108 civil (partial) 

To the Defendant: Hossein Ali Ali Akbar Khusrowi 
Un known Residence: Sharjah Street Emirates Area of al - Saja, al - Saja Workers’ Residence, 
Tel. no.: 050 – 27 87 6 66
At the request of the plaintiff:  - Global Leader of General Trade L L C
You are assigned to attend on the date of 22 / 09 / 2020 before the hearing before the Office 
of The District Administration court of the Civil Court of First Instance  -  Office No. (Office 
of the Director of Case No. 3) in person or by an authorized agent, and to submit an answer 
note to the case with all documents within a period of not more than ten days from the date of 
publication in order to consider the case mentioned above .
-  describe you as the defendant.
Director of Judicial Services
Najood Talib Al - Ameri
(There is a signature in the name of Najood Talib Al - Ameri)
(There is a signature by the Ministry of Justice - United Arab Emirates)
(There is a Stamp by the Ministry of Justice - United Arab Emirates)

Edited by the date of : 10 / 09 / 2020. 
Edited by: the employee / - ---------.

An announcement made by
 the defendant for publication

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

�إع����������لن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/رم للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1013849 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة رو�ء حممود �حمد علي �لقي�ضيه %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممود �حمد علي �لقي�ضيه

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�ضادية خلل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13035 بتاريخ 2020/9/13 

�إعلن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:ذ� غورميه لد�رة �ملطاعم ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة: مكتب رقم 201 ، بناية/�ضنعاء و�منه عمري يو�ضف - 
�لقطعة رقم   1-16 �ضرق  ح   - �ل�ضلم  �ضارع   ، �بوظبي  جزيرة   C56

CN 1454236 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�لقمة- حما�ضبون قانونيون، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2020/9/9 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2055008426
تاريخ �لتعديل:2020/09/12

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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�إعلن ت�سفية �سركة
نوع �ل�ضركة:�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ل�ضم �لتجاري:جبل �ضيخ للحياة �لربية ذ.م.م
عنو�ن �ل�ضركة: ط 4 مكتب رقم 401 ، 304 ، 406 ، 303 ، 403 

، P9 - 4 ، 404 ، 402  جزيرة �بوظبي �ضارع �ملرور - �ضرق -25
CN 2057321 :رقم �لقيد يف �ل�ضجل �لقت�ضادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�ضفية �ل�ضركة  1

- تعيني �ل�ضادة/�لحتاد للمحا�ضبة و�ملر�جعة ذ.م.م، كم�ضفي قانوين   2
لل�ضركة بتاريخ:2020/9/8 وذلك بناء على قر�ر حم�ضر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2050011942
تاريخ �لتعديل:2020/09/12

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعلن مر�جعة �مل�ضفي 
�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لعلن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية



ثقافة وفن�ن
األحد  13  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13035  
Sunday   13  September   2020   -  Issue No   13035

حتدي  ملناف�ضات  �لنهائية  �لت�ضفيات  وجت���ري 
لختيار  �ل��دول��ة  م�ضتوى  على  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة 
ب��ط��ل �لإم������ار�ت ل���ل���دورة �خل��ام�����ض��ة م��ن حتدي 
�لتي  �لتحكيم  جل��ان  وتعمل  �ل��ع��رب��ي.  �ل��ق��ر�ءة 
و�ملتخ�ض�ضني  �خل��رب�ء  من  157 ع�ضو�ً  ت�ضم 
�لتحدي  متناف�ضي  تقييم  ع��ل��ى  و�ل��رتب��وي��ني 
�لذين �أجنزو� قر�ءة وتلخي�ص 50 كتاباً طو�ل 
�لفرتة �ملا�ضية، وتخترب مهار�تهم يف �لتلخي�ص 
�ملحتوى  و����ض��ت��ي��ع��اب  و�ل���ض��ت��ن��ت��اج  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل 
وتقدميها  نتائجه  �أب����رز  و����ض��ت��خ��ل���ص  �مل��ع��ريف 
على �لنحو �لأمثل، مع تقييم مهار�ت �ضخ�ضية 
�ملفاهيم  و���ض��رح  �لأف���ك���ار  ع��ن  كالتعبري  �أخ����رى 

وتب�ضيطها.

رقميًا
وت�����ض��م��ل �ل��ت�����ض��ف��ي��ات �ل���ت���ي ت��ت��م ب�����ض��ك��ل رقمي 
�لقطاعني  م��د�ر���ص  م��ن  و�مل�����ض��ارك��ات  �مل�ضاركني 
�حلكومي و�خلا�ص من خمتلف مناطق �لدولة، 
وتهدف، مع �ختيار بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي 
�مل�ضرف  ت���ك���رمي  �إىل  �ل����دول����ة،  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
�لطلبة  دعمو�  م�ضرفاً   1435 بني  من  �ملتميز 
�أكرث  من  �ملتميزة  �ملدر�ضة  وت�ضمية  �مل�ضاركني، 
د�خل  �لتحدي  يف  �ضاركت  مدر�ضة   1430 من 

�لدولة. 

فكر �إبد�عي
����ض���امل �ملهريي  ب���ن���ت  و�أك��������دت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة 
مبادرة  �أن  �ل��ع��ام،  �لتعليم  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي���رة 
تو��ضل  �لعربي،  �لقر�ءة  حتدي  و�أهمية  بحجم 
م�ضريتها �ملعرفية �لهادفة �إىل بناء جيل مثقف 
فكر�  وميتلك  لوطنه،  ينتمي  ومبتكر،  وم��ب��دع 
�إب��د�ع��ي��ا، وذل��ك رغ��م تد�عيات ف��ريو���ص كورونا 
�مل�ضتجد، وهذ� بحد ذ�ته �إجناز معنوي ومادي، 
يت�ضكل من خلل حر�ص �لقائمني على �لتحدي 
عربياً،  �ل��ت��ح��دي  ر���ض��ال��ة  ����ض��ت��م��ر�ر  �ضمان  على 
ووجود �إر�دة عند �لن�صء �ل�ضغوف بالقر�ءة رغم 

�لتحديات.
وقالت �إن حتدي �لقر�ءة �لعربي، مير مبر�حله 
�أ�ضدها  و�لتناف�ضية على  �ل��دورة،  �لنهائية لهذه 
�للقب  لتحقيق  يطمحون  �لطلبة  �أبنائنا  وك��ل 
�إىل  �ل��و����ض��ل��ني  ك���ل  �أن  �إىل  م�����ض��رية  �ل���غ���ايل، 
حتدي  �أب��ط��ال  هم  �مل�ضاركني  وحتى  �لنهائيات، 
�لقر�ءة، لأن �لرغبة يف �مل�ضاركة وح�ضد �ملر�كز 
�لإيجابية  �مل��ف��رد�ت  من  �لكثري  ي��ربز  �ملتقدمة، 
�لتي تطمئننا باأن هذه �ملناف�ضة �أ�ضبحت ر��ضخة 
ومتجذرة بني �لطلبة، و�أو�ضع �نت�ضار�ً لي�ص على 

م�ضتوى �لوطن فح�ضب، بل عربياً �أي�ضاً.
�ل�ضحي  �لظرف  ه��ذ�  �أن��ه مع  وذك��رت معاليها، 
�لر�هن، �إل �أن �لتحدي و�كب �مل�ضتجد�ت مبرونة 

وعمل على تذليل �لعقبات، �ضو�ء للم�ضاركني �أو 
من�ضات  �إن�����ض��اء  خ��لل  م��ن  �لتحكيمية  �للجان 
باملن�ضات  و�ل���ض��ت��ع��ان��ة  ل��ل��ت��دري��ب،  �إل��ك��رتون��ي��ة 
للطلبة،  �لقر�ئية  �مل���و�د  لتوفري  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
ف�ضًل عن ��ضتبد�ل �جلو�ز�ت �لقر�ئية �لورقية 
بحيث  �للكرتونية  �لقر�ئية  �جل���و�ز�ت  بر�بط 
�للكرتوين  �جل���و�ز  حتميل  �لطالب  ي�ضتطيع 
وطباعته، ثم تلخي�ص �لكتاب �لذي متت قر�ءته 

يف �جلو�ز.
�لقر�ءة  �ت��خ��اذ  �إىل  �مل�����ض��ارك��ني  �ل��ط��ل��ب��ة  ودع���ت 
م�ضابقة  ب��ان��ت��ه��اء  ت��ن��ق�����ض��ي،  ل  ح���ي���اة،  �أ���ض��ل��وب 
�لتحدي، ويف �لوقت ذ�ته متنت للطلبة �مل�ضاركني 
ممن و�ضلو� �إىل �ملرحلة �لنهائية �أن ي�ضرو� على 
حتقيق هدفهم، ويوؤمنو� بقدرتهم على �لنجاح، 
و�لتميز، و�ملتابعة، موؤكدة �أن �ملجال د�ئماً مفتوح 
�لقيادة  به  �لذي وجهت  �لتحدي،  للم�ضاركة يف 
�لر�ضيدة، ليكون مبثابة �ملحرك للن�صء و�ملحفز 
لهم ل�ضتئناف نه�ضة ح�ضارية وثقافية �أ�ضا�ضها 

�أجيال تقر�أ وتفهم ما تقروؤه، وتعمل به.

حلول رقمية
و���ض��ه��دت �ل����دورة �حل��ال��ي��ة م��ن حت���دي �لقر�ءة 
�ل��ع��رب��ي �ع��ت��م��اد �حل��ل��ول �ل��رق��م��ي��ة �مل��ب��ت��ك��رة يف 
ظل �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �ل�ضحية 

�مل�ضتجد.  ك��ورون��ا  وب��اء  لح��ت��و�ء  عاملياً  �ملطبقة 
و�ع��ت��م��دت �مل���ب���ادرة �حل���ل���ول �ل��رق��م��ي��ة لتوفري 
م�ضاركاتهم  وت�ضجيل  للطلبة،  �لقر�ئية  �مل���و�د 
بدل  �إل��ك��رتون��ي��ة  ب�ضيغة  �لكتب  تلخي�ص  ع��رب 
تدوينها ورقياً، كما جرت عليه �لعادة يف �لدور�ت 

�ل�ضابقة. 

حمطة �سنوية 
�لأمني  �لكندي،  منى  �ضعادة  قالت  جهتها  م��ن 
دورة  “يف  �لعربي:  �لقر�ءة  حتدي  ملبادرة  �لعام 
ه���ذ� �ل���ع���ام م���ن حت���دي �ل���ق���ر�ءة �ل��ع��رب��ي �لتي 
�ضارك فيها �أكرث من 21 مليون طالب وطالبة 
من خمتلف �أنحاء �لعامل و�ضجلت رقماً قيا�ضياً 
ج���دي���د�ً ك���م���ب���ادرة ق��ر�ئ��ي��ة ع��رب��ي��ة ه���ي �لأك����رب 
�لرقمية  �لتحتية  �لبنية  �ضاهمت  نوعها،  م��ن 
�ملتطورة على م�ضتوى �لدولة يف م�ضاركة مئات 
�حلكومية  �مل��در����ص  خمتلف  م��ن  �لطلبة  �آلف 
و�خل��ا���ض��ة ب��دول��ة �لإم����ار�ت يف �ل��ت��ح��دي، وذلك 
ُبعد  ع��ن  �لتعّلم  خ��ي��ار�ت  تطبيق  م��ع  بالتز�من 
و�لوقائية  �لحرت�زية  �لإج���ر�ء�ت  من  وغريها 
�لنظم  خم��ت��ل��ف  يف  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  م���ن 

�لتعليمية حول �لعامل.«
و�أ�ضافت: “توؤكد زيادة عدد �ملد�ر�ص �مل�ضاركة يف 
�ل��دورة �حلالية من حتدي �لقر�ءة �لعربي �إىل 

�أكرث من 1430  مدر�ضة على م�ضتوى �لدولة؛ 
رغم جائحة كوفيد19-، �أهمية �ملبادرة للطلب 
وهي  �لأم�����ور،  و�أول���ي���اء  �لتعليمية  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 
موؤ�ضر على ر�ضوخ �مل�ضروع �لقر�ئي، �لذي �أطلقه 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم 
رعاه �هلل لإحد�ث نقلة معرفية، كمحطة �ضنوية 
نوعية يرتقبها حمبو �لقر�ءة ويحر�ضون على 

�مل�ضاركة فيها وخو�ص مناف�ضاتها.«
ونّوهت �لكندي بتعاون كافة �جلهات و�ملوؤ�ض�ضات 
�لدولة  يف  و�ل���رتب���وي���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�ل����ك����و�در 
�لعربي  �ل��ق��ر�ءة  حت��دي  مبادرة  فائدة  لإي�ضال 
وطنياً  قر�ئياً  ح��ر�ك��اً  وتر�ضيخها  �جلميع  �إىل 
�لنهائية  �ل��ت�����ض��ف��ي��ات  �أن  �إىل  لف���ت���ًة  ف���اع���ًل، 
�لدولة  م�ضتوى  على  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  لتحدي 
و�ملدر�ضة  �ملتميز  �مل�ضرف  تكرمي  �أي�ضاً  ت�ضمل 
هذ�  ن�ضخة  يف  �ضاركو�  م��ن  �ضمن  م��ن  �ملتميزة 

�لعام من �لتحدي.

�لدورة �ل�سابقة
�ل�����ض��اب��ق��ة م���ن حت���دي �لقر�ءة  �ل�����دورة  وك���ان���ت 
�لعربي تّوجت �لطالبة مزنة جنيب من �ل�ضف 
�خل��ام�����ص مب��در���ض��ة �لإب�����د�ع �ل��ن��م��وذج��ي��ة بدبي 
بطلة �لتحدي �لأوىل على م�ضتوى �لدولة، فيما 
ح�ضلت �لأ�ضتاذة ود�د حممد �ل�ضحي على لقب 
�لرم�ص  مدر�ضة  وح�ضدت  �ملتميز”،  “�مل�ضرف 

للتعليم �لأ�ضا�ضي لقب “�ملدر�ضة �ملتميزة«.

�أهد�ف 
�إىل متكني  �ل��ع��رب��ي  �ل����ق����ر�ءة  وي���ه���دف حت����دي 
�ملليني من �لأجيال �ل�ضاعدة مببادئ �لف�ضول 
�ل��ع��ل��م��ي و�مل���ع���ريف و�ل��ب��ح��ث و�مل��ط��ال��ع��ة �حلرة 
و�ل��ت��ف��ك��ري �لإب���د�ع���ي، وت��ك��رمي �ل�����ض��ب��اب �ملبدع، 
وت��ر���ض��ي��خ ث��ق��اف��ة �ل���ق���ر�ءة، و�إع������د�د ج��ي��ل يعتز 
و�لأدو�ت  �مل���ع���ارف  وه��وي��ت��ه ومي��ت��ل��ك  ب��ث��ق��اف��ت��ه 
�حل�ضارة  يف  و�مل�ضاهمة  �ل��ع��امل  على  للنفتاح 
يعزز  �أ���ض��ي��ل  ع��رب��ي  و�إن��ت��اج حم��ت��وى  �لإن�ضانية 
م��ك��ان��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة وي���رف���ع ن�����ض��ب��ة �ملعارف 

و�لآد�ب �ملن�ضورة بها.

فر�سة
يو��ضل  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �خل��ام�����ض��ة  دورت�����ه  ويف 
حتدي �لقر�ءة �لعربي، �ملن�ضوي حتت موؤ�ض�ضة 
�لعاملية،  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادر�ت 
كممار�ضة  و�ملطالعة  باملعرفة  �ل�ضغف  تر�ضيخ 
ي��وم��ي��ة ل���دى �مل��لي��ني م��ن ق����ّر�ء ل��غ��ة �ل�ضاد، 
من  م�ضاركة  مليون   21 من  �أك��رث  م�ضتقطباً 
بعد  �أخ�����رى،  دول����ة  و38  ع��رب��ي��ة  دول����ة   14
و�إجر�ء�ت  كوفيد19-  جائحة  حتدي  حتويله 
فر�ضة  �إىل  بعد  ع��ن  و�لتعلم  �مل��ن��زل  يف  �لبقاء 
يوثق  يومياً  �أ���ض��ري��اً  ن�ضاطاً  �ل��ق��ر�ءة  لرت�ضيخ 
جديدة  نو�فذ  ويفتح  �لعقول  وينمي  �لأو��ضر 
على �لعامل �لو��ضع من �ضفحات �لكتب �لورقية 

و�لإلكرتونية.

•• دبي-وام: 

�أكادميية  �أول  �جلديد،  �لإع��لم  �أكادميية  �أطلقت 
�لرقمي يف منطقة  �لإع��لم  من نوعها يف جم��ال 
ينظم  مبتكر�ً  تدريبياً  برناجماً  �لأو�ضط،  �ل�ضرق 
على  ي���رك���ز  �ل���ع���رب���ي،  �ل���ع���امل  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
م���ه���ار�ت وف���ن ���ض��رد �ل��ق�����ض�����ص وك��ت��اب��ة �ملحتوى 
روبرت  �ل�ضهري  �لعاملي  �لكاتب  باإ�ضر�ف  �لبد�عي 
�أ���ض��ه��ر حم��ا���ض��ر يف ه���ول���ي���وود يف جمال  م���اك���ي، 
�ل��ق�����ض�����ض��ي، لي�ضكل  �ل�����ض��ي��ن��اري��و و�ل�����ض��رد  ك��ت��اب��ة 
�ل��ت��دري��ب��ي خ��ط��وة متقدمة نحو  �ل��ربن��ام��ج  ه���ذ� 
�ل�ضرد  �لعربي من تطوير قدر�ت  �ل�ضباب  متكني 
�لر�ضائل  �إي�ضال  يف  مهار�ته  وتعزيز  �لق�ض�ضي، 

�لإعلمية باأ�ضلوب متطور ومبدع.
�أهم  لتعليم  �ملهنية  وكّر�ص روبرت ماكي م�ضريته 
م�ضاهري �لإعلم و�لأدب �أ�ضول �ل�ضرد �لق�ض�ضي 
و�لتلفزيون  لل�ضينما  لي�ص  �ل�����ض��ي��ن��اري��و  وك��ت��اب��ة 
فح�ضب، بل يف �أي جمال يتطلب �لكتابة �لإبد�عية. 
�لعاملية على خمتلف  �ل�ضركات  �أهم  دفع  ما  وهذ� 
�خت�ضا�ضاتها مثل مايكرو�ضوفت ونايكي و�ضيمنز 
ونيكولوديون  ���ض��ي  ب���ي  وب���ي  ودي�����زين  وب��ي��ك�����ض��ار 
�لتعليمية  ب��خ��دم��ات��ه  لل�ضتعانة  وم��ري�م��اك�����ص، 
وموظفيهم  ك��ّت��اب��ه��م  ل���ت���دري���ب  و�ل����ض���ت�������ض���اري���ة 
�إع��لم��ي و�إعلين  �لإب��د�ع��ي��ني وت��ق��دمي حمتوى 

ورو�ئي �أ�ضر قلوب �مل�ضاهدين حول �لعامل.
ماكي  م��ن م�ضرية  ج���زء�ً  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  ويعترب 
1984 وقدم  ع���ام  ب���د�أه���ا يف  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري�����ض��ي��ة 
�أل��ف �ضخ�ص   100 �لتعليمية لأك��رث من  دور�ت���ه 

حول �لعامل حتى �لآن، وتخرج على يده م�ضاهري 
من �ملمثلني و�ملخرجني مثل بيرت جاك�ضون وميغ 
ر�ي����ان وج��ول��ي��ا روب��رت�����ص ور�����ض���ل ب���ر�ن���د، وكّتاب 
حققت �أعمالهم جناحاً منقطع �لنظري يف كل بقاع 
Breaking Bad و بينها:  نذكر من  �لعامل 
و  Game of Thronesو  Frozen

 House ofو  Downton Abbey
بر�جمه  �تبعو�  ممن  �لكثري  وغريهم   Cards
�لق�ضة،  ك��ت��اب��ة  �أ����ض���ول  ي����ده يف  ع��ل��ى  وت��ت��ل��م��ذو� 
�أو�ضكار  ج��ائ��زة   60 م��ن  �أك���رث  بف�ضله  وح��ق��ق��و� 
من  و�أك��رث  �إمي��ي  جائزة  و200  تر�ضيح،  و200 
عن جو�ئز كثرية �أخرى ل  عد�  تر�ضيح،   1000

تقل �أهمية �أو �ضهرة يف جمالت كتابة �ل�ضيناريو.
باملحتوى  �لرت���ق���اء  �أه��د�ف��ه��ا يف  م��ن  و�ن��ط��لق��اً 
�لإب����د�ع����ي، مدفوعًة  �ل��ت��م��ي��ز  �ل��ع��رب��ي وحت��ق��ي��ق 
�لتي تركز على ت�ضجيع  �لإم��ار�ت  بتوجهات دولة 
�لب��ت��ك��ار ودع���م �مل���و�ه���ب �ل��ع��رب��ي��ة �أي��ن��م��ا وجدت، 
�أكادميية �لإعلم �جلديد من خلل هذ�  �ضتوفر 
�لربنامج �لأول من نوعه يف هذ� �ملجال، 1001 
�لكتابية  م��ه��ار�ت��ه��م  �ضقل  يف  ل��ل��ر�غ��ب��ني  م��ق��ع��د�ً 
وتطوير �أ�ض�ص �ل�ضرد �لق�ض�ضي و�ضياغة �ملحتوى 
�لإعلمي ب�ضكل �حرت�يف مبا يتنا�ضب مع خمتلف 
�ملو��ضيع �لتي تهم �ملنطقة وي�ضتقطب �جلماهري 
�لإعلمية  من�ضاتها  �أو  �أذو�ق���ه���ا  �خ��ت��لف  ع��ل��ى 

�ملف�ضلة.
�ضينطلق  �لذي  �لتدريبي  �لربنامج  هذ�  و�ضريكز 
يف 23 نوفمرب وي�ضتمر ملدة �ضتة �أيام على تعليم 
و�لكتابة  �لق�ض�ضي  �ل�����ض��رد  ت��ق��ن��ي��ات  �مل�����ض��ارك��ني 

دمج  تقليدية من خلل  �لإبد�عية بطريقة غري 
و�إطلق  �لكتابة  عملية  يف  و�لأحا�ضي�ص  �مل�ضاعر 
�لعنان للخيال لت�ضبح �لكتابة عمًل فنياً تتناغم 
فيه كل �حلو��ص. و�ضيطلع �مل�ضاركون على �لطرق 
��ضتعر��ص  خ��لل  م��ن  �مل��ح��ت��وى  لكتابة  �ملتنوعة 
عنا�ضر �لق�ض�ص �ملختلفة مبا فيها من �ضخ�ضيات 
خللق  م��ع��اً  تركيبها  وكيفية  وم�����ض��اه��د  و�أح�����د�ث 
�ملحتوى  ن��وع  ك��ان  �ملطلوب مهما  �ل��در�م��ي  �لأث���ر 
�لذي يف�ضله �مل�ضاركون �ضو�ء كان عمًل رو�ئياً �أو 
�أو �إعلمياً. كما �ضي�ضتعر�ص �لربنامج  تلفزيونياً 
مهار�ت كتابة حمتوى موؤثر يخلق حو�ر�ً �إبد�عياً 
�أي  ق��ادر� على توجيه ر�ضائل هادفة وملهمة عرب 

و�ضيلة تعبري.
�إعجابه  �أع��رب روب��رت ماكي عن  �ل�ضياق  ويف هذ� 
�ضبيل  �لإع��لم �جلديد يف  �أكادميية  به  تقوم  مبا 
“ل  قائًل:  �لعربي  �لإب��د�ع��ي  باملحتوى  �لرت��ق��اء 
�أكرث  ما  ثقافٍة  وروؤي���ة  قيم  بعمق عن  يعرب  �ضيء 
�لثقافة  ه��ذه  خم��زون  ت�ضكل  �لتي  �لق�ض�ص  م��ن 
وذكرياتها وما�ضيها وحا�ضرها. فالق�ضة �ملُحكمة 
و�مل����وؤث����رة غ��ال��ب��اً م���ا حت��م��ل ب���ني ط��ي��ات��ه��ا جتارب 
وت��ع��رب عنها  ث��ق��اف��ة  ك��ل  ع��امل��ي��ة تتبناها  �إن�����ض��ان��ي��ة 
�ملتميز.  طابعها  حتمل  �لتي  �لفريدة  بطريقتها 
�أكادميية  ب���روؤي���ة  �أع��ج��ب��ت وت���اأث���رت ك��ث��ري�ً  ول��ق��د 
�لإعلم �جلديد حول م�ضتقبل �لفن �لق�ض�ضي يف 

منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط.«.
كما عرب عن حما�ضه للم�ضاركة بهذه �ملبادرة �لتي 
عندما  ق�ض�ضّية  موهبة   1001 لرعاية  ت�ضعى 
ُكّتاب �ملحتوى �لعرب  “و�ضو�ء قرر  �أ�ضاف قائًل: 

�لإبد�ع يف جمال �لإعلم �ملرئي �أو �ملكتوب �أو على 
�ل�ضا�ضات �أو �مل�ضارح �أو من�ضات �لإعلم �لرقمي �أو 
�أو �لأعمال، فاأنا  �أو �لت�ضويق  يف جمالت �لرتفيه 
�أكادميية �لإع��لم �جلديد �ملميزة  �أن بر�مج  و�ثق 
و�أ�ضعر  �لعاملية.  �إىل  ر�ضائلهم  �إي�ضال  �ضت�ضاهم يف 
جزء�ً  �ضاأكون  لأن��ن��ي  عميق  وفخر  بالغة  ب�ضعادة 
م��ن ه��ذه �جل��ه��ود �لإب��د�ع��ي��ة �جلريئة.” وبدوره 
لأكادميية  �لتنفيذي  �ملدير  �لعو�ضي،  ر��ضد  ق��ال 
�جلديدة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �جلديد:” تعد  �لإع����لم 
نحو  �ل�ضاعي  �لأكادميية  م�ضار  يف  �أخ��رى  خطوة 
من�ضة  وتاأ�ضي�ص  �لعربية  �ملو�هب  وتطوير  رعاية 
�إعلمية حيوية ور�ئدة يف �ملنطقة ككل. �ختيارنا 
لل�ضرد �لق�ض�ضي لإي�ضال �لر�ضائل �ملن�ضودة يعك�ص 
روؤيتنا يف تنمية �ملو�هب �لعربية و�ضقل مهار�تها، 
ل�ضناعة  �لق�ض�ص  ت�ضخري  على  قدر�تها  وتعزيز 
قائًل:”  �لعو�ضي  و�أ�ضاف  �لإعلمي.”  �ملحتوى 
ل بد لأي �ضركة من �لهتمام �أوًل مبا تقدمه من 
حمتوى وكيفية تقدميه. لكل �ضركة ر�ضالة ت�ضعى 
�لر�ضالة  ه��ذه  حتقق  ولكي  جلمهورها  لإي�ضالها 
ت��ك��ون و����ض��ح��ة وذ�ت  �أن  �ل��ن��ج��اح و�ل�����رو�ج، يجب 
�لتفاعل و�لتعاطف معها  معنى وميكن للجمهور 
�لعنا�ضر  �أهم  �ملزيد عنها. و�أحد  و�لت�ضوق ملعرفة 
ور�ء  �لق�ضة  هو  �لهدف  ه��ذ�  لتحقيق  �لأ�ضا�ضية 
�ملحتوى �لتي حتوله من جمرد ر�ضائل عابرة �إىل 
حكاية معربة وم�ضوقة حمفورة بالذ�كرة وترتك 
�أف�ضل  �أح��د. وَمن  تاأثريه على  �نطباعاً ل يخفى 
�أهمية  من �ملبدع �ل�ضهري روبرت ماكي ليبني لنا 
�ل�ضرد �لق�ض�ضي و�لطرق �ملتنوعة لإتقانه؟ و�ليوم، 

تتوق �أكادميية �لإعلم �جلديد لتقدمي برناجمه 
�لتدريبي للعامل �لعربي وتوفري �لفر�ضة للتعلم 

من �أعظم كاتب ق�ض�ضي يف �لعامل!«.
و���ض��ت��ت��ي��ح �لأك����ادمي����ي����ة ل����دى �لن���ت���ه���اء م���ن هذ� 
�ل���ربن���ام���ج ل���ع���دد م���ن �خل���ري���ج���ني ف���ر����ص عمل 
�ملهار�ت  �إبد�عية لديها متكنهم من توظيف هذه 
ن�ضر  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  و�أه����د�ف  ب��روؤي��ة  للم�ضاهمة 
ترفيهي  باأ�ضلوب  �ملنطقة  عن  �لإيجابية  �لأف��ك��ار 
و�لفر�ص  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  ويعك�ص  م�����ض��وق. 
�لذي  �لر�ئد  �لدور  فيه  للم�ضاركني  يتيحها  �لتي 
تلعبه �أكادميية �لإعلم �جلديد يف �ضياغة �مل�ضهد 
بالقدر�ت  و�لرتقاء  �لعربي  �لوطن  يف  �لإعلمي 

و�لإمكانات �لعربية يف �إعلم �مل�ضتقبل.
وت�ضكل �أكادميية �لإعلم �جلديد مبادرة �إمار�تية 
��ضتثنائية لتاأهيل �ل�ضباب �لعربي وتدريبهم على 
يد  على  وذل��ك  �لرقمي،  �لتو��ضل  تقنيات  �أح��دث 
�لأكادمييني  و�أب���رز  �أف�ضل  م��ن  لم��ع��ة  جمموعة 
�لعاملني  �ل��ع��امل  ح��ول  و�خل���رب�ء  و�ملتخ�ض�ضني 
�لأكادميية  و�جلامعات  �لعاملية  �ل�ضركات  �أمل��ع  يف 

�ل��دول��ي��ة �مل���رم���وق���ة. وت���وف���ر �أك���ادمي���ي���ة �لإع����لم 
و�مل�ضاقات  �ل����رب�م����ج  م����ن  جم���م���وع���ة  �جل����دي����د 
�لتعليمية غري �مل�ضبوقة يف �ملنطقة، وتطبق �أحدث 
�ل��ع��امل��ي��ة يف جم���ال �لإع�����لم �لرقمي  �مل��م��ار���ض��ات 
�ملعرفة  تر�ضيخ  �أجل  بعد من  �لتعلم عن  بتقنيات 

يف عقول و�أذهان �ملنت�ضبني.
وت��ت��ن��ا���ض��ق �أه������د�ف ت��اأ���ض��ي�����ص �لأك���ادمي���ي���ة م���ع 4 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  ورئي�ضية  �أ�ضا�ضية  �حتياجات 
�لقدر�ت،  وب��ن��اء  �مل��و�ه��ب،  تنمية  وه��ي  و�ملنطقة 
وهي  �مل��ف��ت��وح،  و�ل��ت��ع��ل��م  للم�ضتقبل  و�ل���ض��ت��ع��د�د 
�ل����ذي �ضتلعبه  �ل���ه���ام  �ل�����دور  ت��ع��ك�����ص  �ح��ت��ي��اج��ات 
و�ع�����د لدولة  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ���ض��م��ان  �لأك���ادمي���ي���ة يف 
�لإمار�ت ومنطقتنا �لعربية، وتاأمني فر�ص عمل 
و�لإقليمي.  �مل��ح��ل��ي  ل��لق��ت�����ض��اد  رئ��ي�����ض��ي  ب��ق��ط��اع 
ب���ر�م���ج  �إىل  ب���الن���ت�������ض���اب  ل���ل���ر�غ���ب���ني  ومي����ك����ن 
�لإلكرتوين  �مل���وق���ع  زي�����ارة  �لأك���ادمي���ي���ة  ودور�ت 
newmediaacademy.ae للتعرف على 
�لرب�مج  يف  �لت�ضجيل  وكيفية  و�لآليات  �ل�ضروط 

�لتعليمية.

�أكرث من 1430 مدر�سة ت�سارك يف �ملناف�سات �لنهائية رغم �لتحديات �ل�ستثنائية 

بدء الت�سفيات النهائية لتحدي القراءة العربي على م�ستوى الإمارات �سمن دورة افرتا�سية ا�ستثنائية 

ينطلق يف نوفمرب �لقادم وي�ستمر ملدة 6 �أيام يوفر 1001 مقعد لهو�ة �لكتابة �لإبد�عية

اأكادميية الإعالم اجلديد تطلق اأول برنامج تدريبي يف املنطقة ل�سقل مهارات كتابة املحتوى البداعي وال�سرد الق�س�سي
- روبرت ماكي: �أثق �أن بر�مج �أكادميية �لإعلم �جلديد �ملميزة �ست�ساهم يف �إي�سال ر�سائل منت�سبيها �إىل �لعاملية
- ر��سد �لعو�سي: يعك�ض �لربنامج روؤيتنا يف تنمية �ملو�هب �لعربية و�سقل مهار�تها، وتعزيز قدر�تها على ت�سخري �لق�س�ض ل�سناعة �ملحتوى �لإعلمي

•• دبي-الفجر: 

�سمن  �لعربي  �لقر�ءة  لتحدي  �لنهائية  �ملحلية  �لت�سفيات  �لدولة  م�ستوى  على  �لأحد  �ليوم  تنطلق 
مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم �لعاملية يف دورته �خلام�سة لختيار بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي على 
م�ستوى دولة �لإمار�ت من بني 452 �ألف طالب وطالبة �ساركو� يف �لن�سخة �لأحدث من �ملبادرة �لقر�ئية 
�لأكرب من نوعها، �لتي تكّرم �ملبدعني وت�سجع �لقر�ءة و�ملطالعة وتعزز �لتفكري �لإبد�عي و�لتح�سيل 

�ملعريف، وتر�سخ مكانة �للغة �لعربية لدى �لأجيال �ل�ساعدة.
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قمت باإن�ساء ��ستديو خا�ض بي للعمل فيه من �أجل تقدمي �أعمايل �لقادمة

حامت فهمي: األبومي اجلديد 
يحتوي على األوان خمتلفة 

للو�سول اإىل جميع الأذواق 

�ل�ضاحة؟ عن  �بتعادك  و�ضبب  �ملا�ضية  �لفرتة  عن  • حدثنا 
ب�ضكل  و�ملو�ضيقى  �لفنية  �ل�ضاحة  ع��ن  مبتعد�  كنت  �ملا�ضية  �ل��ف��رتة   -
خا�ص، وكانت تعترب فرتة توقف وكنت م�ضغول بعمل �آخر غري �ملو�ضيقى 
وبحاجة لأن �أجد نف�ضي وطريقا للعودة ب�ضكل متميز بالتو�زي مع �لتطور 
�حلا�ضل حولنا، فكانت �لفرتة �ملا�ضية مفيدة جد�ً لختيار �ل�ضناع من 
و�أعتقد  �لقادمة،  �أعمايل  يف  للتعامل معهم  وموزعني  وموؤلفني  �ضعر�ء 
�أنه كان مهما جد� عمل ذلك، كما قمت باإن�ضاء ��ضتديو خا�ص بي للعمل 

فيه على ر�حتي دون �لتقيد ب�ضيء من �أجل تقدمي �أعمايل �لقادمة.
قبل  للعودة  كمقدمة  �خرتتها  مل��اذ�  "�ضفت"  باأغنية  موؤخر�  ع��دت   •

�لبدء يف طرح �لألبوم �جلديد؟
- مل تكن يف �خلطة يف �لبد�ية �أن �أعود بها ب�ضكل قوي، ولكنها �أعجبتني 
فقمت بالعمل عليها و�نتهيت من ت�ضجيلها، و�ضعرت �أنها منا�ضبة للعودة 
و�أن �لنا�ص حتبني يف هذ� �للون، و�أنه ل يجب �أن �أعود بلون خمتلف كثري� 
عني، ويف �لوقت نف�ضه كنت �أجرب �ل�ضوق �ملو�ضيقي وردود فعل �ملتابعني، 
و�أحمد �هلل كانت ردود �لفعل مميزة جد� بعد طرحها، ومن هنا قررت 
حت�ضري عدد كبري من �لأغنيات مع عمل خطة للوجود كل فرتة زمنية 
بينهم م�ضافة قليلة جد� لعدم �لبعد عن �جلمهور من جديد مع تقدمي 

�ألو�ن مو�ضيقية خمتلفة للجمهور.
ذلك  تعترب  ه��ل  "يوتيوب"..  على  م�ضاهدة  مليون  حتقيقها  بعد   •

جناحا كبري� �أم كنت تتمنى �ملزيد منها يف ظل ظروف "كورونا"؟
- بالفعل �أعتربها حققت جناحا كبري� كبد�ية للعودة وكاختبار لل�ضوق 
�ل�ضخ�ص يتمنى كما لو حقق  �أن كل جناح يحققه  و�جلمهور، وطبيعي 
�مل�����ض��اه��د�ت كانت  �أن حتقق م��لي��ني  �أمت��ن��ى  وك��ن��ت  جن��اح��ات مت�ضاعفة 
�ضتكون بالن�ضبة يل �أف�ضل و�أف�ضل، ولكني �ضعيد جد� مبا حققته، و�أعتقد 
�أن �لنجاحات �ضتزيد مع �لنزول باأغان �أخرى كثرية وزيادة �مل�ضرتكني يف 
�لقناة �خلا�ضة ب� "يوتيوب"، ومع �ل�ضتمر�ر يف �لوجود �عتقد �أن �لأمور 
�ضتختلف ومع ردود �لفعل �ملختلفة و�ملميزة �ضي�ضجعني ذلك على تقدمي 

�أعمال خمتلفة �أمتنى �أن تنال �إعجاب �جلمهور خلل �لفرتة �لقادمة.
• تو��ضل حاليا ت�ضجيل �للبوم �جلديد لك حدثنا �إىل �أي لون ينتمي 

وكيف �ضتحاول �خلروج من منطقة �لرت�جيدية؟
- �للبوم �جلديد �ضيكون خمتلفا جد�، ول يحتوي على لون و�حد فقط 
�إذ �ضتكون به �ألو�ن خمتلفة من �أجل �لو�ضول �إىل �أذو�ق خمتلفة و�لظهور 
و�ضتكون  �ضكل  من  �أك��رث  وهناك  و�لبوب  �ملق�ضوم  فهناك  خمتلف  ب�ضكل 
هناك ��ضكال جديدة جد� مل يعتدها �جلمهور مني، �إ�ضافة �إىل �لأ�ضكال 
�لقدمية �لتي عرفني بها �جلمهور لعدم �خلروج عن �ل�ضياق �لقدمي يل 
بن�ضبة 100 يف �ملئة، فهناك �لرومان�ضي و�لدر�ما، ويف �لنهاية �أحاول �أن 
�أر�ضي كل �لأذوق �إىل حد كبري، و�أعد �جلمهور بكلمات خمتلفة تليق به 

وبالعودة من جديد.
• فكرة ت�ضوير �أغنية �أو �أكرث يف �لألبومات �أ�ضبحت مطروحة بقوة... 

حدثنا عن �أفكارك للألبوم �جلديد وعلقة ذلك بالإنتاج؟
- �أدر�ص حاليا ومنذ فرتة ت�ضوير �أكرث من �أغنية ب�ضكل خمتلف، ففكرة 
 lyrics video �أن تكون خمتلفة وجاذبة حتى فكرة  �لت�ضوير لبد 
يجب �أن تكون خمتلفة وجديدة و�أدر�ص ذلك �ي�ضا و�أناق�ضه مع عدد من 
�ملتخ�ض�ضني. وتز�منا مع �لنتهاء من �لأغاين �أقوم بعمل ما ي�ضبه ور�ضة 
ل�ضرح �لأغنيات للو�ضول �إىل فكرة ت�ضوير �لأغنية �أو عملها على طريقة 
lyrics video، وحاليا ل توجد �ضركة منتجة فاأنا �ملنتج حاليا لكن 

�ل�ضركة �لتي �أتعامل معها تعترب موزعة للأغاين �لتي �أقوم بتقدميها.
�لتي  �لأغنيات  �أ�ضماء  عن  وماذ�  �جلديد  �لألبوم  يف  و�ضلت  �أين  • �إىل 

�ضيت�ضمنها؟
- �أ�ضتطيع �أن �أقول �أنني �خرتت معظم �لأغنيات متاما �لتي �ضتكون معي 

يف �للبوم، و�نتهيت من ت�ضجيل �لبع�ص ويتبقى لبع�ضها 
يف  �أغ��ن��ي��ات  وه��ن��اك  حاليا  حت�ضر  فقط  مو�ضيقية  �أدو�ت 
�إنهاء  �إنني يف مرحلة  �أن �قول  مرحلة �لتوزيع، و�أ�ضتطيع 
على  �أ���ض��ت��ق��ر  مل  ل��لأ���ض��م��اء  وبالن�ضبة  �جل���دي���د.  �لأل���ب���وم 
�ل�ضماء �لنهائية لها وقبل �لإطلق نختار �ل�ضم �ملنا�ضب 

و�لذي �ضيكون جذ�با ومنا�ضبا للأغنية ب�ضكل كبري وكذلك 
�ختيار ��ضم �لألبوم �جلديد.

يف  نظرك  وجهة  ما  للتمثيل..  �ملطربني  معظم  يتجه   •
هذه �لفكرة وهل �ضتدخل هذ� �ملجال قريبا؟

- لي�ص لدي مانع على �لإطلق، فاإذ� كان هناك عمل منا�ضب 
للمطرب ب�ضكل عام وي�ضيف �إليه فلماذ� ل ي�ضارك، بل بالعك�ص 

�أنا �أرحب جد� بالتجربة ب�ضرط �لإ�ضافة،
 فالتمثيل و�لغناء كلهما فن وي�ضري�ن معا وهناك �أمثلة 

كثرية على ذلك،
�أن �رك��ز يف   و�أفكر د�ئما فيها ولكن هذه �لأي��ام �حب 

و�ضيكون  �أخ��رى  بقوة مرة  نف�ضي  �لغناء لإثبات 
لتجربة �لتمثيل مكانتها.

�ملا�ضية يف حفل  • �ضاركت خلل �لفرتة 
�أون��لي��ن... كيف ترى فكرة �حلفلت 

خ�������لل �ل������ف������رتة �ل�����ق�����ادم�����ة وه����ل 
ي�ضمح  ح���ني  ق��ري��ب��ا  ���ض��ت��ت��و�ج��د 

باحلفلت �جلماهريية؟
�جتاهات  �جتهت  �حل��ف��لت   -

ك����ث����رية ون����ح����ن ج���م���ي���ع���ا يف 
�ضتاأخذنا  �أي���ن  �إىل  �ن��ت��ظ��ار 

�أن�����ا حاليا  ول���ك���ن  �مل���وج���ة 
ت�����ق�����دمي  �ن�������ت�������ظ�������ار  يف 
ومميزة  ك��ث��رية  �أغ��ن��ي��ات 
�ق���دم���ه���ا جل���م���ه���وري يف 
�ل��ق��ادم��ة، و�أنا  �حل��ف��لت 
مو�ضوع  ب��ت��ق��دمي  �أه��ت��م 

جيد  ب�����ض��ك��ل  �حل����ف����لت 
وخمتلف �ضو�ء يف �لأغاين 

تختلف  ح��ني  �حل��ف��لت  �أو 
بوجود  ت�ضمح  �لتي  �لظروف 

ح���ف���لت ����ض���و�ء �أون����لي����ن �أو 
�ضاأتو�جد  ووق��ت��ه��ا  جماهريية 

وب�ضكل منا�ضب.
بني  ح���ال���ي���ا  ت�����ب�����ادل  ه����ن����اك   •

من  �لفنية  �لأع���م���ال  يف  �مل��ط��رب��ني 
خلل �لكلمات و�لأحلان.. 

هل دخلت لهذه �ملنطقة حاليا؟
- بالفعل فاأنا �أتعاون �أي�ضا يف �أغنياتي 
�ل��ق��ادم��ة م��ع �مل��ط��رب و�مل��ل��ح��ن كرمي 
حم�ضن فهو له ��ضمه و�أعماله يف �ضوق 
�لغناء و�أنا �ضعيد جد� بهذه �لتجربة 
مفاجاأة  �ع��ت��ربه��ا  �أغ��ن��ي��ة  يل  وحل���ن 
فكرة جيدة جد�  و�ضت�ضيف يل وهي 
�أقدمه  خمتلف  �ضيء  ل��دي  يكون  �أن 

لزميل و�لعك�ص.

مي عمر تقّدم مفاجاأة 
يف م�سل�سلها اجلديد لوؤلوؤ

"لوؤلوؤ" �لذي  �لفنانة مى عمر ت�ضوير م�ضل�ضلها �جلديد بعنو�ن  و��ضلت 
�أوىل بطولتها �ملطلقة يف عامل �لدر�ما �لتليفزيونية، وتظهر  تخو�ص به 

من خلل �أحدث �لعمل
�ل��ربوف��ات على �لغناء  "مطربة" وه��و ما جعلها جت��ري �لعديد من  ب��دور 

و�ل�ضتعر��ضات خلل �لفرتة �ملا�ضية قبل �نطلق ت�ضوير �لعمل.
و�مل��ف��اج��اأة ه��ي ت��ق��دمي م��ى عمر �أك���رث م��ن �أغ��ن��ي��ة خ��لل �أح����د�ث �مل�ضل�ضل 
ب�ضوتها، وهذ� كان �ل�ضبب ور�ء �لتدريبات �لتى قامت بها على �لغناء خلل 
فرتة �لتح�ضري�ت �خلا�ضة بالعمل، على �أن تكون بع�ص هذه �لأغاين خلل 

�لأحد�ث من كلمات و�أحلان هيثم نبيل.

�إي����اد ن�ضار  �ل��ف��ن��ان  �ن��ت��ه��ى 
من ت�ضوير فيلمه �جلديد 
��ضتغرق  �أن  بعد  "مو�ضى"، 
توقف  ت�����ض��وي��ر،  �أ���ض��ه��ر   9
م���ر�ت  ب�ضبب  ع��دة  خللها 
بيرت  �مل������خ������رج  �ن���������ض����غ����ال 
م�ضل�ضل  ب��ت�����ض��وي��ر  م��ي��م��ي 
و�ضط  و�أي�ضاً  "�لختيار"، 
�نت�ضار جائحة  كورونا �لتي 
و�ن�ضغال  �ل��ع��امل،  �جتاحت 
م�ضل�ضله  ب��ت�����ض��وي��ر  �إي�������اد 
يف  عر�ص  �ل��ذي  "ليالينا" 
�ضهر رم�ضان. وفيلم مو�ضى 
م��ن �إن��ت��اج ث��لث��ة م��ن �أكرب 
�ل�ضينمائي  �لإنتاج  �ضركات 
و�ل��ع��امل  �لعربي،  م�ضر  يف 
فليمز  ����ض���ي���رج���ي  وه�������ي 
ون���ي���و����ض���ي���ن�������ض���ري و�أف�������لم 
با�ضتخد�م  �لعاملية،  م�ضر 
�لغر�فيك�ص  �أح��دث  تقنيات 

�لعاملية. 
وت����دور �أح���د�ث���ه �ل��ف��ي��ل��م يف 

�إط�������ار خ����ي����ايل، ح���ي���ث يتم 
يف  روب���������وت  �أول  �خ���������رت�ع 
ويكون  �لأو�����ض����ط؛  �ل�����ض��رق 
�ل���������روب���������وت ه�������و �ل���ب���ط���ل 
�لأحد�ث،  خ��لل  �لرئي�ضي 
حيث يعتمد على �لغر�فيك 

و�خليال �لعلمي.
 وك���ان���ت �آخ����ر �أع���م���ال �إي����اد 
فيلم  �ل�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ن�����ض��ار 
للمخرج  �ل�ضنة"،  "ر�أ�ص 
حم����م����د ����ض���ق���ر وت����األ����ي����ف 

حممد حفظي،
ب��ط��ول��ت��ه كل  و�����ض����ارك يف   
م����ن ع���ل���ي ق���ا����ض���م، و�إجن�����ي 
�مل�����ق�����دم، و�أح�����م�����د م���ال���ك، 
ر�ضا،  و����ض���ريي���ن  وب�����ض��م��ة 
�أح��د�ث��ه خ��لل ليلة  ود�رت 
 2009 ل��ع��ام  �ل�ضنة  ر�أ����ص 
بني  ح������م������ر  �لأ �ل���ب���ح���ر  يف 
ثرياء د�خل �إحدى  عامل �لأ
�مل��ن��ت��ج��ع��ات �ل���ق���ري���ب���ة من 

مدينة �لغردقة.

حممد  �مل�����ض��ري  �ل��ف��ن��ان  ك�ضف 
ث����روت ع���ن حت�����ض��ري�ت جتري 
�أج��ل �لإع��د�د للجزء  حالياً من 
�لثاين من فيلم )بنك �حلظ(، 
�لذي تعاون يف �جلزء �لأول منه 
حممد  �مل�ضريني  �لفنانني  مع 
و�لذي  ح�ضني،  و�أك����رم  مم���دوح 

عر�ص قبل 3 �ضنو�ت تقريباً.
و�أ�ضاف ثروت �أنه �ضعيد بالعمل 
على جزء جديد، كون �لأحد�ث 
م�ضري�ً  مم��ت��دة،  كانت  �لأول  يف 
�إىل �أن �جلزء �جلديد ميكن �أن 
ومتنوعة،  كثرية  �أحد�ثاً  ي�ضهد 
متمنياً �أن ينال �إعجاب �جلمهور 

عند عر�ضه.
تقرر  �أن������ه  �إىل  ث������روت  ول���ف���ت 
ذ�ته  �لعمل  فريق  على  �لإب��ق��اء 
�لفيلم  �أح������د�ث  خ���ا����ص  �ل�����ذي 
ح�ضني  جانب  �إىل  وه��م  �ضابقاً، 
فوؤ�د،  بيومي  ومم��دوح، كل من 
�أحمد فتحي، ح�ضام د�غر، خالد 
كمال، �ضامي مغاوري، ليلى عز 

�لعرب ولبنى حممود.

ي�سم  جديد  غنائي  �ألبوم  خلل  من  جلمهوره  �لعودة  فهمي  حامت  �لنجم  قرر 
�أغنيات �سنغل �سيطرحها خلل �لفرتة �لقادمة و�حدة بعد �لأخرى، مو�سحًا 
�أن �سر غيابه عن �ل�ساحة �لغنائية هو �لتجهيز ل�ستديو خا�ض به و�لتفاق 
مع �ل�سعر�ء و�مللحنني لتقدمي م�ساريع جديدة.. عن تلك �مل�ساريع وق�سايا فنية 

�أخرى... كان مع حامت هذ� �حلو�ر:

اإياد ن�سار انتهى من 
ت�سوير )مو�سى(

حممد ثروت يح�سر للجزء 
الثاين من )بنك احلظ(
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

جابر علو�ش

ِح���َظ���ي���ْت ب���ه زي����ن ال��ّط��ب��اي��ع؟

ال����ّرواي����ع ذَْرب  َم���َع���ا  ���ش��اي��ر 

اأوذاي������ع بّ������نِيْ  ���ْي���تِ���ُه���ْم  ����شَ يل 

اي���ع ال��������ّ ِك��������ّلْ  يف  احل������ّب 

وال���ّن���ا����س ل���ه ����ش���اري وب��اي��ع

��َع�����ْد تِ�����شْ الََم���������اْه  يف  ��اك  ع�����شَ

وِْق������روٍم اإْل��ُه�����ْم نَ�������ّبْ ِم��ْب��ِع�����د

بت�شه�د ْل��ُه�����ْم  ِك��ْل��َه��ا  وال��ّن��ا���س 

�����د م��ن�����ش��و���سْ ب�����ه ذِك�������رٍ اْم��وكَّ

يُ�������ورِد َح�����ّدْ  اأو  ���ِدْي���ر  ����شِ وَح�����ّد 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ما دام يف قلبك خمافه من اهلل

                   تاكد انك بخري و ان و�شعك بخري

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كانت �سو�ليفهم و�جد .. و �أنا وقتها :

�أ�سمع �سو�ليف �أ�سابعها على �لطاوله

******

كنت �ح�سب �ن قلبي عرف ذنبه و تاب

و �ثره يحبك من بعييييد ليا بعييييد

�نا تركت �ملا .. و رحت �طرد �سر�ب

عفت �جلميع و جيت �حبك من جديد

البيت مت�حد

كلنا خليفة
�ل�������س���ع���ب ك���ل���ه ي������ردد ي����ا ع�������س���اآن���ا ف�����د�آه

�ب���و �ل��ك��رم ي��ك��رم��ون �ه���ل �ل��ك��رم م��ن عطاآه

ن���ب���اآه   ح�����ّي�����اآ  �ل���ع���ه���د  ويل  مي���ي���ن���ه  ع���ل���ي 

�ل��ق�����س��ري  ع�����ون  �جل������ار  درع  �مل���ج���د  خ��ل��ي��ف��ة 

خ���ريه ���س��ب��ق ل��ل�����س��ع��ب و�أغ������دق ع��ط��اه �جل��وي��ر

حم���م���د �ل����ل����ي ف����ل غ������ريه ع����وي����ن و ���س��وي��ر

مذكر احلارثي

م�����س��ط��رب و�ي���ع���ي���ث فيه �ل���ل���ي  ع������امٍل 

�سبيه ل����ه  م����ا  ي���ل���ي   ، ب���وخ���ال���د  ع��ك�����ض 

ي��ن��ت��خ��ي��ه �يل  �ب����ك����ل����م����ات����ه  ط����م����ن 

ي���دي���ه ك����ل����ت����ا  ويف  ق��������رر  و  وّج����������ه 

ل��دي��ه وح�����ن   ، ه����م  ت�����س��ي��ل��ون  ل  ق�����ال 

م�����س��ط��ف��ي��ه ل���ل���ج���م���اي���ل  �ل�����ل�����ي  �هلل 

ع��ل��ي��ه ول  ع���ل���ي���ه  �ل�������س���رب���ي  ع����ّن����ز 

وك���ذي���ه و�ك�����ذي�����ه،  غ������رب،  وّل  ����س���رق 

يجيه �م����ع����ادي،  و�ن���ه���و   ، ج�����اره  ح��ت��ى 

ي���ن���ت���خ���ي���ه وي���ن���ت���خ���ي���ه وي���ن���ت���خ���ي���ه

ف����� �مل���ل���م���ّات �ل����ذخ����ر، ب��ي�����ض �ل��وج��ي��ه

ع���ق���ب �خ�������لء �حل�������رم م�����ن ط��ائ��ف��ي��ه

ك����ل م����ن ي����رق����ى ع���ل���ى ح���ت���ف �ل�����س��ي��م

�ل�سهم و�ب�����ن  �ل�����س��ه��م  و�خ�����و  �ل�����س��ه��م 

ل����ل����م����و�ط����ن و�مل����ق����ي����م �ي���������س����ًا رح����م

����س���ال ه���م �ل���ن���ا����ض ، م����ن  ط��ي��ب وك���رم

������س����ه����د �ن�������ا ي�������وم م�����ا ب���ن�������س���ي���ل ه��م

و�مل��������و�ق��������ف و�مل��������ك��������ارم و�ل����ق����َي����م

وّج�������ه �ح����م����ول����ه م���ث���ل ط���ي���ب �ل���ك���ِل���م

����ك����م ف����زع����ت����ه ي�������س���ه���د ل����ه����ا �����س����ْم وبحُ

�����س����رّي �ل������رْك������ب ْب������اإغ������اث������ات ول�������َزم

حم���ت���زم ل�����ب�����ّى  ي����ن����خ����اه  ل  وق�����ب�����ل 

ج����ع����ل رب�������ي ي���ح���ف���ظ���ه و�ن���������ه ����س���َل���م

ك�����ف �ب����وخ����ال����د غ������د� ب���ي���ت وح������َرم

و�ح�����رت�م كْف �أبو خالد ح�����ٍب    ... ل�����س��ورت��ك  ن���وق���ف 

�ل�سلم  رج���ل  ي���ا   �ل�����ر�ي   ... ح��ك��ي��م  ي���ا 

ي����ا رف����ي����ع  �ل�������س���ان  ي����ا �ل�����س��ه��م �ل���ك���رمي 

����س���رت ب���وخ���ال���د ع���ل���ى �ل�������درب �ل�����س��ل��ي��م

�رساب ال�شارجه

عبداهلل العكربي
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مار �شِ

ع���ن���دي دع������اوي ب�����ض م ع���ن���دي �آم�����ني :
! م�����س��اك��ني  و  ���س��غ��ار  حم���ت���اج يل ط��ي��ب��ة 

���س��وت��ي خ��ل�����ض و �حل����زن ط��ب��ع��ه �ن����اين !
ث���اين ����س���ك���ل  �آم��������ني يف  ب���ه���م  �����س���م���ع 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


