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اليو�سفي يحرق الدهون ويحمي من اأمرا�ض الكبد
قال املركز االحتادي للتغذية اإن اليو�صفي يعد مبثابة مفتاح ال�صحة 
واجلمال؛ حيث اإنه يعزز �صحة الكبد ومينح الب�صرة مظهراً ي�صع �صباباً 
وحيوية. واأو�صح اخلرباء االأملان اأن اليو�صفي غني مبادة "نوبيليتني"، 
االإ�صابة  ما يحد من خطر  بالكبد،  الدهون  تراكم  دون  التي حتول 

بالكبد الدهني، الذي ميهد الطريق للإ�صابة ب�صرطان الكبد.
اإنقا�ص  ثم  ومن  الدهون،  حرق  "نوبيليتني" على  م��ادة  ت�صاعد  كما 
االألياف  يف  ت��وج��د  امل���ادة  ه��ذه  ب���اأن  علما  بالر�صاقة،  والتمتع  ال���وزن 
يعد  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة  مبا�صرة.  الق�صرة  حتت  املوجودة  البي�صاء 
غنياً بفيتامني �صي، الذي يعمل على تقوية جهاز املناعة من ناحية، 
بب�صرة  التمتع  اأي  اأخ��رى،  ناحية  من  الكوالجني  بناء  على  وي�صاعد 
م�صدودة مفعمة بال�صباب واحليوية. وي�صتمل اأي�صاً على بروفيتامني 

على جتدد خليا الب�صرة. يعمل  والذي  كاروتني،  البيتا   ،A

حيلة ب�سيطة لتنظيف وتلميع املرايا
تواجه العديد من ربات املنازل �صعوبات يف تنظيف وتلميع املرايا، لكن 

اإحدى م�صتخدمات تيك توك تقدم حًل لهذه امل�صكلة.
فيه طريقتها  ت�صرح  توك  تيك  على  فيديو  مال�صابينا مقطع  و�صاركت 
األف   245 م��ن  اأك��ر  وح�صدت  ال�صامبو،  با�صتخدام  النوافذ  لتلميع 
م�صاهدة منذ ن�صر الفيديو. كل ما حتتاجه ربة املنزل الإجناز املهمة هو 
عبوة �صامبو، حيث تقوم بو�صع كمية من ال�صامبو على قطعة قما�صية، 

ثم متدده بالقليل من املاء، قبل توزيع ال�صائل على املراآة.
اخلطوة التالية هي ا�صتخدام م�صاحة �صغرية لتنظيف املراآة من االأعلى 
نف�ص  ت�صتخدم  ثم  وب��ّراق��ة،  نظيفة  مرايا  على  للح�صول  االأ�صفل،  اإىل 
وحظي  املنا�صف.  رف  على  مماثلة  نتائج  لتحقيق  القما�صية  القطعة 
الفيديو بعدد كبري من االإعجابات والتعليقات، وعلق البع�ص باأن �صائل 
الغ�صيل يحقق نتائج مماثلة، فيما اقرتح اآخرون ا�صتخدام اخلل االأبي�ص 

مع ورق اجلرائد لتنظيف املرايا، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

ريرت �سبورت تبيع منتجًا جديدًا 
ال ميكن اعتباره �سكوالتة

منتجاً  ال�صوكوالتة  ل�صناعة  �صبورت" االأملانية  "ريرت  �صركة  اأطلقت 
اأنه  على  ت�صميته  اأملانيا  يف  لها  ُي�صمح  ال  اأن��ه  اإال  االأ���ص��واق،  يف  جديداً 

�صوكوالتة.
اأمل����اين خ��ا���ص مب��ن��ت��ج��ات الكاكاو  وي��رج��ع ذل���ك االأم����ر اإىل م��ر���ص��وم 
وال�صوكوالتة يعود اإىل عام 2003، والذي ين�ص على اأن ال�صوكوالتة 
لي�صت مكونة فقط من كتلة الكاكاو وم�صحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو، 

بل البد اأن تت�صمن اأي�صاً ال�صكر.
 Cacao y" لكن املنتج اجلديد الذي طرحته "ريرت �صبورت" با�صم

من ال�صكر. Nada" خال 
ول��ل��ت��ح��ل��ي��ة ت�����ص��ي��ف ال�����ص��رك��ة - ب��ح�����ص��ب ب��ي��ان��ات��ه��ا - ب����داًل م���ن ذلك 
مزرعة  يف  الكاكاو  ثمار  من  ا�صتخل�صه  يتم  طبيعي،  كاكاو  ع�صري 

بنيكاراجوا.
للمنتج،  قانونية  و�صفة  مبثابة  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال��ك��اك��او  م��ر���ص��وم  ويعترب 
احلاالت  يف  البيع  حظر  واإىل  للغرامات  نف�صه  يعر�ص  ينتهكها  من 

الق�صوى.
"ريرت �صبورت" من اأن قانون املواد الغذائية االأملاين مل يعد  وت�صكو 

مواكبا للع�صر يف هذه النقطة.
املعقول  اإنه من غري  بيان  اأندريا�ص رونكن، يف  ال�صركة،  وقال رئي�ص 
%100 دون  عدم ال�صماح بو�صف منتج م�صنوع من الكاكاو بن�صبة 
اإ�صافة �صكر باأنه "�صوكوالتة" هنا يف اأملانيا، واأ�صاف: "اإذا كان ُي�صمح 
اإىل �صكر.  اأي�صاً  البازالء، فال�صوكوالتة ال حتتاج  ب�صناعة نقانق من 

ا�صتيقظوا!".
وقالت متحدثة با�صم ال�صركة رداً على ا�صتف�صار اإن ال�صركة تعمل على 

تعديل هذا املر�صوم.
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رو�سيا على طريق االنف�سال 
االإلكرتوين: ال نحتاج اإنرتنت العامل

باتت رو�صيا م�صتعدة لتحقيق "االنف�صال االإلكرتوين" عن العامل، باإعلن 
نائب  اأك��ده  ملا  وفقا  الدولية،  االإن��رتن��ت  �صبكة  عن  لل�صتقلل  جاهزيتها 

رئي�ص جمل�ص االأمن الرو�صي دمييرتي ميدفيديف.
وق���ال م��ي��دف��ي��دي��ف، ال��رئ��ي�����ص ال�����ص��اب��ق ورئ��ي�����ص ال�����وزراء ال�����ص��اب��ق، لوكالة 
"اإنرتفاك�ص" املحلية، اإن رو�صيا م�صتعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للنف�صال 

عن �صبكة االإنرتنت العاملية اإذا لزم االأمر.
وت�صعى رو�صيا منذ زمن اإىل فر�ص قيود اأكر �صرامة من اأجل ال�صيطرة 
على االإنرتنت داخل اأرا�صيها، ال �صيما يف ظل الهجمات االإلكرتونية التي 

اأ�صبحت تتعر�ص لها يف االآونة االأخرية.
عام  يف  مت��ري��ره  مت  ال��ذي  رو�صيا،  ال�صيادي" يف  "االإنرتنت  ق��ان��ون  ومينح 
العاملية،  االإنرتنت  �صبكة  عن  نف�صها  عزل  على  القدرة  مو�صكو   ،2019
اأع��رب خرباء عن �صكوكهم يف قدرة رو�صيا على هذه اخلطوة من  يف وقت 

الناحية التكنولوجية.
وبينما اأكد ميدفيديف اإن رو�صيا قادرة على تكوين �صبكتها اخلا�صة بعيدا 
اأي �صبب للقيام بذلك"،  "ال يرى  اأنه  عن ال�صبكة العاملية، فاإنه �صدد على 

وا�صفا اإياه باأنه "�صلح ذو حدين".
وقال ميدفيديف، الذي ي�صغل من�صب نائب رئي�ص جمل�ص االأمن الرو�صي 
منذ عام 2020، اإن الواليات املتحدة حتتفظ ب�"حقوق التحكم الرئي�صية" 
يف االإنرتنت، االأمر الذي قد يدفع رو�صيا للنف�صال عن ال�صبكة العاملية 

عادي". غري  �صيء  حدث  "اإذا 

درا�سة: نق�ض يف معدل التلقيح 
بني االأمريكيني ال�سود 

االأمريكيني  اأن  اإىل  ن�صرت  درا���ص��ة  اأف���ادت 
ال�صود مل يتلّقوا لقاح كوفيد19- مبعّدل 
املتحدة.  الواليات  يف  عددهم  مع  يتنا�صب 
14 ك��ان��ون االأول-دي�������ص���م���رب و14  وب���ني 
كانون الثاين-يناير تلقى نحو 13 مليون 
االأق���ل من  االأوىل على  اأم��ريك��ي اجل��رع��ة 
لقاحني مرّخ�ص لهما يف الواليات املتحدة، 
االأمرا�ص  م��ك��اف��ح��ة  م��راك��ز  م��راك��ز  وف���ق 
الوكالة  �صي"،  دي  "�صي  منها  وال��وق��اي��ة 
يف  ال��ع��ام��ة  لل�صحة  االأ�صا�صية  ال��ف��درال��ي��ة 
ال��ب��لد. ووف���ق ال��ب��ي��ان��ات ف���اإن ن��ح��و ن�صف 
هوؤالء، اأي ما يقارب 6،7 مليون، مت حتديد 
العرق الذي ينتمون اليه، حيث �صّكل ال�صود 
5،4 باملئة منهم مقارنة ب�60،4 باملئة من 
التينية  اأ�صول  من  باملئة  و11،5  البي�ص 
و6 باملئة من االآ�صيويني. ومع ذلك اأ�صارت 
باملئة   14 نحو  اأّن  اىل  �صي"  دي  "�صي 
م��ن ال��ذي��ن ت��ل��ّق��وا ال��ل��ق��اح ق��ال��وا اإّن��ه��م من 
عرقيات متعّددة اأو خمتلفة غري مذكورة، 
��ل اإىل نتائج  اإم���ك���ان ال��ت��و���صّ م��ا ي��ح��ّد م��ن 
موؤكدة. وقالت "�صي دي �صي" اإن الت�صجيل 
االأكر دقة ل"بيانات العرق على م�صتوى 
امل�صدر والوالية اأمر بالغ االأهمية ل�صمان 
للتفاوتات  واال�صتجابة  ال�صريع  الك�صف 

املحتملة يف حملة التلقيح لكوفيد19-".

يحدد احلياة اأو املوت.. ما اأخطر 
يوم يعي�سه مري�ض كورونا؟ �ص 23

اأي االألبان اأف�سل؟... كامل 
الد�سم اأم قليل الد�سم؟

يف�صل البع�ص �صرب اللنب كامل الد�صم، بينما يف�صل اآخرون �صرب 
اأف�صل  فاأيهما  ودواف��ع��ه.  اأ�صبابه  فريق  ولكل  الد�صم،  قليل  اللنب 

لل�صحة؟
اأن  للتغذية  االأملانية  اجلمعية  اأو�صحت  ال�صوؤال  هذا  عن  للإجابة 
3.57 غرام لكل  اللنب كامل الد�صم يحتوي على الدهون مبعدل 
اللنب قليل الد�صم على الدهون مبعدل  100 غرام، بينما يحتوي 

فقط. غرام   100 لكل  غرام   1.6
واأ�صافت اجلمعية اأن اللنب كامل الد�صم يحتوي على الفيتامينات 
بكمية   K E وفيتامني  D وفيتامني  A وفيتامني  مثل فيتامني 
على  نف�صه  الوقت  يف  يحتوي  ولكنه  الد�صم،  قليل  اللنب  من  اأك��رب 

�صعرات حرارية اأكر.
ومن ناحية اأخرى اأ�صارت اجلمعية اإىل اأن الكمية اليومية املو�صي 
بها للبالغني ترتاوح بني 200 و250 غرام من اللنب اأو منتجات 
االألبان كالزبادي اأو الكفري اأو اللنب الرائب، باالإ�صافة اإىل 50 اإىل 

اجلنب. من  غم   60

طعم لطيف وفوائد غذائية
يتميز �صاي البابوجن بطعم زهري لطيف. وي�صتهر بفوائده 
ال�صحية الحتوائه على مركبات الفلفونويد و�صي�صكيتريبني 
)غالًبا ما يرتبط بخ�صائ�ص مطهرة اأو م�صادة للبكترييا اأو 
يف  االأخ��رى  القوية  االأك�صدة  وم�صادات  لللتهابات(  م�صادة 

هذا ال�صاي لها تاأثريات كبرية على ج�صم االإن�صان.
الوطنية  للمغذيات  القيا�صية  املراجع  بيانات  لقاعدة  ووفًقا 
بوزارة الزراعة االأمريكية، يحتوي �صاي البابوجن اأو م�صروب 
الكاموميل على كميات من العديد من الفيتامينات واملعادن 
والثيامني  وال�صوديوم  والكال�صيوم  واملغني�صيوم  البوتا�صيوم 
الغذائية  العنا�صر  وت�صمل   .A وفيتامني  والريبوفلفني 
وي��وف��ر كوب  وال��زن��ك.  الفوليك واحل��دي��د  االأخ����رى حم�ص 
واحد )قيا�ص 237 مل( من �صاي البابوجن املخمر 2 �صعرة 

حرارية من الطاقة، 0.47 غرام من الكربوهيدرات.

الفوائد ال�صحية
ت�صاعد املواظبة على تناول �صاي البابوجن باعتدال يف حتقيق 

العديد من الفوائد ال�صحية كما يلي:

النوم  .1
 The Journal of Clinical يف  ُن�صر  لبحث  وف��ًق��ا 
Pharmacology، ميكن ا�صتخدام �صاي البابوجن كاأداة 
م�صاعدة للنوم ب�صكل عام، خا�صة للأ�صخا�ص الذين يعانون 
وميكن  امل�صطرب.  وال��ن��وم  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  التنف�ص  توقف  م��ن 
اخل��ايل من  البابوجن  �صاي  داف��ئ من  ك��وب  �صرب  ي�صاعد  اأن 
الكافيني على النوم ب�صكل اأ�صرع واال�صتيقاظ مع �صعور مبزيد 
من االنتعا�ص. يو�صي اخلرباء ب�صدة بتناول االأمهات اجلدد 

م�صروب الكاموميل بعد الوالدة لتح�صني نوعية نومهن.

االلتهابات  .2
واإذا كان ال�صخ�ص يعاين من تهيج املعدة، بدًءا من االنتفاخ 
 ،IBS الع�صبي  ال��ق��ول��ون  م��ت��لزم��ة  اأع��را���ص  اإىل  اخلفيف 
اأن تكون  اأن يكون �صاي البابوجن مفيًدا للغاية. ميكن  ميكن 
لللتهابات  وامل�����ص��ادة  للت�صنج  امل�����ص��ادة  ال��ب��اب��وجن  خ�صائ�ص 

فعالة للغاية يف علج تقل�صات املعدة واالأمعاء.

3. القولون الع�صبي
�صاي  اأو  الكاموميل  م�����ص��روب  ت��ن��اول  ي�صاعد  اأن  ميكن  كما 
م�صاكل  تقليل  يف  بانتظام  االإ���ص��ب��ان،  ي�صميه  كما  مانزانيل، 
ال��ع�����ص��ب��ي وال��غ��ث��ي��ان وت�����ص��ن��ج��ات الع�صلت  ال��ق��ول��ون  م��ث��ل 
واأنفلونزا املعدة والتهاب املعدة واالأمعاء. وفًقا ملعلومات من 
دكتور كاثي كيمرب مبركز ويك�صرن بوالية اأوهايو، اإن مل�صروب 
يف  ت�صاعد  رمب��ا  لللتهابات  م�صادة  خ�صائ�ص  الكاموميل 
الغازات  مب��رور  وت�صمح  للأمعاء  امللتوية  الطبيعة  تخفيف 
وحركات االأمعاء االأكر �صل�صة. كما ثبت اأنه يخفف من اآالم 

قرحة املعدة والت�صنجات.

ال�صكري داء   .4
 Agricultural and دوري���ة  يف  املن�صورة  االأب��ح��اث  اأظ��ه��رت 
�صاي  اأن   ،Endocrinological ودوري��ة   Food Chemistry

يكون  اأن  ميكن  البابوجن 
للأ�صخا�ص  م��ف��ي��ًدا 

ال�����ذي�����ن ي���ع���ان���ون 
م����������������ن م��������ر���������ص 
حيث  ال�������ص���ك���ري، 
خف�ص  يف  ي�صاعد 

ال�صكر  م�����ص��ت��وي��ات 
ال��دم وتنظيم كمية  يف 

االأن�صولني يف الدم.

القلب اأمرا�ص   .5
ك�صفت االأبحاث املن�صورة من 

جامعة تافت�ص يف بو�صطن 
اأن  مب��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����ص، 
���ص��اي ال��ب��اب��وجن ميكن 
خف�ص  يف  ي�����ص��اع��د  اأن 
الدم وم�صتويات  �صغط 

الكولي�صرتول ال�صار، مما 
يجعل القلب اأكر �صحة. فيما 
ك�صفت درا�صة بحثية اأخرى اأنه 
��ا م��ن حدوث  اأي�����صً رمب��ا يقلل 
القلب  م�صكلت  م��ن  العديد 

واالأوعية الدموية.

املناعة جهاز   .6
امل���رك���ب���ات  ت�������ص���اع���د  اأن  مي���ك���ن 
�صاي  يف  امل����وج����ودة  ال��ف��ي��ن��ول��ي��ة 
ت���ق���وي���ة جهاز  ع���ل���ى  ال����ب����اب����وجن 

املناعة ودرء العدوى. كما حتارب 
امل����وج����ودة يف �صاي  االأخ������رى  امل���رك���ب���ات 

واجليوب  واالإن��ف��ل��ون��زا  ال���ربد  م�صاكل  ال��ب��اب��وجن 
االأنفية، مما يوؤدي يف النهاية اإىل تخفيف االحتقان.

والقلق التوتر   .7
م��ن ب��ني اال���ص��ت��خ��دام��ات االأك����ر ���ص��ي��وًع��ا ل�����ص��اي ال��ب��اب��وجن هو 
التخفيف من التوتر والقلق. بعد يوم طويل يف العمل، ميكن 
اأن ت�صاعد الطبيعة الدافئة واملهدئة لهذا امل�صروب على زيادة 
ت�صهم  والتي  وامليلتونني يف اجل�صم،  ال�صريوتونني  م�صتويات 

يف التغلب على التوتر والقلق بنجاح.

ال�صداع الن�صفي  .8
من  اإغاثة  الكاموميل  يوفر  اأن  ميكن  اأمريكية،  لدرا�صة  وفًقا 
ال�صداع الن�صفي، نظًرا الأنه ي�صاعد على اال�صرتخاء وبالتايل 
للقلق  الكل�صيكية  االأع��را���ص  اإىل ق�صاء على  ي��وؤدي  اأن  ميكن 
االكتئاب  اأع��را���ص  تخفيف  عن  ف�صًل  املزمن  التوتر  وكذلك 

لدى الن�صاء بعد الوالدة.

العظام ه�صا�صة   .9
ميكن اأن ي�صاعد م�صتخل�ص البابوجن يف حتفيز ن�صاط اخلليا 
التي تبني العظام. وبالتايل، ميكن لل�صاي اأن ي�صاعد يف زيادة 

كثافة العظام ورمبا يقلل من االآثار ال�صارة له�صا�صة العظام.

ال�صهرية الدورة  اآالم   .10
خياًرا  البابوجن  �صاي  من  لللتهابات  امل�صادة  طبيعته  جتعل 
ال�صهرية،  ال��دورة  اأع��را���ص  من  يعانني  اللواتي  للن�صاء  �صائًعا 
بداية من االنتفاخ والت�صنج والتوتر والتعرق وعدم القدرة على 

النوم وتقلب املزاج.

احل�صا�صية اأمرا�ص   .11
يف  احل�صا�صية  مل�صببات  املناعية  اال�صتجابة  تعديل  يف  ي�صهم 
اجل�����ص��م. وم���ن خ���لل ال��ع��م��ل ك��م�����ص��اد ل��ل��ه��ي�����ص��ت��ام��ني، ميكن 
اأنحاء  جميع  يف  التح�ص�صية  الفعل  ردود  تهدئة  للكاموميل 

اجل�صم.

حتذير للحوامل واملر�صعات
يحذر  الرائعة،  وال�صحية  الغذائية  فوائده  من  بالرغم  ولكن 
تناول  االإف��راط يف  الأن  واملر�صعات،  احلوامل  الن�صاء  اخل��رباء 
وين�صح اخلرباء  االإج��ه��ا���ص.  اإىل  ي���وؤدي  ال��ب��اب��وجن رمب��ا  �صاي 
الكاموميل  اأو  ال��ب��اب��وجن  ���ص��اي  ت��ن��اول  ي��ت��م  ب���اأن  ع��ام��ة  ب�صفة 
الغثيان  اأو  بالنعا�ص  �صعور  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الأن��ه  باعتدال 

والقيء.

حكاوي ال�سوارع.. 
تطوير ح�ساري يربز 

تاريخ القاهرة
اأثر  ���ص��يء يف م�صر  ك��ل  اإن  ي��ق��ال 
وم�صاجد  م���ع���اب���د  ت����اري����خ،  ول�����ه 
منازل  ح��ت��ى  وق������لع،  وك��ن��ائ�����ص 
التاريخية،  القاهرة  ويف  اأهلها.. 
�صوارعها  يف  ت���ت���ج���ول  ح��ي��ن��م��ا 
العتيقة، ت�صتح�صرك العديد من 
احلكايات والق�ص�ص التي ترويها 
ما�ص  اإىل  ب��ك  يعود  ب�صحر  ل��ك، 

�صحيق.
�صارع"،  "حكاية  م�صروع  و�صمن 
للتن�صيق  القومي  اجل��ه��از  اأك��م��ل 
امل�صرية  بالعا�صمة  احل�����ص��اري 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة، بعد 
لوحات   10 تركيب  االنتهاء من 
املناطق  ����ص���وارع  الأه����م  ت��ع��ري��ف��ي��ة 

الرتاثية بالقاهرة التاريخية.
�صارع  تقع يف  اللوحات  تلك  اأب��رز 
خليفة  اأول  اهلل،  ل���دي���ن  امل���ع���ز 
ل��ل��ف��اط��م��ي��ني يف م�����ص��ر، وال����ذي 
جوهر  ج���ي���و����ص���ه  ق����ائ����د  اأ����ص�������ص 
ال�صقلي مدينة القاهرة، لت�صبح 
ل��ل��خ��لف��ة. ويعد  ه���ي ع��ا���ص��م��ة 
ال�صياحية يف  ال�����ص��وارع  اأب���رز  م��ن 
العديد  ويحت�صن  حاليا،  م�صر 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  من 

طوال العام.
الفتة  ه���ن���اك  "املعز"  ����ص���ارع  يف 
االأ�صفر"،  ال���������درب  ل�"حارة 
اال�صم  بهذا  ا�صتهرت  اإن��ه��ا  تقول 
االأ�صفر،  باللون  مبانيها  لطلء 
الفاطميون  اخل����ل����ف����اء  وك��������ان 
لذبائح  م��ن��ح��را  م��ن��ه��ا  ي��ت��خ��ذون 
احلارة  تكن  ومل  االأ�صحى.  عيد 
م��ت�����ص��ل��ة ب�����ص��ارع امل��ع��ز ح��ت��ى عام 
"الدرب االأ�صفر"  1932. ومن 
اجليو�ص"،  "اأمري  ����ص���ارع  اإىل 
اجلنوبي  اجل�����زء  يف  ي��ق��ع  ال�����ذي 
الفاطمية،  القاهرة  من  الغربي 
وي��ب��داأ م��ن م��ي��دان ب��اب ال�صعرية 
اللوحة  وت��ف��ي��د  امل��ع��ز.  ���ص��ارع  اإىل 
هذا  عليه  اأطلق  باأنه  التعريفية 
اال�صم ن�صبة اإىل "بحر اجلمايل"، 
اأم��راء اجليو�ص يف اخللفة  اأحد 
اأرمنيا،  مملوكا  وك��ان  الفاطمية، 
باهلل  امل�����ص��ت��ن�����ص��ر  اخل��ل��ي��ف��ة  واله 
 1063 ال��ف��اط��م��ي دم�����ص��ق ع����ام 
ميلديا، ثم واله الوزارة يف م�صر 
على  للق�صاء  ���ص��ن��وات،   10 ب��ع��د 
التي كانت متر  الفنت واالأزم���ات 
حينها  ي��ع��رف  فيما  ال��ب��لد،  ب��ه��ا 

ب�"ال�صدة امل�صتن�صرية".

اأهم 11 فائدة غذائية 
و�سحية ل�ساي البابوجن

اإن �صاي البابوجن اأو الكاموميل، وهو م�صروب م�صهور باأنه غني مب�صادات الأك�صدة وي�صاعد 
التوتر  م�صتويات  وخف�ض  املناعة  وتعزيز  اله�صم  وحت�صني  النوم  تنظيم  على  القدرة  منح 
ي�صاعد  اأن  ميكن  لاللتهابات  امل�صادة  لطبيعته  ونظًرا  ال�صهرية.  الدورة  تقل�صات  وتهدئة 

 ،Organic Facts موقع  ن�صره  ملا  وفقا  والنتفاخ،  الإ�صهال  تهدئة  يف  ا  اأي�صً
املعني مبو�صوعات ال�صحة ورفاهية اجل�صم.
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�ش�ؤون حملية
مركز زايد للدرا�سات والبحوث يطلق 

برنامج حمطات يف حياة ال�سيخ زايد
•• اأبوظبي-الفجر

يطلق مركز زايد للدرا�صات والبحوث التابع لنادي 
"االأربعاء" برنامج  اليوم  ب��دءاً من  االإم���ارات  ت��راث 
الذي  زايد"  ال�صيخ  ح��ي��اة  يف  تاريخية  "حمطات 

�صتبث حلقاته عرب املن�صة الرقمية للنادي.
واأ�����ص����ارت ف��اط��م��ة امل��ن�����ص��وري م���دي���رة م��رك��ز زايد 
اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  والبحوث  للدرا�صات 
و�صهادات  واالأو�صمة  املقتنيات  على  ال�صوء  ت�صليط 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  عليها  ح�صل  التي  التقدير 
بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" من املنظمات 
ال��دول��ي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة وروؤ����ص���اء ال����دول، ت��ك��رمي��اً له 
واعرتافاً بجهوده يف اإر�صاء مبادئ ال�صلم والت�صامح 
وخ��دم��ة االإن�����ص��ان��ي��ة ج��م��ع��اء، وه���ي امل��ق��ت��ن��ي��ات التي 

ي�صمها معر�ص ال�صيخ زايد التابع للمركز.
وقالت املن�صوري اإن الربنامج �صيعمل على التعريف 
بهذه االأو�صمة وال�صهادات يف �صياقها الوطني، عرب 
�صل�صلة من احلوارات التي ي�صت�صاف فيها موؤرخون 
عنها  للحديث  وم�����ص��وؤول��ون  واأك��ادمي��ي��ون  وباحثون 
كافة  عر�ص  �صيتم  كما  واأهميتها،  دالالتها  وتبيان 
من  املبا�صر  البث  خ��لل  واملقتنيات  االأو���ص��م��ة  ه��ذه 
امل���ع���ر����ص ال�����ذي ي���رتاف���ق م���ع احل��������وارات ليحظى 
يف  املعر�ص،  اأروق���ة  يف  افرتا�صية  بجولة  املتابعون 
جائحة  مبكافحة  املتعلقة  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
كورونا، مما يجعل الزيارات االفرتا�صية والربامج 
حركة  على  للمحافظة  حالياً  املنا�صبة  الو�صيلة  هي 
الرقمية  املن�صة  ع��رب  افرتا�صياً  للمعر�ص  ال���زوار 

للنادي.

خالل ا�صت�صافته يف مبادرة العلم والقادة 

اللواء الدكتور ال�سالل: اخلربات والدرا�سات العلمية تلعب دورًا هامًا يف اإحداث نقالت نوعية يف العمل ال�سرطي 

جمارك دبي تطلق مبادرة �سالمتكم ُتهمنا

•• دبي-الفجر:

لقاءات  ث��ال��ث  يف  دب��ي  �صرطة  علماء  جمل�ص  ا�صت�صاف 
�صعيد  ال�صلل  الدكتور  اللواء  �صعادة  والقادة"،  "العلم 
ب��ن ه��وي��دي ال��ف��ل���ص��ي، م�����ص��اع��د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�صوؤون 
اأهمية اال�صتفادة من اخلربات واالأبحاث  االإدارة ملناق�صة 
االأفكار  توليد  عملية  يف  ودوره����ا  العلمية،  وال��درا���ص��ات 

واحللول التي تدعم منظومة العمل ال�صرطي.
وتهدف لقاءات "العلم والقادة" اإىل اال�صتفادة من خربات 
نقل  ع��رب  ال�صرطية  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  العليا  ال��ق��ي��ادات 
يف  ي�صاهم  مبا  القوة،  موظفي  اإىل  ومعارفهم  خرباتهم 

متكني املوظفني ب�صكل فاعل وموؤثر يف اأداء مهام عملهم، 
و�صناعة  دب��ي  �صرطة  يف  العمل  م�صرية  تطوير  وك��ذل��ك 
امل�صتقبل. واأ�صاد اللواء ال�صلل، بكافة اجلهود واالإجنازات 
التي قام بها جمل�ص علماء �صرطة دبي، مبا فيها مبادرة 
االهتمام  م��دى  وتعك�ص  تو�صح  التي  والقادة"،  "العلم 
العلمية  االأب��ح��اث  ملوؤ�صر  القائم  الو�صع  حتليل  بعملية 
دقيق  وبتن�صيف  و�صاملة،  متعددة  زوايا  من  والدرا�صات، 
ومدرو�ص، ما يعد خطوة ممتازة ويف امل�صار ال�صحيح لدعم 
جهود �صرطة دبي يف هذا املجال. واأكد اللواء ال�صلل، اأن 
املرحلة ت�صتدعي الرتكيز على الو�صول اإىل خُمرج وقيمة 
م�صافة يف العمل ال�صرطي، منوهاً اإىل اأن العامل يف �صباق 

�صريع وهائل يف الت�صلح العلمي واملعريف يف كافة املجاالت، 
واأن العمل على اال�صتفادة من اخلربات املوجودة يف �صرطة 
دبي، ودعم البحوث والدرا�صات العلمية ملوظفيها يف �صتى 
للتميز  اأ�صا�صي  املجاالت، هو طريق مهم ج��داً، ومتطلب 
والريادة يف االأداء، كون املخرجات التي ت�صنعها اخلربات 
والدرا�صات لها الدور االأ�صا�صي والهام يف اإحداث النقلت 

النوعية يف العمل ال�صرطي. 
م��ن جهته، اأك���د ال��رائ��د ال��دك��ت��ور را���ص��د ال��غ��اف��ري رئي�ص 
والقادة"  "العلم  م��ب��ادرة  اأن  دب��ي  �صرطة  علماء  جمل�ص 
جاءت لتحفيز املوظفني واإبراز اهتمام قيادات �صرطة دبي 
خرباتهم  واإب��راز  القيادي،  منظورهم  من  والعلوم  للعلم 

وت�صجيع  واالأم����ن����ي،  ال�����ص��رط��ي  اجل���ان���ب  وجت���ارب���ه���م يف 
املوظفني على امل�صي قدماً اإىل االأمام، الفتاً اإىل اأن هذه 
اللقاءات ُت�صهم يف حتقيق املزيد من االإجنازات من خلل 

اال�صتفادة من جتارب القيادات.
اأن املجل�ص  واأ���ص��ار ال��رائ��د ال��دك��ت��ور را���ص��د ال��غ��اف��ري اإىل 
�صيعقد لقاءات مع خمتلف القيادات ال�صرطية يف �صرطة 
دبي يف �صبيل اال�صتفادة من جتاربهم ونقلها للموظفني 
القوة،  يف  للعاملني  املهني  امل�صتوى  على  قفزة  واإح���داث 
اأن �صرطة دبي لديها طاقات ال حدود لها وميكن  موؤكداً 
ق�ص�ص  وت�صدير  والتنمية،  البناء  توجيهها يف منظومة 

جناحهم لتكون م�صدر اإلهام.

•• دبي – الفجر:

منها  واإمي���ان���اً  املجتمعية  م�صوؤوليتها  م��ن  ان��ط��لق��ا   
بالدور التوعوي يف املجتمع اأطلقت جمارك دبي مبادرة 
مع  جمارك  عملء  توعية  ُتهمنا" بهدف  "�صلمتكم 
اأف��راد املجتمع وذلك للحد من انت�صار جائحة كوفيد 
19، حيث جاءت فكرة املبادرة من املوظفة زهرة ح�صني 
اجلمركية  املراكز  اإدارة  من  جمركي  تخلي�ص  �صابط 

البحرية، وتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية خلل 
الفرتة املا�صية موجهة لعملء جمارك دبي، والأفراد 

املجتمع، تطوعاً منها وبدعم من عائلتها الكرمية.
ومتثلت املبادرات التي نفذتها زهرة ح�صني، يف توزيع 
على  الوقائية  االأدوات  م��ن  ال�����ص��روري��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
ال��ت��خ��ل��ي�����ص اجل��م��رك��ي م���ع التوعية  ع��م��لء ���ص��رك��ات 
انت�صار  م���ن  احل����د  وف���ائ���دت���ه يف  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب��اأه��م��ي��ة 
وامل�صليات  امل�صاجد  فتح  ع��ودة  بعد  واأي�صا  الفريو�ص. 

ب��ادرت زهرة   ، االإم���ارات  اأنحاء  العبادة يف جميع  ودور 
الأف���راد  اإر���ص��ادي��ة  تثقيفية  م���ب���ادرة  تنفيذ  يف  ح�صني 
امل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع بع�ص ال��ن�����ص��رات على 
امل�صلني مع االلتزام باالإجراءات االحرتازية الوقائية 
ومبداأ التباعد االجتماعي واجل�صدي،  وتو�صيح اأهمية 
االلتزام باالإجراءات الوقائية داخل امل�صجد ، وذلك عن 
طريق لب�ص الكمامات والتباعد اجل�صدي بني امل�صلني 
امل�صجد  م��ن  ال��دخ��ول واخل���روج  االأي���دي قبل  وتعقيم 

وا���ص��ت��خ��دام ���ص��ج��ادة ال�����ص��لة اخل��ا���ص��ة ب��ك��ل م�����ص��ِل اأو 
ال�صجادة البل�صتيكية التي ت�صتخدم ملرة واحدة، وذلك 
وااللتزام  امل�صلني  بني  كورونا  فريو�ص  النت�صار  منعاً 
بقوانني واإج��راءات الدولة يف هذا اجلانب، مع توزيع 

االأدوات التي ت�صاعد على منع انت�صار الفريو�ص.
للأطفال  توعوية  ور���ص��ات  اأي�صا  امل��ب��ادرة  �صملت  كما 
اأدوات  ا�صتخدام  على  تدريبهم  ت�صمنت  احل�صانة  يف 

الوقاية ال�صحية واحلماية من فريو�ص كورونا.

�سالون ال�سارقة الثقايف  يناق�ض املهنة 
واالإبداع بني الواجب وحلظة االإلهام

•• ال�شارقة - الفجر:

نظم املكتب الثقايف واالإعلمي يف املجل�ص االأعلى ل�صوؤون 
االأ�صرة يف ال�صارقة "�صالون ال�صارقة الثقايف" حتت عنوان 
عرب  االإلهام"،  وحل��ظ��ة  ال��واج��ب  ب��ني  واالإب�����داع  "املهنة 
د.  الثقايف  ال�صالون  ا�صت�صافت من�صة  زوم، حيث  تطبيق 
اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية الفنون اجلميلة  ال�صوملي،  كرمية 
اأطفال،  طبيبة  ع��ل��ي،  �صند�ص  ود.  ال�����ص��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة  يف 

واأدارت اجلل�صة االأ�صتاذة عائ�صة العاجل. 
وتاأتي  ل��ت��ب��دع،  خلقت  امل����راأة  اأن  ال��ع��اج��ل  عائ�صة  واأك����دت 
اأب��داً يف حر�ص امل��راأة على حتدي  باجلديد، واأن ال غرابة 
للإبداع.  للو�صول  ال�صعاب  كل  ودح��ر  الظروف  خمتلف 
اأ�صارت  اجلل�صة، حيث  اأب��رز حم��اور  على  ال�صوء  و�صلطت 
الروتينية  الوظيفية  املهام  يف  النجاح  حتقيق  كيفية  اإىل 
املطلوبة منا، مع احلر�ص على االإبداع يف العمل، واحلر�ص 
على ترك ب�صمة مميزة وقدوة اإيجابية ملهمة للآخرين. 
واأكدت د. ال�صوملي اأنها ت�صتمد هذا التوجه من جتربتها 
�صنوات  ل�صت  عائلتها  عن  تغربت  اأنها  موؤكدة  ال�صخ�صية 

تتحدى  اليوم  واأنها  الفنون،  درا�صة  كي حتقق رغبتها يف 
يف  االب���داع  م��ن  مل�صات  دائ��م��ا  ل��ت��رتك  ال�صعوبات  خمتلف 
وكاأ�صتاذة  ك���اأم،  م�صوؤولياتها  لديها  جهة  فمن  عمل،  ك��ل 
على  حا�صرة  تبقى  اأن  ينبغي  ت�صكيلية  وكفنانة  جامعية، 

�صاحة الفن الت�صكيلي باأعمالها. 
تلبية  الطب  در�صت  باأنها  �صند�ص علي،  الدكتورة  واأ�صارت 
جمال  يف  بالعمل  تخرجها  بعد  وب���داأت  وال��دت��ه��ا،  لرغبة 
طب االأطفال، وعملت يف االإمارات على ا�صتغلل موهبتها 
يف الر�صم والكتابة بر�صم مطويات تن�صر التوعية باأهمية 
نق�ص  واأ���ص��رار  ال�صليمة،  والتغذية  الطبيعية،  الر�صاعة 
اللعبة ال�صهرية  اأنها وظفت  فيتامني دال، وغريها، حتى 
"ال�صلم والثعبان" يف ن�صر التوعية بالر�صاعة الطبيعية، 
ونلت يف العام 2014 جائزة الطبيب املتميز، وجنحت يف 
هذا العام اأي�صاً يف اإ�صدار ديوانها ال�صعري االأول، وبداأت 
البداية  كانت  حيث  ال�صعرية،  املحافل  يف  اأ�صارك  بالفعل 
مع دعوة من معر�ص ال�صارقة للكتاب للم�صاركة يف اأم�صية 
االإب���داع  ت�صجيع   يف  مهما  دورا  تلعب  فالبيئة  �صعرية، 

ودعمه ".

نظمت ثالث ور�ض عمل تفاعلية خالل يناير
مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تدرب املنت�سبات على 

الوعي بالرتاث وتر�سيخ العادات الغذائية ال�سحية
•• ال�شارقة-الفجر:

التفاعلية  العمل  ور�ص  من  �صل�صة  ال�صارقة"  "مفو�صية مر�صدات  نظمت 
واملر�صدات  ال��زه��رات  من  املنت�صبات  تدريب  ا�صتهدفت  يناير،  �صهر  خ��لل 
العادات  وتر�صيخ  االإم��ارات��ي  ب��ال��رتاث  ال��وع��ي  على  املتقدمات  وامل��ر���ص��دات 
العمل  ع��ل��ى  والت�صجيع  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل���ب���ادرات  وت��ب��ن��ي  ال�صحية  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الطوعي.
 

حقيبة ال�صتاء
و�صمن جهودها للتاأكيد على اأهمية العمل التطوعي ورد اجلميل للمجتمع 
ال�صتاء"  "حقيبة  وب�صكل خا�ص للمحتاجني، قدمت املفو�صية ور�صة عمل 
يف 18 يناير، مب�صاركة كافة املنت�صبات، حتت مظلة مبادرة "بادر لت�صعد"، 
البطانيات  م��ن  للعمال،  ال�صتاء  م�صتلزمات  توفري  ال��ور���ص��ة  وا�صتهدفت 

واملعاطف والقبعات والقفازات والقوارير، وغريها. 
ال�صتاء"  "حقيبة  جتهيز  يف  امل�صاركة  اإت��اح��ة  ال��ور���ص��ة  فعاليات  وت�صمنت 
املنت�صبات جتاربهن عرب  �صاركت  املجتمع، حيث  اأف��راد  للمنت�صبات وجميع 
الن�صية  الر�صائل  واإر�صلن  االجتماعي،  التوا�صل  من�صات  على  ح�صاباتهن 
لت�صجيع العائلت واالأ�صدقاء على دعم املبادرة. ويف ختام الور�صة جنحت 
املنت�صبات بتجهيز 170 حقيبة تقرر اأن يتم توزيعها يف 4 فرباير اجلاري 
على  الور�صة  يف  امل�صاركات  وح�صلت  العمال.  م�صاكن  يف  امل�صتهدفني  على 

�صارة "بادر لت�صعد".
 

الرتاث الإماراتي والقيم الإن�صانية
ور�صة  اأعوام يف  ويف 21 يناير، �صاركت الزهرات من الفئة العمرية 10-7 
تعزيز  بهدف  ال�صارقة"  مر�صدات  "مفو�صية  نظمتها  التي  "اإرثنا"  عمل 
م�صاعدة  والت�صجيع على  الت�صامح  قيم  االإماراتي وغر�ص  بالرتاث  الوعي 
املتقدمة  املر�صدة  الور�صة  وقدمت  االأ���ص��ري��ة.  ال��رواب��ط  وتعزيز  االآخ��ري��ن 
الثقة  وتعزيز  بالرتاث  والوعي  الوالء  قيم  وتناولت  دعيف�ص،  را�صد  علياء 
بالنف�ص وتطوير مهارات حل امل�صكلت من خلل االأن�صطة االإبداعية. ويف 

نهاية الور�صة ح�صلت الزهرات على �صارة "الثقافة".
 

تر�صيخ العادات الغذائية ال�صحية
يف 30 يناير نظمت املفو�صية ور�صة عمل افرتا�صية ا�صتمرت ملدة �صاعتني 
ال�صحية  الغذائية  بالعادات  الوعي  ن�صر  بهدف  ولذيذ"  "خفيف  بعنوان 
املنت�صبات  حت�صرها  التي  بالوجبات  ال�صحية  غ��ري  اخل��ي��ارات  وا�صتبدال 

باأنف�صهن مبكونات طازجة. 
اأع��وام. وقدمتها   10-7 العمرية  الفئة  الزهرات من  الور�صة  و�صاركت يف 
امل�صاركات  الفتيات  تعليم  على  رك��زت  التي  ح�صني،  مها  املتقدمة  املر�صدة 
الع�صائر  اإع��داد  على  تدريبهن  اإىل  باالإ�صافة  للغذاء،  ال�صحية  اخليارات 
اخلفيفة،  املنزلية  الوجبات  وبع�ص  وال�صاندويت�صات  الطازجة،  الطبيعية 

ف�صًل عن تعلم �صناعة مثلجات مكونة من اللنب مع الفواكه املجمدة.
وا�صتهدفت الور�صة تعليم الفتيات الطرق املب�صطة لتعزيز النظام الغذائي 
من خلل جتربة خمتلف اأ�صناف االأطعمة الطازجة، وا�صتبدال الع�صائر 
التي حتتوي على نكهات �صناعية بالع�صائر الطبيعية املغذية، ف�صًل عن 

جتنب الوجبات ال�صريعة وتناول الوجبات الطازجة املطهية يف املنزل.
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ما اأخطر يوم يف مر�ض )كوفيد-19( والذي قد يحدد ما اإذا كان املري�ض �صوف يتعافى اأو ميوت، وما الذي يحدث 
للمري�ض من اليوم الأول من العدوى حتى التعايف؟

حوايل 40 % من حالت الإ�صابة بفريو�ض كورونا تكون دون اأعرا�ض، و20% فقط من احلالت امل�صحوبة باأعرا�ض 
.)Business Insider( ”ت�صبح �صديدة اأو حرجة، وذلك وفقا لتقرير يف موقع “بيزن�ض اإن�صايدر

اجلواب عن ال�صوؤال )ما اأخطر يوم يف مر�ض كوفيد-19؟(، هو اليومان التا�صع والعا�صر.
ويف التايل نعر�ض ما يحدث للمري�ض منذ اليوم الأول، و�صنك�صف خالله ملاذا كان اليومان التا�صع والعا�صر هما 
ال�صني على مر�صى )كوفيد-19(،  اأجريت يف  امل�صتجد، وذلك وفقا لدرا�صات  الأخطر يف عدوى فريو�ض كورونا 

ولتقارير �صحفية:

فرتة احل�صانة
اليوم1

يلتقط فيها  ال��ت��ي  اللحظة  ال��ي��وم يف  ه��ذا  ي��ب��داأ 
اإىل  ويدخل  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص  ال�صخ�ص 
ج�صمه. وفرتة احل�صانة هي املدة الزمنية بني 
دخول الفريو�ص للج�صم وبدء ظهور االأعرا�ص.

اليوم 4-5 من احل�صانة
اأعرا�ص على  خلل هذه الفرتة ال تكون هناك 
االأرج���ح ال  الوقت على  ذل��ك  ال�صخ�ص، وخ��لل 
وامل�صكلة  مري�ص.  اأن��ه  امل�صاب  ال�صخ�ص  يعرف 
هنا اأن ال�صخ�ص ميكن اأن ينقل الفريو�ص خلل 

مرحلة ما قبل االأعرا�ص.

فرتة الأعرا�ض
اليوم 1 من فرتة الأعرا�ض

يكون  االأع��را���ص  فيه  ال��ذي تظهر  االأول  ال��ي��وم 
عادة اليوم الرابع اأو اخلام�ص بعد العدوى، الأنه 
مرحلة  هي  ال�صابقة  املرحلة  تكون  اأ�صلفنا  كما 

ح�صانة الفريو�ص.
يعاين  ما  وع��ادة  ب�صكل خفيف،  االأع��را���ص  تبداأ 
وق���د يكون  ���ص��ع��ال.  يتبعها  م��ن ح��م��ى  امل��ر���ص��ى 
من  يومني  اأو  ي��وم  قبل  غثيان  اأو  اإ�صهال  هناك 

ذل��ك، مم��ا ق��د يكون علمة على وج��ود عدوى 
اأكر �صدة.

اليوم 5
ويف احلاالت ال�صديدة، ميكن اأن تبداأ االأعرا�ص 
يف  �صعوبة  من  املر�صى  يعاين  وقد  التفاقم،  يف 

كانت  اأو  ال�صن  كبار  ك��ان��وا  اإذا  خا�صة  التنف�ص، 
لديهم حالة �صحية موجودة م�صبقا.

ومتيل احلاالت االأكر حدة من )كوفيد19-( 
العا�صر بعد  اإىل  اليوم اخلام�ص  التفاقم يف  اإىل 

بدء االأعرا�ص.

اليوم 7
ه���ذا ه��و ال��وق��ت ال���ذي ا���ص��ت��غ��رق��ه، يف املتو�صط، 
امل�صت�صفى  ل��دخ��ول  ووه����ان  يف  امل��ر���ص��ى  ب��ع�����ص 
اآخ��رون يف  واأ�صيب مر�صى  االأعرا�ص.  بعد بدء 

ووهان ب�صيق يف التنف�ص يف هذا اليوم.

اليوم 8
املر�صى  ي��ع��اين  اأن  امل���رج���ح  م���ن  ال���ي���وم  ه���ذا  يف 
امل�����ص��اب��ون ب���احل���االت ال�����ص��دي��دة م���ن ���ص��ي��ق يف 
ال�صائقة  متلزمة  اأو  رئوي  التهاب  اأو  التنف�ص 
 acute respiratory( احل��ادة  التنف�صية 
distress syndrome(، وهو مر�ص قد 

.)intubation( يتطلب التنبيب
اأنبوب  ا�صتخدام  فيه  يتم  اإج���راء  هو  والتنبيب 
باملجاري  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ف�����ص  ج���ه���از  ي���رب���ط 

الهوائية للرئة عن طريق الفم اأو االأنف.
فهي  احل��ادة  التنف�صية  ال�صائقة  متلزمة  اأم��ا 
 -)Mayo Clinic( وفقا ملوقع مايوكلينيك-
حالة حتدث عندما يرتاكم ال�صائل يف االأكيا�ص 

)احلوي�صلت  وامل����رن����ة  ال��دق��ي��ق��ة  ال���ه���وائ���ي���ة 
الرئتني  ال�صائل  ومينع  الرئتني.  يف  الهوائية( 
ال��ه��واء، مما يعني  من االم��ت��لء مبا يكفي من 
جمرى  اإىل  االأك�صجني  م��ن  اأق���ل  كمية  و���ص��ول 
الذي  االأك�صجني  من  االأع�صاء  يحرم  ما  ال��دم، 

حتتاجه لتعمل.
التنف�صية  ال�صائقة  متلزمة  تكون  ما  وغالبا 
احلادة قاتلة، اإذ ال يعي�ص الكثري من االأ�صخا�ص 

امل�صابني مبتلزمة ال�صائقة التنف�صية احلادة.
ويزداد خطر املوت مع تقدم العمر و�صدة املر�ص. 
ومن بني االأ�صخا�ص الذين جنوا من متلزمة 
البع�ص  يتعافى   ، احل���ادة  التنف�صية  ال�صائقة 
مت��اًم��ا بينما ي��ع��اين اآخ����رون م��ن ت��ل��ف دائ���م يف 

الرئتني.

اليوم 9
اأظ���ه���رت درا����ص���ة اأن ب��ع�����ص امل��ر���ص��ى يف ووه���ان 
عدوى  وه���و   ،)Sepsis( ب��االإن��ت��ان  اأ���ص��ي��ب��وا 

ناجمة عن ا�صتجابة مناعية عدوانية.
الدم- هو حالة  بتعفن  اأي�صا  واالإنتان -ويعرف 
وت��ه��دد حياة  ال��ع��دوى  اإح���دى م�صاعفات  متثل 
املناعة  جهاز  يتفاعل  عندما  وحت��دث  امل�����ص��اب، 
يف اجل�صم ب�صكل حاد مع العدوى مما يقود اإىل 

االإ�صرار باجل�صم نف�صه.
وميكن اأن يحدث االإنتان نتيجة م�صاكل تنت�صر 
اأخ���رى م��ن اجل�����ص��م، مثل التهابات  اأج����زاء  م��ن 

ال�صدر والتهابات امل�صالك البولية واجلروح.
اأن���دري  م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول الطبيب االأوك�����راين 
بالن�صبة  خ��ط��ورة  االأك����ر  ال��ف��رتة  اإن  بينكوف 
بني  ت��ك��ون  “كوفيد19-”  ب��ع��دوى  للمر�صى 
والعا�صر، حني يظهر �صيق يف  التا�صع  اليومني 
التنف�صية  ال�صائقة  متلزمة  وتتجلى  التنف�ص، 

احلادة.
مثل  اأن  �صحفية-  مقابلة  -يف  الطبيب  وراأى 
ترتبط  ال  عامة،  كقاعدة  الطارئة  احلالة  هذه 
املفرط  الفعل  برد  ولكن  البكتريية،  بالعمليات 

من قبل جهاز املناعة.
واأكد الطبيب املخت�ص باأمرا�ص اجلهاز التنف�صي 
اأن امل��ري�����ص ق��د ي��ع��اين يف االأ���ص��ب��وع ال��ث��اين من 
تغريات مناعية جديدة يف الدم، وي�صهد زيادة يف 

جميع موؤ�صرات ردود الفعل من االلتهاب.

اليوم 10 اإىل 11
االأعرا�ص،  تفاقم  م��ن  يعانون  املر�صى  ك��ان  اإذا 
فمن املحتمل اأن يتم اإدخالهم اإىل وحدة العناية 

املركزة.

اليوم 12
اأن  ي�صعر  فاإنه  التعايف،  املري�ص يف طور  كان  اإذا 

احلمى عنده بداأت بالرتاجع.

اليوم 16
املر�صى  ل��دى  اليوم  ه��ذا  ال�صعال يف  قد يختفي 

املتعافني.

اليوم 21-17
بحلول هذه االأيام يكون املري�ص عادة قد تعافى 
املتو�صط،  يف  اإذ  ت���ويف،  اأو  امل�صت�صفى  م��ن  وخ���رج 
الفريو�ص  م���ن  ووه�����ان  االأ���ص��خ��ا���ص يف  ت��ع��اف��ى 

 2.5 ب��ع��د  م���ات���وا  اأو  امل�صت�صفى  م���ن  وخ���رج���وا 
الن�صت  مبجلة  ل��درا���ص��ة  وف��ق��ا  اأ���ص��اب��ي��ع،   3 اإىل 

.)Lancet(

اليوم 19
ي��ب��داأ �صيق  ق��د  التعايف  ال��ذي��ن يف ط��ور  املر�صى 

التنف�ص لديهم بالتح�صن.

اليوم 27
اأطول،  لفرتة  امل�صت�صفى  يف  املر�صى  ميكث  ق��د 
ثم يتعافون وي��غ��ادرون. ولكن االأع��را���ص قد ال 

تختفي متاما،
باأنهم  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  مر�صى  بع�ص  اأف���اد  اإذ   

يعانون من اأعرا�ص لعدة اأ�صهر، 
مبا يف ذلك اأمل ال�صدر و�صيق التنف�ص والغثيان، 
التذوق  حا�صتي  وفقدان  القلب  خفقان  وكذلك 

وال�صم.

يحدد احلياة اأو املوت.. ما اأخطر يوم 
يعي�سه مري�ض كورونا؟

عن  ال�صعر  ت�صاقط  يعك�ص  الن�صط  امل��رك��ب  ه���ذا  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
ارتفاع م�صتويات  اإىل  ت��وؤدي  التي  االإنزميات  التدخل يف  طريق 

الهرمونات التي ت�صبب ال�صلع.
يعانون  الذين  االأ�صخا�ص  النتائج  ت�صاعد  اأن  الباحثون  وياأمل 

من الثعلبة االأندروجينية، على عك�ص ت�صاقط ال�صعر.

يدر�صون   Chulalongkorn جامعة  من  العلماء  وك��ان 
من  بجائزة  موؤخرا  وفازوا  ل�صنوات،   Avicequinon-C

املجل�ص الوطني للبحوث يف تايلند.
ال��ذك��ور واالإن����اث  م�����ص��ارك��ا م��ن   50 ع��ل��ى  امل�صتخل�ص  واخ��ُت��رب 
على  امل��ادة  و�صعوا  الذين  االأندروجينية،  الثعلبة  من  يعانون 

فروة الراأ�ص كل يوم.
امل�صاركون  اأحرزه  الذي  التقدم  التايلنديون  الباحثون  و�صور 

اخلم�صون بانتظام، و�صهدوا حت�صينات عاملية ملحوظة.
العقاقري  كلية  من  ديكنامكول،  ت�صاي  وان  الربوفي�صور  وق��ال 
ت�صاقط  النظر عن منع  ب�صرف  اإنه  ال�صيدالين،  النبات  وعلم 
لها  اأن  واكت�صفنا  ال�صعر.  من��و  اأي�صا  ت��ع��زز  امل���ادة  ف���اإن  ال�صعر، 
العديد من الفوائد. اأوال، متنع االإنزميات من اإنتاج هرمونات 
ت�صاقط ال�صعر، وثانيا، ميكن اأن ت�صاعد اأي�صا يف اإنتاج الربوتني 

الذي يحفز منو ال�صعر.
وا�صرتت �صركة خا�صة براءة اخرتاع التكنولوجيا لتحويلها اإىل 
 6 ال�صوق يف غ�صون  منتج جت��اري، وال��ذي قد يكون متاحا يف 

اأ�صهر.
م�صتخل�ص  اختبار  "�صيتم  ت�صاي:  وان  الربوفي�صور  واأ���ص��اف 
ر�صميا  عليه  املوافقة  قبل  املتطوعني  املزيد من  املنغروف على 
اأك��ر من  تايلند. فح�صنا  وال���دواء يف  ال��غ��ذاء  اإدارة  قبل  من 
اأن  ووجدنا  نقية،  مادة   20 واأكر من  ع�صبيا  م�صتخل�صا   50
العن�صر  على  يحتوي   Avicennia Marin م�صتخل�ص 
االإن�����زمي  ي��ث��ب��ط  ال�����ذي   ،avicequinone C ال��ن�����ص��ط 
م�صتخل�ص  ي�صاعد  كما  ال�صعر.  ت�صاقط  هرمونات  ينتج  ال��ذي 
اأن  Avicennia Marin يف بناء الربوتينات التي ميكن 
اأي�صا. وبذلك ي�صاعد يف حل م�صكلة ت�صاقط  ال�صعر  تعزز منو 

ال�صعر نهائيا".
التي  التجميل  م�صتح�صرات  منتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��ت��ك��ون 
ُيزعم اأنها تعالج ت�صاقط ال�صعر يف الغالب من عقاقري مركبة 
كيميائيا، ما قد يت�صبب يف اآثار جانبية غري مرغوب فيها خا�صة 

احل�صا�صية والتهاب اجللد وتوؤثر على نظام اجل�صم.
وُيعرف ال�صلع االأندروجيني باأنه اال�صم العلمي لل�صلع املرتبط 
بالعمر، ويتميز بانح�صار خط ال�صعر وكذلك ترقق ال�صعر يف فروة 
الراأ�ص. وهو ناجت عن م�صتويات عالية من الهرمونات القوية 
ديهدروت�صتو�صتريون،  ذلك  االأندروجينات، مبا يف  ت�صمى  التي 

وهي �صلئف لهرمون الذكورة الت�صتو�صتريون.
وغالبا ما يتاأثر الرجال يف الع�صرينات من العمر بهذه احلالة، 
ومتيل  اخلم�صني.  �صن  يف  منها  ال��ذك��ور  ن�صف  زه���اء  وي��ع��اين 
العمر،  من  االأربعينيات  يف  فقط  االأع��را���ص  اإظهار  اإىل  الن�صاء 

ويوؤثر على الن�صاء اأقل من الرجال.

باحثون يزعمون العثور على م�ستخل�ض 
طبيعي ميكنه عالج ال�سلع!

يزعم باحثون تايالنديون اأنهم عرثوا على م�صتخل�ض من اأ�صجار املنغروف ميكنه اأن يعالج ال�صلع.
واأو�صحت درا�صة �صغرية اأجريت على 50 �صخ�صا يعانون من الثعلبة الأندروجينية - ال�صكل الأكرث �صيوعا لل�صلع - اأن امل�صتخل�ض 

يوقف ت�صاقط ال�صعر ويعزز منوه اأي�صا.
.Avicequinon-C على املادة الكيميائية الرئي�صية Avicennia Marin وحتتوي املادة امل�صماة
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 »BMW « اأول عمالء االأملنيوم 

االإماراتي بالطاقة ال�سم�سية 
•• اأبوظبي - وام:

 »BMW« جمموعة  اأن  اأم�����ص  للأملنيوم  العاملية  االإم����ارات  �صركة  اأعلنت 
االأملانية هي اأول عملء املنتج اجلديد “اأملنيوم CelestiAL« والذي تنتجه 

�صركة االإمارات العاملية للأملنيوم با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية النظيفة.
االأملانية  ال�صيارات  �صركة �صناعة  للأملنيوم  العاملية  االإم��ارات  �صركة  وتزود 
»BMW«، اأحد اأكرب م�صنعي ال�صيارات الفاخرة يف العامل، باالأملنيوم منذ 
و�صتقوم  ال�صيارات.  من  اأخ��رى  واأج���زاء  املحركات  �صناعة  يف   2013 ع��ام 
اأملنيوم  43،000 ط��ن م��ن  ب��ت��وري��د  ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم  ���ص��رك��ة االإم�����ارات 

CelestiAL ملجموعة »BMW« �صنويا.
و�صي�صهم ا�صتخدام االأملنيوم امل�صنوع بالطاقة ال�صم�صية من �صركة االإمارات 
العاملية للأملنيوم يف تقليل االنبعاثات الكربونية ملجموعة »BMW« مبعدل 

222 األف طن �صنويا .
للأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �صركة  من   CelestiAL اأملنيوم  و�صيغطي 
االإنتاج  من�صاأة  “الند�صوت”،  مل�صنع  ال�صنوية  املتطلبات  ن�صف  يقرب  ما 
العام  اأوروب��ا. ويف  املعادن اخلفيفة يف  »BMW« ل�صب  الوحيدة ملجموعة 
يف  مب��ا  امل�صبوب،  امل��ع��دن  م��ن  عن�صر  مليون   2.9 املن�صاأة  اأنتجت  املا�صي، 
ذلك اأجزاء املحرك مثل روؤو�ص االأ�صطوانات وعلب املحرك واأجزاء الأنظمة 

الدفع امليكانيكي الكهربائية واأجزاء هيكل ال�صيارة.
 CelestiAL العاملية للأملنيوم منتجها اجلديد  وتنتج �صركة االإمارات 
با�صتخدام الطاقة الكهربائية املولدة من جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم 
للطاقة ال�صم�صية، الواقع يف �صحراء دبي وتديره هيئة كهرباء ومياه دبي. 
وقت  يف   CelestiAL اإن��ت��اج  للأملنيوم  العاملية  االإم���ارات  �صركة  وب���داأت 
الطاقة  ا�صتخدام  فيها  يتم  التي  االأوىل  امل��رة  ال�صهر، وهي  �صابق من هذا 

ال�صم�صية الإنتاج االأملنيوم جتاريا يف جميع اأنحاء العامل.
يعزو حوايل  فيا  للطاقة،  اال�صتخدام  كثيفة  االأملنيوم عملية  اإنتاج  ويعترب 
�صناعة  يف  احل����راري  للحتبا�ص  امل�صببة  ال��غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن   60%
االأملنيوم العاملية اإىل توليد الكهرباء، ومن �صاأن ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية 

تقليل االنبعاثات املرتبطة ب�صهر االأملنيوم ب�صكل كبري.
العاملية  االإم��ارات  التنفيذي ل�صركة  الرئي�ص  النا�صر بن كلبان،  وقال عبد 
للأملنيوم : “ يتميز االأملنيوم بخفة الوزن والقوة والقابلية الإعادة التدوير 
تطوير  يف  العاملي  ال�صعيد  على  ه��ام��ا  دورا  يلعب  ف��اإن��ه  نهائي،  ال  ب�صكل 
جمتمع اأكر ا�صتدامة وجعل احلياة الع�صرية ممكنة، حيث ي�صتخدم على 
وزنها، ومع ذلك  تقليل  املركبات من خلل  املثال يف حت�صني كفاءة  �صبيل 
واأ�صاف “  فمن املهم مراعاة اال�صتدامة خلل عملية ت�صنيع االأملنيوم” . 
ي�صكل اإنتاجنا للأملنيوم با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية خطوة بارزة لتحقيق 
بيئتنا  من  للطاقة  وف��ري  طبيعي  م�صدر  من  اال�صتفادة  عرب  الهدف  ه��ذا 
باالتفاق  �صعداء  ونحن  حياتنا،  مل�صتقبل  حيوي  معدن  الإنتاج  ال�صحراوية 
مع جمموعة » BMW » لتكون اأول عملئنا ي�صتخدمون هذا املعدن من 

الطاقة ال�صم�صية يف �صناعة �صياراتهم الفاخرة«.
 BMW« من جهته، قال الدكتور اأندريا�ص فندت، ع�صو جمل�ص اإدارة �صركة
AG« للم�صرتيات و�صبكة املوردين: “ تعد �صركة االإمارات العاملية للأملنيوم 
�صريكا قويا يقدر التنمية امل�صتدامة متاما كما نفعله، ونفتخر بكوننا اأول 
النظيفة،  ال�صم�صية  الطاقة  با�صتخدام  املنتج  االأملنيوم  على  يح�صل  عميل 
وفيما يلعب االأملنيوم دورا مهما يف جمال التنقل الكهربائي، فاإن ا�صتخدام 

االأملنيوم املنتج ب�صكل م�صتدام ي�صكل اأمرا بالغ االأهمية ل�صركتنا«.

بالتعاون مع »�صتارت اأي دي«

�سندوق خليفة يطلق »من�سة م�ست�ساري«، لدعم ال�سركات النا�سئة
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط���ل���ق ���ص��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع من�صة 
اأي  “�صتارت  مع  بالتعاون  التفاعلية  “م�صت�صاري” 
تت�صمن جمموعة متنوعة من االأدوات واملوارد  دي”، 
اإع���داد خطة  الرقمية ل��رواد االأع��م��ال خ��لل مرحلة 
ال��ع��م��ل وت���وج���ه رواد االأع���م���ال خ���لل ت��ق��دمي طلب 
والتدريب  االإر���ص��اد  توفري  اإىل  باالإ�صافة  التمويل، 

لطالب اخلدمة.
التخطيط،  مرحلة  ت�صريع  يف  املن�صة  ه��ذه  وت�صاهم 
االع���م���ال لتح�صني  رواد  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  وم�����ص��اع��دة 
اإىل  باالإ�صافة  االأع��م��ال،  ملقرتحات  ال�صاملة  اجل��ودة 
ت��زوي��ده��م ب��ن��م��وذج خ��ط��ة ع��م��ل ف��ع��ال��ة ح��ي��ث تتوفر 
لدى  الطلب  ملقدمي  ح��ال��ي��اً  “م�صت�صاري”  من�صة 
اجلميع  متناول  يف  و�صت�صبح  فقط،  خليفة  �صندوق 

قريباً. 
على  امل�صتخدمني  مل�صاعدة  ك��ن��اف��ذة  املن�صة  وتعمل 
والتقارير  واالأبحاث  ال�صوق  معلومات  اإىل  الو�صول 
م�صت�صاري  م��ن  مقدمة  واإر���ص��ادي��ة  ترويجية  وم���واد 
االأعمال املخت�صني، ف�صل عن توفري اآلية للمحادثة 

املبا�صرة وتقدمي امللحظات الفورية.
وقال معايل حممد علي ال�صرفاء رئي�ص دائرة التنمية 
�صندوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأبوظبي،  االقت�صادية 
خليفة لتطوير امل�صاريع: “ي�صرنا يف �صندوق خليفة 
وفعالة  مبتكرة  ك��اأداة  “م�صت�صاري”،  من�صة  اإط��لق 
ي�صعون اىل تطوير  الذين  االأعمال  رواد  يف م�صاعدة 
من  ميكنهم  مب��ا  اأع��م��ال��ه��م  يف  وال��ت��و���ص��ع  م�صاريعهم 

حتقيق النجاح واملناف�صة يف قطاع االعمال.
واأ�صاد معاليه مب�صتوى التعاون بني ال�صندوق و�صركة 
“�صتارت اأي دي” لتطوير خدمات هذه املن�صة وفقاً 
الأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ال��دول��ي��ة، مم��ا ي��وف��ر الأ�صحاب 
على  القائمة  امل���وارد  اإىل  الو�صول  �صهولة  امل�صاريع 
املعرفة وي�صمح لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة بزيادة 
ت�صاهم مثل هذه  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  م��ع��رب��اً  ك��ف��اءات��ه��ا، 
يف  اجل��دي��دة  النا�صئة  ال�صركات  متكني  يف  امل��ب��ادرات 

الدولة. 
�صندوق  �صعي  اإط��ار  يف  تاأتي  املبادرة  اأن هذه  واأو�صح 

ال�صغرية  ل��ل�����ص��رك��ات  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ظ��ام  ل��دع��م  خليفة 
لها  ال��لزم��ة  االأدوات  وتوفري  ال��دول��ة  يف  واملتو�صطة 
واال�صتمرار  النجاح  م��ع��دالت  اأع��ل��ى  حتقيق  ل�صمان 
 “ وق���ال  االأوىل..  التاأ�صي�ص  م��رح��ل��ة  خ���لل  خ��ا���ص��ة 
من املهم ت�صخري االبتكار لدعم ريادة االأعمال حيث 
بتقدمي  اال���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى  ���ص��ن��دوق خليفة  ي��ح��ر���ص 
ال�صغرية  ال�صركات  واأ�صحاب  االعمال  ل��رواد  الدعم 
وامل��ت��و���ص��ط��ة يف ال���دول���ة. وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رامي�ص 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  عميد  نائب  جاجاناثان، 
ل�صوؤون ريادة االأعمال واالبتكار، واملدير العام ملن�صة 

�صتارت اإيه دي: “اإن من�صة “م�صت�صاري” تعد مبادرة 
ال��ق��ائ��م على  االق��ت�����ص��اد  ال��ت��ح��ول اىل  لتعزيز  ف��ع��ال��ة 
املعرفة يف اإم��ارة اأبوظبي ودول��ة االم��ارات ب�صكل عام 
جمال  يف  الرقمية  التقنيات  اأح��دث  توفر  اأنها  حيث 
الذكاء اال�صطناعي والتعلم االآيل لل�صركات ال�صغرية 
توفري  املن�صة  ه��ذه  “ ت�صهل  واأ���ص��اف  واملتو�صطة.   
تعد  التي  واملتو�صطة،  ال�صغرية  لل�صركات  الفر�ص 
الأحدث  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  رئي�صاً  م�صاهماً 
التطورات يف جمال الذكاء اال�صطناعي، االأمر الذي 
يعزز من مكانتها بني ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
وال�صركات النا�صئة العاملية التي تدعم اجليل الثاين 
من االآالت ونحن بدورنا نفخر بالتعاون مع �صندوق 
خليفة لتطوير امل�صاريع للعمل على هذه املن�صة وذلك 
يف الوقت الذي نعمل فيه على تو�صيع نطاق برناجمها 
اإفريقيا.«  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  لي�صمل 
واأو�صح “اإن ما يجعل من�صة “م�صت�صاري” ذات قيمة 
عالية، هو اأن الذكاء اال�صطناعي وتكنولوجيا التعلم 
البيانات  م��ن  هائلة  كمية  بتجميع  تقومان  العميق 
املفيدة التي تخ�ص �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع، 
مبا يف ذلك تقارير اأبحاث ال�صوق واللوائح وحتديثات 
مبختلف  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ق��ط��اع 
ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م���دى العقد 
االإجنليزية  باللغتني  تعمل  املن�صة  اأن  كما  املا�صي. 
رواد  متطلبات  مع  يتنا�صب  دعماً  وتوفر  والعربية، 
والقطاع  العمل  م��راح��ل  بح�صب  املختلفة  االأع��م��ال 
والتكنولوجيا وغريها من االأمور التي ت�صمن ر�صم 

خطة فعالة مل�صاريعهم.«

متا�صيًا مع الأجندة الوطنية لالبتكار وتعزيزًا ملهارات الطلبة

مركز االبتكار بجامعة اأبوظبي يطلق برناجمًا جديدًا 
الحت�سان ال�سركات النا�سئة ودعم مواهب وابتكارات طلبتها

االحتاد للطريان تتعاون مع مايكرو�سوفت لتحول عملياتها املالية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتقيق  مبوا�صلة  التزامها  مع  متا�صياً 
واحتفاًء  االأكادميي بني طلبتها  التفوق 
 ،2021 ل��لب��ت��ك��ار  االإم���������ارات  ب�����ص��ه��ر 
برناجماً  اأب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة  اأط���ل���ق���ت 
اإىل  ي��ه��دف  امل��واه��ب  ج��دي��داً الحت�صان 
تطوير مهارات الطلبة يف ريادة االأعمال 
ومنحهم الفر�صة للعمل على م�صروعات 
اأث���ر هام  ي��ك��ون لها  ق��د  مبتكرة ومن���اذج 

واإيجابي كبري على املجتمع ككل. 
وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج، ال���ذي اأط��ل��ق��ه مركز 
كبرياً  دع����م����اً  اجل���ام���ع���ة،  يف  االب���ت���ك���ار 
حتت�صنها  ال���ت���ي  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
ب��ربام��ج لتطوير  اجل��ام��ع��ة، م�����ص��ح��وب��اً 
�صيقوم  ح���ي���ث  ال�����ك�����ف�����اءات،  وت����وج����ي����ه 
باحت�صان  االأوىل  مرحلته  يف  الربنامج 
اأرب�����ع�����ة �����ص����رك����ات ن���ا����ص���ئ���ة يف جم����االت 
واالإنتاج  ال�صحية  الرعاية  تكنولوجيا 
االإع��لم��ي واالأزي���اء وم��واق��ف ال�صيارات 

وت�صارك املهام. 
م�صروعات  اأرب�����ع�����ة  ا����ص���ت���ع���را����ص  ومت 
حفل  يف  اأبوظبي  جامعة  لطلبة  نا�صئة 
الذي  املواهب  احت�صان  برنامج  اإط��لق 
ح�����ص��ره ك��ل م��ن ال��ربوف��ي�����ص��ور توما�ص 
اجلامعة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ه��وك�����ص��ت��ي��ت��ل��ر، 
والربوفي�صور  االأك���ادمي���ي���ة،  ل��ل�����ص��وؤون 
اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ه��ام��ي��ل،  فيليب 
ماثيوز،  واإي��ان  الطلبة،  لنجاح  امل�صارك 
االإدارية  لل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
واملالية، والدكتورة برتا توركاما، مديرة 

االبتكار يف جامعة اأبوظبي. 

و�صتح�صل امل�صروعات االأربعة )�صين�صيلو، 
ووينك�ص، وترياديك، واأوفر�صيز للإنتاج 
باالإ�صافة  مالية،  منح  على  االإع��لم��ي( 
املرافق  م���ن  اال����ص���ت���ف���ادة  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل 
اأع�صاء  يقدمه  الذي  والدعم  اجلامعية 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ص��ي��ة واالإداري����������ة يف 

اجلامعة لهذه امل�صروعات.  
ويف ه��ذا ال�����ص��دد، ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة برتا 
اليوم  طلبتنا  يدخل  “بينما  ت��ورك��ام��ا: 
حتواًل  ���ص��ي�����ص��ه��دون  ال��ع��م��ل،  ���ص��وق  اإىل 
الوظائف،  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  يف  ع���امل���ي���اً 
والبع�ص  ق���دمي���اً  اأ���ص��ب��ح  ق���د  فبع�صها 
تبداأ  بينما  بتغريات جذرية  االآخ��ر مير 

وظ���ائ���ف ج���دي���دة مت���ام���اً ب��ال��ظ��ه��ور يف 
���ص��وق ال��ع��م��ل. ويف ظ��ل ك��ل ذل���ك، يبقى 
االأ�صا�ص  االأعم��ال حجر  وري��ادة  االبتكار 
للنمو االق��ت�����ص��ادي واالزده�����ار وه���و ما 
مل�صتقبل  ال�ص�������باب  اأج��ي��ال  ُي��ع��د  ���ص��وف 
والفر�ص  والتحديات  بالتغريات  مليء 
االبتكار  اأجندة  مع  ومتا�صياً  املت�صارعة. 
العربية  االإم���������ارات  ل���دول���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
دولة  تناف�صية  تعزيز  وب��ه��دف  امل��ت��ح��دة 
االقت�صاد  يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
���ص��ب��اب��ن��ا تطوير  ي��ت��ع��ني ع��ل��ى  ال���ع���امل���ي، 
م��واه��ب��ه��م وم��ه��ارات��ه��م يف جم���ال ريادة 

االأعمال.«

من  “ن�ص������عى  ت���ورك���ام���ا:  واأ����ص���اف���ت 
خ������لل ب����رن����ام����ج اح���ت�������ص���ان امل����واه����ب 
وحتفيز  ال��ط��ل��ب��ة  م���ه���ارات  ت��ع��زي��ز  اإىل 
العن�������ان  واإط��������لق  االإبداعي  تفكريهم 
تطوير  يف  �صي�صاهم  حيث  الإمكاناتهم، 
بيئة منا�صبة لتفوقهم ومتكنه������م من اأن 
يوؤدوا دوراً فعااًل يف م�صرية التطور التي 
ت�صهدها دولة االإمارات العربية املتحدة. 
اأبوظبي  ن��ي��اب��ة ع��ن ج��ام��ع��ة  وي�����ص��ع��دين 
دائرة  اإىل  واالمتنان  بال�صكر  اأت��ق��دم  اأن 
تكامل  وب��رن��ام��ج  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
وج��م��ي��ع ال�����ص��رك��اء ال���ذي���ن ���ص��اه��م��وا يف 
توفري هذه الفر�صة لطلبتنا وامل�صاعدة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

فعلية  خطة  ل��ل��ط��ريان  االحت���اد  تبنت 
خلل  م��ن  امل��ال��ي��ة  عملياتها  لتحويل 
مايكرو�صوفت  تقنيات  ق��درات  ت�صخري 
للذكاء اال�صطناعي ، حيث قام كل من 
والتكنولوجيا  والرقمنة  املالية  ق�صم 
واالب���ت���ك���ار ل���دى االحت�����اد ب��ال��ع��م��ل مع 
اآلية  حت���دي���ث  ُب��غ��ي��ة  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
با�صتخدام  ال���دف���ع  ع��م��ل��ي��ات  ت��دق��ي��ق 

اخلدمات املعرفية.
م�صتوى  رفع  اخلطوة  هذه  و�صت�صمن 
ك����ف����اءة ع��م��ل��ي��ة حت����دي����د امل���دف���وع���ات 
ال�صحيحة  غ�����ري  اأو  االح���ت���ي���ال���ي���ة 
للموردين ، مما يقلل ب�صكل كبري من 
ملعاجلة  �صهر  كل  امل�صتغرقة  ال�صاعات 
حتديد  اإىل  باالإ�صافة   ، العملية  ه��ذه 
هوية املدفوعات ب�صكل دقيق جداً على 
عك�ص العملية اليدوية التي من املمكن 

اأن تخطئ اأحياناً.  
وبهذا ال�صدد �صرح بهافي�ص �صيف�صانكر 
جمموعة  يف  امل��ال��ي��ة  العمليات  رئي�ص 
“تتعاون  ق���ائ���ًل  ل���ل���ط���ريان  االحت������اد 
التكنولوجيا  ����ص���رك���ات  م���ع  االحت������اد 
اأجل  من  مايكرو�صوفت  مثل  ال��رائ��دة 
النحو  على  املبتكرة  احل��ل��ول  توظيف 
الذي ت�صمن فيه تعزيز مكانة االحتاد 
ك���رائ���دة ع��امل��ي��ة يف جم���ال ال���ط���ريان ، 
وت��ع��د م���ب���ادرة اأمت���ت���ة ال��ع��م��ل��ي��ات هذه 
بالن�صبة اإىل  علمة فارقة مهمة جداً 
 ، االحت���اد  ل��دى جمموعة  املالية  ق�صم 
 ، اإننا نعمل على تطوير كفاءتنا  حيث 
وحت�صني معدالت التكلفة ، اإىل جانب 

ارتفاع فروع ال�سركات االأجنبية 
االإم�����ارات  يف  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
يناير ن��ه��اي��ة   3899 اإىل 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�����ص��رك��ات اخلليجية  ف����روع  ع���دد  ق��ف��ز 
واالأج��ن��ب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف دول���ة االإم����ارات 
اإىل 3899 فرعا مع نهاية �صهر يناير 
التي  االأرق�������ام  ب��ح�����ص��ب  وذل����ك   2020

يوثقها ال�صجل الوطني االقت�صادي.
وياأتي النمو الكبري امل�صجل يف عدد فروع 
العاملة  واخلليجية  االأجنبية  ال�صركات 
يف ال����دول����ة م���دع���وم���ا ب���ارت���ف���اع وت����رية 
الن�صاط يف غالبية االأن�صطة االقت�صادية 

خلل �صهر يناير املا�صي.
وتظهر اإح�صائيات ال�صجل اأن مقر عمل 
هذا النوع من فروع ال�صركات يتوزع بني 
اإمارة  املقامة يف خمتلف  املناطق احل��رة 
التي �صدرت  املدن لتلك  الدولة وداخ��ل 
الدوائر  قبل  من  للعمل  تراخي�ص  لها 

االقت�صادية.
اإ�صافة  االإح�صائيات  ويت�صح من خلل 
االأج��ن��ب��ي��ة واخلليجية  ال�����ص��رك��ات  ف���روع 
ال��دول��ة اىل  املناطق احل��رة يف  يف بع�ص 
اعتبار من  االقت�صادي  الوطني  ال�صجل 
التي  ال��ف��روع  العام اجل��اري وه��ي  بداية 
مل يكن يتم توثيقها يف ال�صجل يف العام 

املا�صي.
ويف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ف��ق��د ب��ل��غ ع����دد ف���روع 
 3087 ال��دول��ة  يف  االأجنبية  ال�صركات 
فرعا مع نهاية �صهر يناير املا�صي. فيما 
و���ص��ل ع��دد ف���روع ال�����ص��رك��ات اخلليجية 

812 فرعا خلل فرتة الر�صد ذاتها.

تعزيز عملياتنا املالية ب�صكل �صامل«.
واجلدير بالذكر اأن جناح هذا امل�صروع 
جاء على خلفية �صراكة عريقة طويلة 
االأمد جتمع ما بني االحتاد للطريان 
تعاونا  اأن  �صبق  ، حيث  ومايكرو�صوفت 
يف م�صاريع ناجحة تهدف اإىل معاجلة 
ال��ت��ح��دي��ات امل��ل��ح��ة ال��ت��ي ت��واج��ه بيئة 
، وذل����ك ع��ن ط��ري��ق مبادرة  االأع���م���ال 
اال�صطناعي  للذكاء  االحتاد  اأكادميية 
وكذلك  مايكرو�صوفت  تدعمها  ال��ت��ي 
ل�صركة  ال����ت����اب����ع  االب����ت����ك����ار  خم���ت���رب 

الطريان.
وق��������د ع����م����ل����ت االحت������������اد ل����ل����ط����ريان 
�صركة  ج���ان���ب  اإىل  وم��اي��ك��رو���ص��وف��ت 
ب��ري��دي��ك��ا ال��ت��ي ت��ع��ت��رب اح����دى �صركاء 
ل��ت��ح��دي��د نوعية  م��اي��ك��رو���ص��وف��ت م��ًع��ا 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه االأع����م����ال 
اليدوية ، وذلك من اأجل الو�صول اإىل 
ودق���ة عملية  ك��ف��اءة  م��ن  ت��ع��زز  نتيجة 
معاجلة مدفوعات املوردين ،  وبالتايل 

تطوير  يف  التعاوين  العمل  هذا  اأ�صهم 
املعرفية  ل��ل��خ��دم��ة  احل�����ايل  امل�������ص���روع 
 »Anomaly Detector«
مايكرو�صوفت  �صحابة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
واأتاحت هذه اخلطوة التي   .Azure
مت اإطلقها يف اأوائل �صهر يناير لفريق 
بتحديد  املالية  ق�صم  يف  االحت��اد  عمل 
الدقيقة  غ���ري  ال��ع��م��ل��ي��ات  وت�����ص��ح��ي��ح 
ب�صرعة  امل��دف��وع��ات  يف  ال�صحيحة  اأو 

وكفاءة عالية.
ومن جانبه اأعرب نعيم يزبك الرئي�ص 
االإقليمي ملجموعة املوؤ�ص�صات وال�صركاء 
ل����دى م��اي��ك��رو���ص��وف��ت االإم��������ارات عن 
ف���خ���ره���م واع�����ت�����زازه�����م ب���ال���ع���م���ل مع 
االحتاد للطريان ، م�صرياً اإىل اأن هذه 
تعمل  ال��ت��ي  الكيفية  عك�صت  اخل��ط��وة 
الطابع  اإ�صفاء  بها مايكرو�صوفت على 
للذكاء  تقنياتها  ع��ل��ى  ال��دمي��ق��راط��ي 
الكبري  ت��اأث��ريه��ا  وم���دى  اال�صطناعي 
ورفع    ، عملئها  تعزيز  �صعيد  على 

االب��ت��ك��ار يف جامعة  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ  يف 
اأبوظبي.«

بناًء  النا�صئة  ال�صركات  اختيار  و�صيتم 
على اإمكاناتها الأن ت�صبح اأعمااًل جتارية 
م�صتدامة على املدى البعيد. وكجزء من 
اأبوظبي  جامعة  بني  املتوا�صل  التعاون 
وبرنامج تكامل االإماراتي التابع لدائرة 
التنمية االقت�صادية اأبوظبي الذي يقدم 
ال��دع��م للمخرتعني وي��ع��زز االب��ت��ك��ار يف 
ال�صركات  �صتتلقى  الدولة،  اأنحاء  جميع 
م���ن برنامج  دع���م���اً  امل���خ���ت���ارة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
بربنامج  ت��زوي��ده��ا  �صيتم  ك��م��ا  ت��ك��ام��ل، 

تدريبي لريادة االأعمال. 
ويعد برنامج احت�صان املواهب اخلطوة 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ج��ه��ود  ���ص��م��ن  االأوىل 
تطوير  يف  ك���ب���ري  ب�����ص��ك��ل  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار 
وخمرجاتها،  واالب��ت��ك��ار  البحث  م��راف��ق 
ح��ي��ث ت��دع��م اجل��ام��ع��ة ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
من  ال��ت��دري�����ص��ي��ة  هيئتها  اأع�����ص��اء  ذل���ك 
فر�صاً  وتوفر  هامة  بحثية  منح  خ��لل 
خلل  من  املبتدئني  املهنيني  للباحثني 
م����ب����ادرات م��ث��ل م�����ص��اب��ق��ة ب��ح��وث طلبة 
اأبوظبي  جامعة  وت�صتثمر  اجل��ام��ع��ات. 
اأي�صاً يف املرافق اجلامعية بهدف توفري 
والعمل  املتميز  البحث  على  حتفز  بيئة 

االأكادميي.

ف�صًل   ، الت�صغيلية  كفاءاتهم  م�صتوى 
التوفري  وحتقيق  االدخ���ار  �صمان  عن 

اللزم يف املح�صلة النهائية.
“نتج  قائًل  حديثه  يف  يزبك  واأ���ص��اف 
ال�������ص���راك���ة حت�����ص��ني ميزات  ع���ن ه����ذه 
التحكم والدقة والكفاءة ، مما يو�صح 
ت�صخري  ل�مايكرو�صوفت  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
اال�صطناعي  الذكاء  وق��درات  اإمكانات 
ل��ت��م��ك��ني ك����ل ���ص��خ�����ص وم��ن��ظ��م��ة من 

حتقيق اأق�صى طاقاتهم«.
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ���ص��ت��وف��ر  ال��ع��ل��م  م���ع 
مبايكرو�صوفت  اخلا�صة  اال�صطناعي 
من خلل عملية االأمتتة حوايل 600 
�صاعة �صنوياً من زمن طاقم عمل ق�صم 
املالية يف ط��ريان االحت��اد. ع��لوة على 
ت�صغيل  يف  اال�صتمرار  االآن  ميكن  ذلك 
هذه العملية ب�صكل يومي بداًل من نهج 
اجلدول القدمي الذي كان ربع �صنوي 
، مما ي�صاعد يف حتديد املدفوعات غري 

الدقيقة ب�صكل اأ�صرع.

تداوالت مليارية ترفع مكا�سب االأ�سهم 
اإىل 16.6 مليار درهم خالل جل�ستني

•• اأبوظبي-وام: 

ارتفعت وترية ال�صيولة املتدفقة على اأ�صواق املال االإمارتية يف اليوم الثاين 
االأ�صهم  م��ن  كبرية  �صريحة  باأ�صعار  دف��ع  مم��ا  ف��رباي��ر  �صهر  تعاملت  م��ن 
ملوا�صلة �صعودها بقوة و�صط ت�صابق املتداولني على اإبرام ال�صفقات لتحقيق 
اأكرب قدر ممكن من املكا�صب. ويف ظل توا�صل االأداء االإيجابي الذي ياأتي 
يف اعقاب عمليات جني االأرباح التي تعر�صت لها االأ�صهم يف اال�صبوع املا�صي 
فقد عززت القيمة ال�صوقية ال�صهم ال�صركات املتداولة اأم�ص خزينة اأرباحها 
اإىل نحو  املكا�صب  اإجمايل  رفع  درهم وهو ما  9.6 مليار  مبكا�صب قدرها 
يف  امل��ربم��ة  ال�صفقات  قيمة  وك��ان��ت  جل�صتني.  خ��لل  دره��م  مليار   16.6
700 مليون دره��م يف  ارتفعت اىل نحو مليار دره��م مقارنة مع  االأ�صواق 
�صهم نفذت من  475 مليون  املتداولة  االأ�صهم  ال�صابق وو�صل عدد  اليوم 
خلل 7872 �صفقة. وتف�صيل على م�صتوى حركة املوؤ�صرات فقد ارتفع 
املوؤ�صر العام ل�صوق ابوظبي للأوراق املالية بن�صبة %1.12 بالغا م�صتوى 
م�صتوى  عند  امل���ايل  دب��ي  ل�صوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ص��ر  اغ��ل��ق  فيما  نقطة   5698

2724 نقطة بنمو ن�صبته %1.02 مقارنة مع اجلل�صة ال�صابقة.
وقاد الن�صاط يف �صوق العا�صمة �صهم الدار العقارية الذي قفز اىل م�صتوى 
243 مليون درهم  ت��داوالت مكثفة جت��اوزت قيمتها  3.77 دره��م و�صط 
اىل  جم���ددا  �صعد  ال���ذي  االأول  ابوظبي  بنك  �صهم  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وذل���ك 
.و�صهم  19.98 درهم  ارتفاعا اىل  ات�صاالت  ،و�صهد �صهم  15.06 درهم 

البحرية الوطنية للتاأمني اىل 1.70 درهم.
 3.94 ويف �صوق دبي املايل فقد ووا�صل �صهم اعمار العقارية املرتفع اىل 
درهم قيادة الن�صاط وتبعه يف نف�ص االجتاه �صهم اعمار للتطوير املغلق عند 
ارتفع �صهم بنك االإم���ارات دب��ي الوطني اىل  البنوك  3 دراه��م. ويف قطاع 
11.85 درهم فيما اأغلق �صهم بنك دبي االإ�صلمي عند 5.04 درهم ودبي 

لل�صتثمار 1.65 درهم.
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خالد التميمي نائبا ملحافظ امل�سرف املركزي
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن م�صرف االإمارات العربية املتحدة املركزي تعيني �صعادة خالد حممد 
فرباير2021.  من  االأول  من  اعتباراً  للمحافظ  نائباً  التميمي  بالعمى 
ويتمتع التميمي بخربة متتد الأكر من 30 عاماً، تقلد خللها العديد من 
املنا�صب يف موؤ�ص�صات وهيئات مرموقة، وي�صغل حالياً من�صب ع�صو جمل�ص 
والتاأمينات  للمعا�صات  العامة  والهيئة  املركزي  امل�صرف  من  كل  يف  اإدارة 
االجتماعية و�صركة االإمارات للت�صاالت املتكاملة “دو” كما �صغل من�صب 
املدير التنفيذي لدائرة االأ�صول يف جمل�ص اأبوظبي لل�صتثمار. و�صيعمل 
النقدي  اال�صتقرار  تعزيز  يف  امل��رك��زي  امل�صرف  روؤي��ة  تنفيذ  على  �صعادته 

واملايل نحو منو اقت�صادي م�صتدام من خلل االإ�صراف والرقابة الفاعلة.

مليار درهم التوزيعات   12.73
النقدية املقرتحة ل� 4 بنوك اإماراتية

•• اأبوظبي- وام: 

بنوك  اأرب��ع��ة  اإدارات  جمال�ص  او���ص��ت  ال��ت��ي  النقدية  االأرب����اح  قيمة  بلغت 
مليار   12.73 نحو   2020 العام  عن  امل�صاهمني  على  توزيعها  اماراتية 
درهم وذلك يف موؤ�صر يعك�ص حمافظتها على ا�صرتاتيجية ثابتة يف توزيع 
العوائد رغم حالة التباطوؤ التي �صهدها عمل القطاع على م�صتوى العامل. 
“ اأبوظبي االأول،  وت�صكل التوزيعات النقدية للبنوك التي �صملها الر�صد 
نحو  االإ�صلمي”  وال�صارقة  الوطني  دبي  واالم��ارات   ، التجاري  واأبوظبي 
2019 والتي  ال��ع��ام  البنكي ع��ن  ال��ق��ط��اع  ت��وزي��ع��ات  اج��م��ايل  %67 م��ن 
و�صلت قيمتها 19 مليار درهم. ويعد القطاع البنكي االأول من حيث قيمة 
االأخرى  القطاعات  امل�صاهمني مقارنة مع بقية  التي يوزعها على  االأرب��اح 
املدرجة يف االأ�صواق املالية االإماراتية. لذا فاإنه يعد اأي�صا االأكر ا�صتقطابا 
لل�صتثمارات االأجنبية يف اأ�صهمه. وتف�صيل فقد جاء بنك اأبوظبي االأول 
امل�صاهمني  على  املقرتحة  التوزيعات  وقيمة  ن�صبة  االأول من حيث  باملركز 
%74 من راأ���ص املال وهو ما ي�صاوي  اأو�صى جمل�ص االإدارة بتوزيع  حيث 
االإمارات  بنك  اإدارة  جمل�ص  اق��رتح  فقد  جانبه  من  دره��م.  مليار   8.08
دبي الوطني توزيع اأرباح بن�صبة %40 وبقيمة ت�صل اىل 2.526 مليار 
درهم على امل�صاهمني ،يف حني و�صلت ن�صبة توزيعات بنك ابوظبي التجاري 
%27 وبقيمة ت�صل اىل 1.878 مليار درهم. اما بنك ال�صارقة االإ�صلمي 
فقد اأو�صى جمل�ص ادارته توزيع اأرباح نقدية بن�صبة %8 وبقيمة ت�صل اىل 

. 246 مليون درهم على امل�صاهمني عن اأرباح العام 2020 

بنك اأبوظبي االأول يعني كالرن�ض �سينغام-جو 
مبن�سب رئي�ض اخلدمات امل�سرفية الدولية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن بنك اأبوظبي االأول، اأكرب بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأحد 
�صينغام-جو  كلرن�ص  تعيني  عن  العامل،  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  واآم��ن  اأك��رب 
املن�صب  ا�صتحداث هذا  بعد  الدولية؛  امل�صرفية  رئي�ص اخلدمات  مبن�صب 
موؤخراً كامتداد جلهود البنك الرامية اإىل تو�صعة �صبكته الدولية لت�صبح 
واإمكاناته  ال��وا���ص��ع��ة  جتربته  خل�صة  ليقدم  ق���ارات  خم�ص  ام��ت��داد  على 
الكبرية يف جمال العلقات الدولية، باالإ�صافة اإىل ركائزه املالية القوية، 
مزاولة  اإىل  تتطلع  ال��ت��ي  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  ال�صركات  ل��دع��م 

اأعمالها داخلياً وخارجياً. 
وكان �صينغام-جو قد ان�صم اإىل البنك عام 2015، وتوىل موؤخراً من�صب 
الرئي�ص االإقليمي لبنك اأبوظبي االأول يف اآ�صيا، والرئي�ص التنفيذي للبنك 
يف �صنغافورة، و�صيبا�صر مهام من�صبه اجلديد اعتباراً من 1 مار�ص 2021، 

عقل احل�صول على املوافقات التنظيمية والقانونية اللزمة.
خلططه  االأول  اأبوظبي  بنك  ت�صريع  م��ع  بالتزامن  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
التو�صعية العاملية، وهو ما برز يف توقيعه موؤخراً للّتفاقية النهائّية لعملّية 
اال�صتحواذ على %100 من راأ�صمال بنك عوده �ص.م.م )م�صر(. جاء ذلك 
يف اأعقاب افتتاح مكتب متثيلي للبنك يف العا�صمة االإندوني�صية جاكرتا يف 
دي�صمرب املا�صي، وتاأ�صي�ص �صبكة فروع بنك اأبوظبي االأول يف اململكة العربية 

خلل عام 2019. 

يف تقرير ا�صت�صرايف اأ�صدرته »دبي للم�صتقبل« بال�صراكة مع جمل�ض دبي مل�صتقبل الطاقة

زيادة اال�ستثمار والبحث وتطوير ال�سبكات الذكية خيار ا�سرتاتيجي ملواجهة متغريات قطاع الطاقة

لدعم وتطوير القطاع العقاري يف اإمارة ال�صارقة 

دائرة الت�سجيل العقاري تعلن عن فتح باب الت�سجيل يف جائزة التميز العقاري 

•• دبي-الفجر: 
موؤ�ص�صة  اأ�صدرته  ا�صت�صرايف  تقرير  اأكد 
جمل�ص  م��ع  بال�صراكة  للم�صتقبل  دب��ي 
“اجتاهات  بعنوان  الطاقة  مل�صتقبل  دبي 
اأهمية تنويع م�صادر  م�صتقبل الطاقة”، 
الطاقة، وتوطني املواد و�صل�صل االإمداد 
يف  واال�صتثمار  االإن��ت��اج  تقلبات  ملواجهة 
حمورية  على  م�صدداُ  العاملية،  االأ�صواق 
الذكاء  مثل  النا�صئة  التكنولوجيا  دور 
واإنرتنت  ت�صني  وال��ب��ل��وك  اال�صطناعي 
ومواكبة  ال���ط���اق���ة،  اإن���ت���اج  يف  االأ����ص���ي���اء 
وتعزيز  ال���ط���ل���ب،  ح��ج��م  يف  ال���ت���غ���ريات 
التغري  م��ن خماطر  ال��ق��درة على احل��د 

املناخي واالنبعاثات الكربونية ال�صارة.
التحوالت  اأب�����رز  ال��ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
�صهدها  ال���ت���ي  اجل����ذري����ة  وال����ت����غ����ريات 
الوطنية  امل�صتويات  على  الطاقة  قطاع 
الفرتة  خ����لل  وال��ع��امل��ي��ة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
امل��ت��وق��ع��ة الإنتاج  وال��ت��ح��دي��ات  امل��ا���ص��ي��ة، 
وت��خ��زي��ن ون��ق��ل ال��ط��اق��ة، و���ص��ب��ل تعزيز 
املتجددة  امل�����ص��ادر  ال��ط��اق��ة م��ن  ت��ول��ي��د 
وامل�صتدامة، ومبادرات تبني التكنولوجيا 

احلديثة يف اإنتاج الطاقة.
وت����ن����اول ال��ت��ق��ري��ر ج���ه���ود دب����ي ودول����ة 
االإم������ارات ل��ت��ع��زي��ز اأم����ن ال��ط��اق��ة الذي 
الدول  ت��ق��دم  يف  ع��ام��ًل حم��وري��اً  اأ�صبح 
زيادة  وت�صمل هذه اجلهود  واملجتمعات، 
القدرة االحتياطية، و�صمان ا�صتمرارية 
االإمدادات، وتطوير اأنظمة نقل الطاقة 
متكاملة  خ��ط��ط  واع��ت��م��اد  وت��و���ص��ي��ع��ه��ا، 
و�صمان  ال����ط����وارئ،  ح�����االت  ال���ص��ت��ب��اق 
موثوقية �صبكات نقل الطاقة وتوزيعها.

�صعيد الطاير: حتويل
 التحديات اإىل فر�ض تنموية

الطاير  حم���م���د  ���ص��ع��ي��د  م���ع���ايل  وق������ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و 
لهيئة كهرباء ومياه دبي رئي�ص جمل�ص 
دولة  يف  “نعمل  الطاقة:  مل�صتقبل  دب��ي 
االإمارات العربية املتحدة وان�صجاماً مع 
الر�صيدة على حتويل  القيادة  توجيهات 

التحديات اإىل فر�ص«.
وا�صحة  قيادتنا  “توجيهات  واأ���ص��اف: 
يف تعزيز التنمية امل�صتدامة و�صواًل اإىل 
اأف�صل  دولتنا  جعل  يف  االإم���ارات  مئوية 
 .2071 دول����ة يف ال��ع��امل ب��ح��ل��ول ع���ام 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ذل����ك ن�����ص��ت��م��ر ب��ال��ت��و���ص��ع يف 

واملتجددة،  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�صاريع 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع���ل���ى  وال���رتك���ي���ز 
الرابعة،  ال�صناعية  للثورة  واالإحللية 
اإ�صافة اإىل تعزيز وت�صريع اال�صتثمارات 
يف ال��ت��ق��ن��ي��ات االإح���لل���ي���ة وامل���زي���د من 
ال��رق��م��ن��ة، وال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر املتقدم 
الطاقة  وت��ك��ام��ل  ال��ذك��ي��ة  ال�����ص��ب��ك��ات  يف 
امل��ت��ج��ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة واأن��ظ��م��ة تخزين 
وا�صتخدام  االأ���ص��ي��اء  واإن���رتن���ت  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  توليد  يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
ال�صيرباين  واالأم������ن  ال��ط��اق��ة  وك���ف���اءة 
وبناء  ال���ذك���ي���ة  وامل����ب����اين  وال����روب����وت����ات 

القدرات الوطنية يف قطاع الطاقة«.

خلفان بلهول: ا�صت�صراف
 م�صتقبل الطاقة �صرورة تنموية

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة بلهول 
ال���رئ���ي�������ص ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ص�������ص���ة دب���ي 
االإم�����ارات  دول����ة  ق��ي��ادة  اأن  للم�صتقبل، 
تتبنى روؤية متفردة لقطاع الطاقة ودوره 
امل�صتدامة  التنمية  م�صتقبل  املحوري يف 
التحديات  ا����ص���ت�������ص���راف  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
املحلية العاملية، ودرا�صة تغريات الطلب 
الفر�ص  من  واال�صتفادة  واال�صتهلك، 
امل�صتقبلية، بف�صل توظيف التكنولوجيا 
اال�صطناعي  ال����ذك����اء  م��ث��ل  امل���ت���ط���ورة 

والبلوك ت�صني وغريها.
تنفيذ  ت�صريع  اأهمية  اإىل  بلهول  واأ���ص��ار 
توظيف  اإىل  الهادفة  الوطنية  املبادرات 
اأحدث التقنيات املتقدمة يف جمال اإنتاج 
م�صادر  على  االعتماد  وتعزيز  الطاقة، 

االأفكار  وت�����ص��ج��ي��ع  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة 
االعتماد  تخفي�ص  جم���ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
على م�صادر الطاقة التقليدية، وتو�صيع 
امل�صتدامة  الطاقة  ا�صتخدامات  ن��ط��اق 
الكهرباء،  واإن��ت��اج  الت�صنيع  قطاعات  يف 
العاملية  امل���م���ار����ص���ات  م���ن  واال����ص���ت���ف���ادة 

الناجحة يف هذا القطاع احليوي.

دور التكنولوجيا يف قطاع الطاقة
�صت�صهم  الرقمنة  اأن  التقرير  واأو���ص��ح 
ب��اإن��ت��اج ان��ب��ع��اث��ات م��ن ال��غ��ازات الدفيئة 
و�صائل  عن  الناجتة  نظريتها  عن  تزيد 
اخلم�صة  االأع����وام  خ��لل  ال��ربي��ة  النقل 
ذاته  ال��وق��ت  يف  ���ص��ت��ع��زز  لكنها  امل��ق��ب��ل��ة، 
و�صتدعم  وال�صفافية،  الكفاءة  م�صتويات 
حيث  التحتية،  البنية  ق���درات  تطوير 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا���ص��ت��خ��دام  ي�صهم 
املتجددة  الطاقة  توليد  عملية  اإدارة  يف 
يف  ال�صم�صية  امل����زارع  اإدارة  ن��ظ��م  ب��دع��م 
عملية مراقبة االألواح ال�صم�صية وتعديل 
الطاقة  توليد  اأمن���اط  ح�صب  اجت��اه��ه��ا 

املطلوبة. 
تكنولوجيا  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  مي��ك��ن  ك��م��ا 
املنا�صبة  املواقع  لتحديد  االآلة”  “تعلم 
ال�صم�صية  الطاقة  حم��ط��ات  لرتكيبات 
اجل���دي���دة ب���ن���اًء ع��ل��ى حت��ل��ي��ل االأمن����اط 
لتوليد  م���وق���ع  اأف�������ص���ل  ع���ل���ى  ل��ل��ع��ث��ور 
الطاقة، فيما ت�صهم تكنولوجيا اإنرتنت 
االأ�صياء ب�صكل فعال يف مراقبة ا�صتهلك 

الطاقة يف املنازل واملكاتب.
االعتماد على  زي��ادة  اإىل  التقرير  واأ�صار 

ت��ق��ن��ي��ات اأخ������رى يف ه����ذا ال���ق���ط���اع مثل 
الكمومية  واحل��و���ص��ب��ة  ت�����ص��ني  ال��ب��ل��وك 
اخلام�ص،  اجل��ي��ل  اإت�������ص���االت  و���ص��ب��ك��ات 
الطاقة  �صبكات  اإدارة  جمال  يف  وخا�صة 

الذكية.

ال�صتثمارات العاملية
 يف قطاع الطاقة

ت���اأث���ري جائحة  ال��ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
انخفا�ص  امل�صتجد على  فريو�ص كورونا 
الطاقة  جم��ال  يف  العاملية  اال�صتثمارات 
ب�����ص��ك��ل ع����ام، وخ��ا���ص��ة يف ق��ط��اع اإم����داد 
الوقود االأحفوري ب�صبب انخفا�ص اأ�صعار 
الكهرباء  ق��ط��اع  ك���ان  ح���ني  ال��ن��ف��ط، يف 
فيه  اال�صتثمار  انخف�ص  اإذ  ت��اأث��ًرا،  اأق��ل 
القطاع  تاأثر  كما  فقط،   10% بن�صبة 
املرتبط بكفاءة ا�صتهلك الطاقة اأي�صاً، 
التطبيقات  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  انخف�ص  اإذ 
بن�صبة  النظيفة  الطاقة  ت�صتخدم  التي 
لكن   ،2020 ع��ام  خ��لل   15%- 10
يف  اال���ص��ت��ث��م��ارات  اأن  يتوقعون  اخل���رباء 
جمال الطاقة املتجددة �صترتفع، وحتل 
حم���ل م�������ص���ادر ال���ط���اق���ة االأخ�������رى بعد 

انح�صار اجلائحة.

النفط والطاقة البديلة
 يف املنطقة العربية

من  العديد  اعتماد  اإىل  التقرير  ولفت 
على  طويلة  م��دة  منذ  العربية  ال���دول 
كم�صدر  االأح����ف����وري  وال���وق���ود  ال��ن��ف��ط 
للطاقة وتنمية االقت�صاد، فربع الطاقة 

التي تنتجها تاأتي من النفط، وال ت�صهم 
%3 من  ب��ن��ح��و  اإال  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
ما  املنطقة،  اإليها  حت��ت��اج  ال��ت��ي  الطاقة 
يف  الطاقة  م�صادر  تنويع  اأهمية  ي��وؤك��د 
اإىل  اأك��رب، م�صرياً  ال��دول العربية ب�صكل 
ال��دول العربية تعمل على  اأن ع��ددا من 
هذا  يف  التحتية  البنية  م�صاريع  ت�صييد 
ال�صم�صية  الطاقة  املجال، مثل حمطات 

ومزارع الرياح.

م�صتقبل فر�ض العمل 
يف قطاع الطاقة

العاملية  التوقعات  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
زي��ادة الوظائف املطلوبة يف قطاع  حول 
الطاقة املتجددة وتطوير تقنياتها واإدارة 
هذا  وفر  اإذ  املقبلة،  املرحلة  اأنظمتها يف 
القطاع 11 مليون وظيفة حول العامل 
الوكالة  ت��ق��اري��ر  وت��ف��ي��د   ،2018 ع���ام 
اأن هذا العدد  الدولية للطاقة املتجددة 
قد يرتفع اإىل 42 مليوناً على م�صتوى 

العامل بحلول عام 2050. 
وخرج التقرير مبجموعة من التو�صيات 
تركز على اأهمية زيادة اال�صتثمار والبحث 
واأنظمة  الذكية  ال�صبكات  يف  والتطوير 
يف  اال�صتثمار  وت�صريع  الطاقة،  تخزين 
الذكاء  مثل  امل�صتقبلية  التقنيات  تبني 
وتعزيز  االأ�صياء،  واإنرتنت  اال�صطناعي 
للتهديدات  للت�صدي  ال�صيرباين  االأمن 
االإنتاج  وحت��ف��ي��ز  امل��ح��ت��َم��ل��ة،  اجل���دي���دة 
واملنتجات  الغيار  قطع  ملنتجات  املحلي 

ال�صناعية اخلفيفة.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة الت�صجيل العقاري يف اإمارة 
ال�����ص��ارق��ة ع���ن ف��ت��ح ب����اب ال��ت�����ص��ج��ي��ل يف 
يف   2021 لعام  العقاري  التميز  جائزة 
تاريخ  من  ب��دءاً  وذل��ك  املختلفة،  فئاتها 
اآخر  ي��ك��ون  اأن  ف��رباي��ر اجل���اري على   3
موعد لتقدمي ملفات امل�صاركة يوم 25 
االإع��لن عن  القادم، حيث �صيتم  مار�ص 
املختلفة  فئاتها  يف  باجلائزة  الفائزين 

يوم 2 يونيو القادم.
وت�����ص��م اجل���ائ���زة اأرب�����ع ف��ئ��ات ه���ي: فئة 
املكاتب العقارية، وفئة �صركات التطوير 
اإدارة  اأف�����ص��ل جم��ل�����ص  ال���ع���ق���اري، وف��ئ��ة 
اأف�صل  وف���ئ���ة  م������لك،  احت������اد  ج��م��ع��ي��ة 
االإداري  االإ������ص�����راف  خ���دم���ات  ����ص���رك���ات 

جلمعيات احتاد امللك. 
املتطلبات  ع���ن  ال����دائ����رة  واأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف اجل����ائ����زة، ومن 
الفئة  يف  الت�صجيل  م��ن  التاأكد  اأهمها: 

يف  ت�صاعد  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  امل�صطلحات 
اإي�صال الفكرة ب�صكل مب�صط.

وقال �صعادة عبدالعزيز اأحمد ال�صام�صي 
العقاري  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 
العقاري  التميز  جائزة  “اإن  بال�صارقة: 
العقاري  القطاع  وتطوير  لدعم  ج��اءت 
يف االإم�����ارة م��ن اأج���ل م��وا���ص��ل��ة م�صرية 
التميز واالإبداع، وبذل املزيد من اجلهود 
القت�صاد  احليوي  القطاع  ه��ذا  لتحفيز 
ال��ب��ا���ص��م��ة، وا���ص��ت��ق��ط��اب املزيد  االإم������ارة 
واالقليمية  املحلية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  م��ن 
لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك  ل��ه،  والعاملية 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ب���ن حم��م��د 
االأع��ل��ى ح��اك��م اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة، حفظه 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  و�صمو  اهلل، 
نائب  العهد  ويل  القا�صمي  �صلطان  ب��ن 
حاكم ال�صارقة، رئي�ص املجل�ص التنفيذي 
الإم���ارة ال�����ص��ارق��ة، وال��ه��ادف��ة اإىل توفري 
العقاري،  ل��ل���ص��ت��ث��م��ار  ح��ا���ص��ن��ة  ب��ي��ئ��ة 

النموذج  وت��ع��ب��ئ��ة  ل��ل��ج��ائ��زة،  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
الدائرة،  قبل  من  املحددة  املعايري  وفق 
ووا�صحة  م���وج���زة  ب��ط��ري��ق��ة  وال��ك��ت��اب��ة 
االإم��ك��ان، وم��راج��ع��ة ملف  ق��در  ودقيقة 
ال���ت���ق���دمي وال���ت���اأك���د م���ن ت���وف���ر جميع 
ا�صتخدام  وجت��ن��ب  املطلوبة،  املعلومات 
وا�صتخدام  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  امل�����ص��ط��ل��ح��ات 

وحمفزة له على كافة ال�صعد«.
العبار  حميد  امل�صت�صار  �صعادة  واأو���ص��ح 
العقاري  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  دائ������رة  م�����ص��ت�����ص��ار 
اإىل  اأي�صاً  تهدف  اجلائزة  اأن  بال�صارقة 
العقاري  ال�����ص��وق  يف  العاملني  “حتفيز 
يف االإم��ارة، ورفع م�صتوى التناف�ص بني 
العقاري،  القطاع  يف  العاملة  ال�صركات 

يف  ال��ع��ام��ل��ة  املختلفة  ال��ف��ئ��ات  وت�صجيع 
ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ب���ذل امل���زي���د م���ن العطاء 
املبادرة  روح  وتعزيز  عملها،  يف  والتميز 
واالب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز يف ج��م��ي��ع جماالت 
العمل العقاري، والق�صاء على املخالفات 
العقارية والتقليل منها، وتقدير اجلهود 
العقارية  وال�����ص��رك��ات  ال��ف��ئ��ات  وت��ك��رمي 
“حر�ص  م��وؤك��داً  االإمارة”.  يف  املتميزة 
الدائرة الدائم على بناء علقات وثيقة 
مع املجتمع العقاري يف االإمارة، لدورهم 
ال�صوق  ت��ن�����ص��ي��ط  يف  وال���ف���ع���ال  ال��ك��ب��ري 

العقاري، وفتح اآفاق جديدة اأمامه«.
ون�صرت الدائرة على موقعها االإلكرتوين 
التابعة  االجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 
ل��ه��ا، م��ت��ط��ل��ب��ات اال����ص���رتاك يف ك���ل فئة 
م��ن ف��ئ��ات اجل��ائ��زة، وامل��ع��اي��ري املعتمدة 
ميكن  حيث  الفئات،  ه��ذه  يف  للم�صاركة 
العقارية  لل�صركات واملكاتب واجلمعيات 
الرجوع  اجل��ائ��زة  يف  بامل�صاركة  الراغبة 

اإليها يف اأي وقت.

\�صعيد الطاير:
 ان�صجامًا مع توجيهات القيادة الر�صيدة ن�صتمر 

بالتو�صع يف  م�صاريع الطاقة النظيفة واملتجددة 
خلفان بلهول: روؤية متفردة لقيادة 

دولة الإمارات مل�صتقبل قطاع 
الطاقة ودوره يف التنمية امل�صتدامة

»كهرباء ال�سارقة « تنجز متديد خطوط الغاز الطبيعي يف 9 مناطق بال�سيوح  •• ال�شارقة-وام: 

اأجن��زت هيئة كهرباء ومياه وغاز 
ال�����ص��ارق��ة مت��دي��د خ��ط��وط الغاز 
الطبيعي يف ت�صع مناطق بال�صيوح 
ت�صمل مناطق “ 1 - 2 - 3 - 4 - 
6 - 7 - 8 - 13- 10 “ بطول 

اإجمايل يبلغ 200 كم .
ك��م��ا ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ح���ال���ي���اً على 
ت��ن��ف��ي��ذ خ����ط ا����ص���رتات���ي���ج���ي من 
منطقة  اإىل  الرحمانية  حمطة 
كم   16 بطول  التجارية  مويلح 
خلدمة املنطقة وعدد من املناطق 
وامل�صاريع التطويرية مثل الواحة 
اإطار  وذل��ك يف  وال��زاه��ي��ة  ون�صمة 
قاعدة  ل��ت��و���ص��ي��ع  ال��ه��ي��ئ��ة  ج���ه���ود 
امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م��ن م�����ص��روع الغاز 
الطبيعي تنفيذاً للروؤية احلكيمة 
ل�صاحب  ال�صديدة  والتوجيهات 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
املجل�ص  ع�صو  القا�صمي  حممد 
ب�صرورة  ال�صارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
البنية  مب�������ص���روع���ات  االه���ت���م���ام 
االأ�صا�صية وتوفري مقومات احلياة 
الكرمية لل�صكان يف جميع مناطق 
اإمارة ال�صارقة وت�صجيع ا�صتخدام 
ك����وق����ود بديل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از 
للمحافظة على البيئة والتي�صري 
على �صكان االإمارة وتقدمي اأف�صل 

تي�صري  ع��ل��ى  حت��ر���ص  الهيئة  اأن 
لتو�صيل  ال���لزم���ة  االإج���������راءات 
وي��ج��ري حالياً  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��غ��از 
التمديدات  م���ن  امل���زي���د  ت��ن��ف��ي��ذ 
املناطق  يف  وخ��ا���ص��ة  ال�����ص��ب��ك��ة  يف 

ال�صكنية اجلديدة .
املهند�صة  اأك�������دت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 

متكاملة  �صبكة  ووج���ود  امل�����ص��روع 
ميثل  بها  الطبيعي  الغاز  لتوزيع 
ومتطورة  ق��وي��ة  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
م�صرية  ا����ص���ت���م���رار  يف  ت�������ص���اه���م 

التطور.
جناحاً  حقق  امل�صروع  اأن  واأ���ص��اف 
كبرياً حيث بلغت �صبكة متديدات 

اجلديدة  وال��ت��و���ص��ع��ات  امل��ن��اط��ق 
وامل�صروعات التطويرية.

تهدف  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة  اإن  وق��ال��ت 
اإىل  الطبيعي  ال��غ��از  و���ص��ول  اإىل 
بال�صارقة ويف هذا  املناطق  جميع 
االإطار يتم عمل درا�صات م�صتمرة 
الإن�صاء حمطات وتنفيذ متديدات 
ال�صارقة لتوفري خدمات  مبدينة 
املناطق  جلميع  الطبيعي  ال��غ��از 
والتو�صعات باملدينة .. م�صرية اإىل 
اأن عدد حمطات �صخ وتوزيع الغاز 
الطبيعي يف اإمارة ال�صارقة ارتفع 
لي�صل اإىل 5 حمطات تعمل وفق 
اأف�صل املوا�صفات العاملية وت�صمل 
ال�صناعية  ودوار  امل��ج��از  حم��ط��ة 
الرحمانية  وحم���ط���ة  اخل��ام�����ص 
اجلديدة وحمطة كلباء وحمطة 

خورفكان .
حتر�ص  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ�����ص����اف����ت 
ال�صارقة  ���ص��ك��ان  ت�����ص��ج��ي��ع  ع��ل��ى 
الطبيعي  ال���غ���از  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
ك����وق����ود ب���دي���ل ل���ل����ص���ت���ف���ادة من 
ال��ت��ي يحققها  امل��ت��ع��ددة  ال��ف��وائ��د 
 “ امل�صال  الغاز  مقارنة با�صتخدام 
احلفاظ  يف  “ �صواء  اال�صطوانات 

اخلدمات لهم.
ال�صويدي  ���ص��ع��ي��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
وغاز  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ص 
ا�صتخدام  م�����ص��روع  اإن  ال�����ص��ارق��ة 
ك����وق����ود بديل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از 
ب��ال�����ص��ارق��ة مي��ث��ل جت���رب���ة رائ����دة 
وان���ف���راد م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة بهذا 

الغاز  اإدارة  م��دي��ر  ب��ن ه��دة  اأم��ن��ة 
الطبيعي اأن �صبكة الغاز الطبيعي 
وحمطات ال�صخ تعمل وفق اأف�صل 
مراعاة  ومت  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���ص��ف��ات 
وال�صلمة  االأم�������ان  ن��ظ��م  اأع���ل���ى 
ال�صبكات  اإن���������ص����اء  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
وامل��ح��ط��ات ال��ت��ي ت��خ��دم ع���دد من 

 1980 من  اأك��ر  باملدينة  الغاز 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  يف  م���رتا  ك��ي��ل��و 
متديدات  تنفيذ  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ال����غ����از ب���خ���ورف���ك���ان ب���ط���ول 90 
ك���ي���ل���وم���رتا وت���ن���ف���ي���ذ مت���دي���دات 
كلباء  ال��ط��ب��ي��ع��ي مب��دي��ن��ة  ال���غ���از 
120 كيلومرتا .. موؤكداً  بطول 

ت����وف����ره ط����وال  اأو  ال��ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى 
وال�صلمة  واالأم��ان  اليوم  �صاعات 
اأرق������ى واأدق  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��م  ح��ي��ث 
امل���وا����ص���ف���ات وم���ع���اي���ري اجل�����ودة 
ال�صبكة  مت���دي���دات  يف  واالأم�������ان 
التناف�صية  اأ�صعاره  اإىل  باالإ�صافة 
اال�صطوانات  با�صتخدام  مقارنة 
60 يف  بن�صبة  ���ص��ع��ره  ي��ق��ل  ح��ي��ث 

املائة عن ا�صتخدام اال�صطوانات.
ت��وف��ري عدة  اأن����ه مت  اإىل  ول��ف��ت��ت 
طرق للتوا�صل مع االإدارة ت�صمل 
مركز االت�صال 065026660 
الر�صمي  االل����ك����رتوين  وامل����وق����ع 
 sewa.gov.ae ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
 SEWA ال���ه���ي���ئ���ة  وت���ط���ب���ي���ق 
وال����������وات���������������������ص����������اب   APP

.  0565113262
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االإ�سدار الرقمي اخلا�ض من »بريك بلك ال�سرق االأو�سط« يوؤكد م�ساهمة املراأة يف جناح هذه ال�سناعة

املوؤ�سر الر�سمي الأ�سعار املبيعات يف دبي ينهي 2020 مبعدالت قيا�سية تب�سر باأداء قوي للعام اجلديد

•• دبي - وام:

اأط���ل���ق م���وؤمت���ر وم���ع���ر����ص ب���ري���ك بلك 
الرقمية  ن�����ص��خ��ت��ه  االأو������ص�����ط  ال�������ص���رق 
اخل��ا���ص��ة ه���ذا ال��ع��ام وال��ت��ي ت��ق��ام حتت 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  رع��اي��ة 
10 فرباير  اإىل   9 ال��ف��رتة م��ن  خ��لل 
املوؤمتر  ي��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  احل����ايل. وم���ن 
القادمة باحل�صور  ن�صخته  واملعر�ص يف 
ال�����ص��خ�����ص��ي ل��ل��م�����ص��ارك��ني وذل����ك خلل 
الفرتة من 2 اإىل 3 فرباير 2022 يف 
دبي و�صتكون موانئ دبي العاملية - اإقليم 

االإمارات امليناء امل�صيف للحدث.
ي�صتمر  ال���ذي  احل���دث  ه��ذا  وي�صتقطب 
م��دة ي��وم��ني ع���ددا م��ن اخل���رباء الذين 
���ص��ي��ن��اق�����ص��ون ال��ق�����ص��اي��ا احل���ا����ص���م���ة يف 
ال�صناعة مثل و�صائل الت�صدي املبا�صرة 
للوباء والدرو�ص امل�صتفادة منه وتوقعات 
كما  بعدها  وم��ا  ال�صنة  ل��ه��ذه  امل�����ص��اري��ع 
جيل  ب��ن��اء  اإىل  احل��اج��ة  �صي�صتعر�صون 

من ال�صباب املتخ�ص�صني والطموحني.
يف  العاملت  الن�صاء  منتدى  و�صي�صكل 
اإحدى  بلك  ب��ري��ك  يف  القيادية  امل��راك��ز 
الفعاليات التي �صتتحدث خللها ن�صاء 
رائدات عملن بنجاح للرتقاء ب�صركاتهن 
وال�صناعة البحرية اإىل م�صتويات اأعلى. 
وعرب تلك اجلل�صة املفيدة ياأمل منظمو 
املوهوبات  الن�صاء  ا�صتقطاب  يف  احل��دث 
مهارات  وتعزيز  ال�صناعة  يف  العاملت 
املتخ�ص�صات اللواتي ي�صعني اإىل حتقيق 
الن�صائية  املواهب  وتطوير  طموحاتهن 

املتميزة.
بلك  “بريك  ���ص��ّل��ط  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا  وم��ن��ذ 
ال�صرق االأو�صط” ال�صوء على موا�صيع 
ال�صناعة.  يف  ا�صرتاتيجية  اأهمية  ذات 
الن�صاء  منتدى  ع��رب  ال��رتك��ي��ز  وي�صّكل 
بريك  يف  القيادية  املراكز  يف  العاملت 
اللواتي  املتخ�ص�صات  الن�صاء  على  بلك 
ال�صناعة  من��و  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمن 

اأحد املوا�صيع الرئي�صة التي �صيتناولها 
احل��������دث. وذل�������ك ل�������ص���د ال���ف���ج���وة بني 
الب�صائع  �صحن  �صناعة  يف  اجلن�صني 

ال�صائبة وامل�صاريع الكربى.
وقالت �صمو االأمرية �صارة اآل �صعود مدير 
ال��ب��ح��ري��ة يف املنتدى  ت��ط��وي��ر االأع���م���ال 
باالأكادميية  ال��ب��ح��ري  للنقل  ال����دويل 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
“ يهيمن  ب���االإ����ص���ك���ن���دري���ة..  ال���ب���ح���ري 
وهذه  البحرية  ال�صناعة  على  الرجال 
حقيقة ظاهرة للعيان. ومع ذلك ُتظهر 
ال��ن�����ص��اء ال���ي���وم جن���اح���ات ب���اه���رة يف كل 
املجاالت وقد بداأنا نلم�ص االآثار املبا�صرة 
لتلك النجاحات يف القطاع. ومع مرور 
املنا�صب  يف  امل���راأة  ح�صور  ازداد  ال��وق��ت 
لتقرير  ووف��ًق��ا  ك��ب��ري.  ب�صكل  ال��ق��ي��ادي��ة 
التجارية  االأع���م���ال  جم���ال  يف  ال��ن�����ص��اء 
لعام 2020 ال�صادر عن غرانت ثورتن 
ن�صبة  يف  من����وا   2019 ال���ع���ام  ���ص��ج��ل 
الن�صاء يف العاملت يف املنا�صب االإدارية 

العليا على م�صتوى العامل مبقدار 29 
تغّيرًيا  العامل  اأن  املائة. وُيظهر هذا  يف 

يف طرق التفكري«.
بالقدرة  ي��ت��م��ت��ع��ن  ال��ن�����ص��اء  اأن  واأك������دت 
ال�صناعة  ازدهار  للم�صاعدة يف  اللزمة 
وكذلك الكفاءة يف اال�صطلع بدور هام 
يف جناح الدول حول العامل. ومن املهم 
اأن نرى الفعاليات التجارية مثل بريك 
بلك ال�صرق االأو�صط متنح الن�صاء منرًبا 

للتحدث ومناق�صة م�صريتهن املهنية.
من جانبها قالت نورة ال�صام�صي رئي�ص 
االأكادميية  املجتمعية،  امل�صاركة  ق�صم 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
وجود  “اإن  ال�����ص��ارق��ة..  ف���رع  ال��ب��ح��ري 
ديناميكيات  يغري  متنوعة  عاملة  قوى 
ب�صرف  ف���رد  ك��ل  ي�صيف  اإذ  ال�����ص��ن��اع��ة 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ج��ن�����ص��ه ���ص��ي��ًئ��ا ف���ري���ًدا اإىل 
��ا نعمل  اأي�����صً ال��ق��ط��اع. ويف االأك��ادمي��ي��ة 
على  الفتيات  ت�صجيع  على  با�صتمرار 
ي��ك��ّن ج���زًءا من  اأح��لم��ه��ن واأن  حتقيق 

الطالبات  وُت�����ص��ّك��ل  ال��ب��ح��ري  ال�صناعة 
حواىل 43 يف املائة من اإجمايل طلبنا 
لدى  اأن  ال��ع��ل��وم..الف��ت��ة  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
الطالبات  م��ن  ن�صبة  اأع��ل��ى  االأك��ادمي��ي��ة 
يف جمال ال�صناعة البحرية يف منطقة 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط و���ص��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا..
اإح����داث تغيري يف  اأم��ل��ه��ا يف  معربة ع��ن 
مع  �صراكتهم  اأن  معتربة  ال�����ص��دد  ه��ذا 
الرقمي  االإ�صدار  فعاليات جتارية مثل 
اخلا�ص من بريك بلك ال�صرق االأو�صط 

�صت�صاعدهم يف حتقيق هذا امل�صعى«.
ويف م��ع��ر���ص ح��دي��ث��ه ع��ن احل��اج��ة اإىل 
الن�صاء  دور  اأهمية  ب�صاأن  الوعي  تعميم 
الب�صائع  �صحن  �صناعة  يف  ال��ع��ام��لت 
نيكوال  اأك��د  الكربى  وامل�صاريع  ال�صائبة 
غود رئي�ص العلمة التجارية والعلقات 
البحرية،  احلقول  وخدمات  اخلارجية 
لدى هيئة الت�صنيف الربيطانية لويدز 
ي�صهم  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  اأن  ري��ج��ي�����ص��رت 
يعتمد  اإذ  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  كبري  ب�صكل 

ال��وع��ي بال�صناعة  ���ص��يء ع��ل��ى رف���ع  ك��ل 
البحرية.الأن املجتمع ال يدرك حقيقتها 
االأمر  ه��ذا  فيها.  الن�صاء  عمل  واإم��ك��ان 
ال�صناعة  يف  االأف�����راد  دم���ج  م��ن  مينعنا 
البلدان  ح��ك��وم��ات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
واملنظمات  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  يف 
الدولية مثل املنظمة البحرية الدولية 
ح�صول  ل�صمان  جهدها  ق�صارى  تبذل 
الن�صاء على الدعم اللزم للم�صاهمة يف 
منو ال�صناعة. وت�صكل الن�صاء ما ن�صبته 
العاملة،  ال��ق��وى  م��ن  امل��ائ��ة فقط  2 يف 
ب���ح���ار يف  1،2 م���ل���ي���ون  ت�����ص��م  وال����ت����ي 
العامل.  م�صتوى  على  البحري  القطاع 
وت�����ص��م��ل ه����ذه ال��ن�����ص��ب��ة ال�����ص��ئ��ي��ل��ة كل 
كالبحارة  البحرية  الوظائف  قطاعات 
امل�صوؤولني  كبار  من  قليل  وعدد  الن�صاء 
ول�صمان  ال�����ص��ي��دات.  م��ن  التنفيذيني 
رف���ع ه���ذا ال��رق��م وم�����ص��اع��دة امل��زي��د من 
ال��ن�����ص��اء ع��ل��ى اك��ت�����ص��اب ال��ت��ق��دي��ر ف���اإن 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة م��ث��ل ب��ري��ك بلك 
يتجزاأ  ج��زًءا ال  ت�صكل  االأو���ص��ط  ال�صرق 
من االأدوات امل�صاعدة الأنها تلهم الكوادر 
اإىل  يطمحن  اللواتي  ال�صابة  الن�صائية 
االأمر  عاملًيا  البحرية  للمهن  االن�صمام 
م�صتويات  حتقيق  على  يحفزها  ال���ذي 

اأعلى من التقدم.
و�صوف ي�صمل منتدى الن�صاء العاملت 
بلك  ب���ري���ك  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  امل����راك����ز  يف 
لو�صول  ال��ع��دي��دة  امل�������ص���ارات  جل�صتني 
عرب  ال���ق���ي���ادي���ة  امل����راك����ز  اإىل  ال���ن�������ص���اء 
التخطيط املهني وكيفية م�صاهمة املراأة 
انتهاء  بعد  البحرية  التجارة  تعايف  يف 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا.و ���ص��وف ت�����ص��ل��ط كل 
اجلل�صتني ال�صوء على موا�صيع ترتاوح 
املراكز  يف  للن�صاء  املهنية  امل�����ص��رية  ب��ني 
اأزمة  خلل  الن�صاء  وم�صاهمة  القيادية 
وباء كوفيد-19 ودور الن�صاء يف تعزيز 
من  العديد  اإىل  اإ�صافة  ال�صركات  من��و 

املو�صوعات االأخرى.

•• دبي - الفجر: 

العقارية  املبيعات  ت�صرفات  اإجمايل  ارتفع 
 35،400 اإىل  دب�����ي  يف   2020 ل���ل���ع���ام 
مليار   72.47 بلغت  كلّية  بقيمة  ت�صرفاً، 
دره������م، وذل�����ك يف اأع���ق���اب ت�����ص��ج��ي��ل دائ����رة 
االأرا����ص���ي واالأم������لك ب��دب��ي م��ا جمموعه 
درهم،  مليار   7.5 بقيمة  �صفقة،   3751
امل��ا���ص��ي. ج���اء ذلك  ال��ع��ام  يف دي�صمرب م��ن 
ح�صب الن�صخة العا�صرة من املوؤ�صر الر�صمي 
اأطلقته  امل��ب��ي��ع��ات يف دب���ي، وال����ذي  الأ���ص��ع��ار 
“بروبرتي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دبي”  “اأرا�صي 
ويتخذ املوؤ�صر من العام 2012  فايندر”. 
�صهر   2012 ي��ن��اي��ر  وم���ن  االأ���ص��ا���ص،  �صنة 
ربع   2012 االأول  ال��رب��ع  وم��ن  االأ���ص��ا���ص، 
اأحمد،  اإب��راه��ي��م  وق��ال��ت لطيفة  االأ���ص��ا���ص. 
العقارية  والبحوث  الدرا�صات  اإدارة  مديرة 
يف دائرة االأرا�صي واالأملك يف دبي: “توؤكد 
البيانات ال�صابقة على املتانة التي يتمتع بها 
واالقت�صاد  خ��ا���ص،  ب�صكل  ال��ع��ق��ارات  قطاع 
عام،  ب�صكل  االإم�����ارات  ودول���ة  ل��دب��ي  الكلي 
امل�صتثمرين،  ث���ق���ة  ب�������دوره  ع�����زز  وال�������ذي 
ب�صكل  للقطاع  ال��ن�����ص��اط  ع���ودة  يف  و���ص��اه��م 
ف��اع��ل وحت���دي���داً خ���لل االأ���ص��ه��ر الثلثة 
املا�صية، بف�صل توجيهات القيادة الر�صيدة 
كوفيد- جائحة  من  التعايف  وا�صرتاتيجية 

وو�صعت  جن��اع��ت��ه��ا،  اأث��ب��ت��ت  وال���ت���ي   ،19
االإم������ارات يف م��ق��دم��ة ال����دول ال��ت��ي اأع���ادت 
تدريجي،  ب�صكل  االق��ت�����ص��اد  عجلة  دوران 
القطاعات.  ملختلف  كلي  فتح  اإىل  و���ص��واًل 
�صتكون هذه االأرقام من�صة انطلق لل�صوق 

يف 2021، حيث نعتقد يقيًنا اأنه �صيكت�صب 
التدريجي  االفتتاح  من  الزخم  من  املزيد 
موعد  م��ن  واالق����رتاب  العاملية،  ل��لأ���ص��واق 
احلدث  دبي”،   2020 “اإك�صبو  اإط����لق 

الذي يرتقبه العامل اأجمع«.

نظرة عامة
العام  من  املا�صية  القليلة  االأ�صهر  �صهدت 
لل�صوق  ق��ي��ا���ص��ي��ة  اأرق�����ام  ت�صجيل  امل��ن�����ص��رم 
اجل��اه��زة، حيث حطم  ال��وح��دات  الثانوي/ 
ودي�صمرب م�صتوى  نوفمرب  �صهري  كل من 
ال�صنوات  م���دار  على  الفئة  ل��ه��ذه  املبيعات 
ال�صبع املا�صية. و�صجل دي�صمرب 2020 ما 
مقداره 2،579 �صفقة بقيمة 6.22 مليار 
درهم، اأي بزيادة %9.7 عن �صهر نوفمرب 
�صهًرا  االآخ����ر  ه��و  ك���ان  ال���ذي  �صبقه،  ال���ذي 

�صوق  اأداء  ويعزى  الثانوي.  لل�صوق  قيا�صًيا 
اال�صتباقية  االإج����راءات  اإىل  ال��ع��ق��اري  دب��ي 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة دبي، 
ت�صرفات  م�صتوى  اإىل  العودة  من  ليتمكن 
ومع اأن العام  البيع قبل “كوفيد – 19”. 
كان �صعًبا على م�صتوى العامل، متكنت دبي 
حيوية  على  واحل��ف��اظ  ال�صيطرة،  من  من 
���ص��وق��ه��ا ال��ع��ق��اري م��ن خ���لل ال��ع��دي��د من 

املبادرات املبتكرة.
�صريًعا  تعافًيا  االآن  حتى  ال�����ص��وق  وي�صهد 
اأدنى  ق��وي م��ن  اإي��ج��اب��ي  ارت����داد  على �صكل 
االأرقام  اأدن��ى  اإىل  النظر  وعند  امل�صتويات، 
معاملة(   1452( بواقع  مايو  يف  املحققة 
فقط، يتبني مدى التعايف ال�صاعد لل�صوق 

بن�صبة %270 تقريًبا.
اأك��ر االأ�صهر   2020 اأب��ري��ل وم��اي��و  وك��ان 
تاأثراً بالن�صبة للمبيعات يف ال�صوق الثانوية 
ول��ك��ن مبيعات  دب����ي،  االإغ������لق يف  ب�����ص��ب��ب 
ما  ���ص��رع��ان  ال��ث��ان��وي��ة  ال�صكنية  ال��ع��ق��ارات 
عاودت ارتفاعها منذ تخفيف القيود، لتبلغ 
 2،179 م��ع   2020 ن��وف��م��رب  ذروت��ه��ا يف 
 2579 م��ع  دي�����ص��م��رب  ث��م يف  ب��ي��ع،  �صفقة 
�صفقة بيع، لي�صجل بذلك اأعلى م�صتوى يف 

�صت �صنوات وت�صعة اأ�صهر.
االإغلق،  ب�صبب  ال�صوق  اأداء  تراجع  ورغ��م 
وما جنم عنه من فر�ص قيود على احلركة 
فقد  ال�صوق عموًما،  ال�صعبة يف  والظروف 
كان 2020 اأف�صل من املتوقع، وذلك من 
ح��ي��ث االأرق������ام امل�����ص��ج��ل��ة، ح��ي��ث مت خلله 
 72.47 بقيمة  �صفقة   35،400 تنفيذ 
مليار درهم، كان منها 14،356 للعقارات 

للعقارات   21،044 و  اخل����ارط����ة،  ع��ل��ى 
و  دره���م  مليار   19.81 بقيمة  ال��ث��ان��وي��ة، 

52.66 مليار على التوايل.
وك����ان ال���رب���ع االأخ�����ري م���ن ال���ع���ام 2020 
االأقوى يف العام املا�صي، بل اإنه �صاعد على 
والقيمة،  االأك��رب من حيث احلجم  التعايف 
�صفقة   11،064 ت�����ص��ج��ي��ل  ���ص��ه��د  ح��ي��ث 

مبيعات بقيمة 22.07 مليار درهم.
وعند النظر اإىل اإجمايل الرهون العقارية 
للعام ذاته، يتبني لنا ت�صجيل ما جمموعه 
مليار،   87.20 بقيمة  �صفقة   12،958
الثانوية.  للعقارات  تقريًبا  جميعها  وكانت 
و���ص��ه��دن��ا ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ه����ذا التحول 
املتزايد نحو العقارات اجلاهزة، كخيار من 
املتعاملني االآن ل�صراء وحدات للعي�ص بداًل 
م��ن االإي��ج��ار. وق��ال��ت لينيت ع��ب��اد، مديرة 

االأبحاث والبيانات يف “بروبرتي فايندر”: 
للهتمام  مثرًيا   2020 العام  ك��ان  “لقد 
فايندر”  “بروبرتي  يف  وتوقعنا  ع��م��وًم��ا. 
ال�صكنية  ال���ع���ق���ارات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  زي������ادة 
التوجه  ه����ذا  اأن  ن��ع��ل��م  ك��ن��ا  ب���ل  اجل����اه����زة، 
ا م�صتوى  �صيوؤثر على ال�صوق. والحظنا اأي�صً
بعد  العقارات  �صوق  االنتعا�ص يف  عالًيا من 
داف��ًع��ا للنا�ص  ال��ق��ي��ود، وك���ان ذل��ك  تخفيف 
وجاء  امل��ن��زل��ي��ة.  حياتهم  اأمن���اط  لتح�صني 
ذلك مدفوًعا باالأ�صعار اجلذابة، وانخفا�ص 
م��ع��دل ال��ف��ائ��دة على ال��ره��ن ال��ع��ق��اري اإىل 

اأدى م�صتوى على االإطلق«.
و���ص��ج��ل امل��وؤ���ص��ر ال�����ص��ه��ري ال��ع��ام 1.075 
درهماً،   1،013،973 ق��دره  ب�صعر  نقطة 
االإجمايل  الف�صلي  امل��وؤ���ص��ر  �صجل  ح��ني  يف 
 1،035،742 ب�����ص��ع��ر  ن��ق��ط��ة   1.117
فقد  االإجمايل  ال�صنوي  املوؤ�صر  اأما  درهماً، 
 1،083،413 ب�صعر  نقطة   1.15 ب��ل��غ 
دره���م���اً. و���ص��ج��ل امل��وؤ���ص��ر ال�����ص��ه��ري لل�صقق 
1.124 نقطة ب�صعر 953،616 درهًما، 
1.17 نقطة  واملوؤ�صر ربع ال�صنوي لل�صقق 
�صجل  بينما  دره���ًم���ا،   980،657 ب�صعر 
نقطة   1.186 لل�صقق  ال�����ص��ن��وي  امل��وؤ���ص��ر 

وب�صعر قدره 1،031،311 درهًما.
وحدات  للفلل/  ال�����ص��ه��ري  امل��وؤ���ص��ر  و���ص��ج��ل 
ب�صعر  واح���������دة،  ن���ق���ط���ة  ه����او�����ص  ال�����ت�����اون 
املوؤ�صر  �صجل  بينما  دره��م،   1،691،696
الف�صلي للفئة ذاتها 1.005 نقطة ب�صعر 
1،699،992 درهم، وبلغ املوؤ�صر ال�صنوي 
 1،729،468 ب�����ص��ع��ر  ن��ق��ط��ة   1.077

درهًما.

اقت�سادية عجمان تطلق م�سروع تكاملية 
االأ�سماء التجارية بالتعاون مع املنطقة احلرة

•• عجمان-وام:

احلرة  عجمان  منطقة  م��ع  بالتعاون  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  اأطلقت 
م�صروع تكاملية االأ�صماء التجارية امل�صرتكة بني اجلهتني.

وقال �صعادة عبداهلل اأحمد احلمراين مدير عام الدائرة اإن امل�صروع يرمي 
عن  معربا  اجلهتني  بني  املتبادلة  املنافع  وحتقيق  والرتابط  التكامل  اىل 
للإمارة،  املحلي  االقت�صاد  على  كبري  تاأثري  له  �صيكون  امل�صروع  ب��اأن  ثقته 

و�صي�صعها على خارطة التناف�صية املحلية واالإقليمية والدولية.
�صلطان  ����ص���ع���ود  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الت�صجيل  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ص��م��ري، 
التنمية  دائ������������رة  يف  ال������ت������ج������اري 
ي���اأت���ي يف  امل�������ص���روع  اإن  االق��ت�����ص��ادي��ة 
اإط����ار ال�����ص��راك��ة اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
واملناطق  عجمان  اقت�صادية  من  كل 
احلرة مو�صحا اأن امل�صروع له اأهمية 
امل�صرتكني  للم�صتثمرين  ق�����ص��وى 
اب��ع��اد واهداف  ل��ه  ب��ني اجلهتني كما 
يف  ت�صهم  امل��دى  طويلة  ا�صرتاتيجية 
التكاملية والرتابط االلكرتوين بني 

اجلهتني.
واأو�صح اأن امل�صروع هو ثمرة التعاون 
وال���������ص����راك����ة اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
م��ن��ه��م��ا حلماية  و���ص��ع��ي��اً  اجل��ه��ت��ني، 
اآلية  توفري  خ��لل  من  امل�صتثمرين، 
م���وح���دة ل��ل��ب��ح��ث واال���ص��ت��ع��لم على 
م�صتوى االإمارة عن اال�صماء التجارية 
وتوفري  اأي�صا،  املحظورة  اأو  املتاحة 
جديدة  رقمية  وخ��دم��ات  خ�صائ�ص 
االقت�صادية  الرتاخي�ص  اأن��ظ��م��ة  يف 
�صي�صهم يف  وال����ذي  ال��ط��رف��ني  ل���دى 
حت�صني جودة اخلدمات االقت�صادية 
التجارية  االأ�صماء  وحماية  املقدمة، 
والتي تعترب علمات جتارية وملكية 

لدى  البيانات  قواعد  واالزدواج��ي��ة بني  التكرار  الأ�صحابها، ومينع  فكرية 
�صي�صهم  االأنظمة  بني  االلكرتوين  الربط  اإن  ال�صمري  واأ�صاف  اجلهتني. 
امل�صرتكة بني كل  اإجن��از العمليات واالإج���راءات واخلدمات  يف �صرعة ودقة 
اأث��ره على م�صتوى  من اقت�صادية عجمان واملنطقة احل��رة، وال��ذي �صيعود 
الثقة وامل�صداقية يف املناخ اال�صتثماري واالقت�صادي يف االمارة، وي�صهم يف 
الدائرة والرامية اىل حتقيق اقت�صاد تناف�صي م�صتدام قائم  حتقيق روؤية 
املحلي  ال�صعيد  االم��ارة على  تناف�صية  ورف��ع معدل  واالبتكار  املعرفة  على 

واالإقليمي والدويل.

الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت 
حتقق نتائج متقدمة يف نظام النجوم العاملي

•• دبي -وام:

اأ�صاد �صعادة حمد عبيد املن�صوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
“النجوم  االت�صاالت باملراكز املتقدمة التي حققتها الهيئة يف نتائج نظام 
العاملي” لت�صنيف اخلدمات والتي اعتمدها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص  بن را�صد 
“رعاه اهلل” حيث ح�صل كل من موقع الهيئة االإلكرتوين وتطبيق الهيئة 
الذكي على ت�صنيف اأربع جنوم وذلك يف النتائج التي �صملت للمرة االأوىل 
 100 نحو  وغطت  احلكومية  االت�صال  ومراكز  الرقمية  القنوات  تقييم 

قناة تقدمي خدمات يف 28 جهة.
الر�صيد الرتاكمي للهيئة من االإجن��ازات يف  املتقدمة  النتائج  وتعزز هذه 
الفرتة االأخرية حيث �صبق للهيئة اأن احتلت املركز االأول يف نتائج ال�صعادة 
وجودة احلياة يف بيئة العمل ال�صادرة عن الربنامج الوطني لل�صعادة وجودة 
احلياة والذي يهدف اإىل تعزيز ال�صعادة وجودة احلياة يف بيئة العمل �صمن 

اجلهات احلكومية.
لتنظيم  العامة  الهيئة  اأولته  ال��ذي  الكبري  االهتمام  النتائج  هذه  وتعك�ص 
قطاع االت�صاالت لتطوير قنواتها الرقمية من اأجل توفري خدمات �صهلة 
من  فريق  يعمل  حيث  املتعاملني  جلمهور  ال�صاعة  م��دار  وعلى  و�صريعة 
املواطنني االأكفاء على تطوير البوابات الرقمية يف الهيئة وتقدمي خل�صة 
احلكومية  اجل��ه��ات  اإىل  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  تطوير  جم��ال  يف  خربتهم 

االأخرى يف �صياق متكني وقيا�ص التحول الرقمي.

التغري املناخي والبيئة تطلق خدمة اإ�سدار �سهادة »�سايت�ض« اإلكرتونيا 
•• دبي - وام: 

�صهادة  اإ���ص��دار  خ��دم��ة  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
والذكي  االإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  ع��رب  رق��م��ي  ب�صكل  “�صايت�ص” 
الرامية  ا�صرتاتيجيتها  موا�صلة  اإىل  تهدف  خطوة  يف  للوزارة 
اإىل �صمان مرونة وا�صتمرارية اخلدمات، وحتقيق اأعلى معدالت 

اإ�صعاد املتعاملني.
و�صيتم مبوجب اإطلق اخلدمة اجلديدة اإيقاف اإ�صدار وطباعة 

ال�صهادات الورقية االعتيادية عرب مراكز �صعادة املتعاملني.
ال�صايت�ص  �صهادة  نظام  اإطلق اخلدمة اجلديدة وحتويل  ياأتي 
الر�صيدة،  القيادة  لتوجيهات  مواكبة  االإل��ك��رتوين  ال�صكل  اإىل 
 2021 الوطنية  الأه���داف روؤي��ة االم���ارات واالج��ن��دة  وحتقيقاً 
اخلدمات  موؤ�صر  يف  عاملياً  االأوىل  االم����ارات  دول���ة  ت��ك��ون  اأن  يف 

االإلكرتونية “الذكية«.
ومن جهته قال �صعادة �صلطان علوان وكيل وزارة التغري املناخي 
والبيئة بالوكالة : اإن الوزارة حري�صة على توفري كافة خدماتها 
التي ت�صهد اإقبال من املتعاملني اإىل النظام االإلكرتوين الذكي 
ل�صمان مرونتها وا�صتمراريتها ، م�صرياً اإىل اأن توفري اخلدمة 

اجلديدة �صيعزز حتقيق الدولة اللتزاماتها مبوجب ان�صمامها 
وتوقيعها على اتفاقية ال�صايت�ص.

ي�صتخدم  ر�صميا  م�صتندا  تعترب  �صايت�ص  ���ص��ه��ادة  اأن  واأ���ص��اف 
اإعادة  اأو  الت�صدير،  اأو  اال�صترياد،  تراخي�ص  على  املوافقة  عند 
الت�صدير الأية نوع حي اأو عينه اأو منتج من االأن��واع احليوانية 
اأو النباتية املدرجة على ملحق اتفاقية �صايت�ص، كما تتيح نقل 
ال�صروط  جميع  ا�صتيفاء  بعد   - الدولية  احل��دود  عرب  االأن���واع 
اللزمة -،ويتم اإ�صدار ال�صهادة بنموذج ون�صق موحد بني كافة 

الدول االأع�صاء يف اتفاقية �صايت�ص .
رمز  �صتت�صمن  اجل��دي��دة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صهادة  اأن  اإىل  ون���وه 
اجلهات  ولكافة  للمتعامل،  يتيح   «  QR code« ال��ك��رتوين 

التاأكد من موثوقيتها و�صحة البيانات الواردة بها.
ال���رب���ط االلكرتوين  وت�����ص��ت��ه��دف اخل���دم���ة اجل���دي���دة حت��ق��ي��ق 
اجناز  و�صرعة  ال�صحنات،  عن  واالإف���راج  االإ���ص��دار  بني  املتكامل 
ودق���ة ا���ص��دار ال�����ص��ه��ادة، دون احل��اج��ة مل��راج��ع��ة م��وظ��ف �صعادة 
املعاملني لطباعة ال�صهادة، وتوفري الوقت واجلهد حيث ميكن 
دون احلاجة ال�صتلمها من  ال�صهادة  للمتعامل احل�صول على 

مراكز �صعادة املتعاملني.

املالية باال�صتغناء عن م�صتلزمات  املوارد  اإىل توفري  كما تهدف 
وا�صتخدام  الورقية،  لل�صهادة  والطباعة  االإ���ص��دار  ومتطلبات 
وبناء  ال����وزارة،  يف  امل��ت��وف��رة  الرقمية  التحتية  البنية  مم��ي��زات 
عند  اإليها  ال��رج��وع  ميكن  متكاملة  الكرتونية  بيانات  ق��اع��دة 
احلاجة مما �صي�صهل على املوظفني اجناز مهام عملهم، ويعزز 
معدالت �صعادة املتعاملني، وي�صمن رفع معدالت احلفاظ على 
املتعاملني  ب��ني  املبا�صر  التفاعل  تقليل  ع��رب  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 
وموظفي خدمة �صعادة املتعاملني ، باالإ�صافة اإىل اتاحة املجال 
للتاأكيد على �صحة البيانات الواردة يف ال�صهادة من خلل موقع 

الوزارة ل�صمان اأعلى معدل ملوثوقية ال�صهادات.
اأنواع  ثلثة  اإ���ص��دار  يتم  اجلديدة  االإلكرتونية  اخلدمة  وع��رب 
ا�صترياد  “�صهادة  ه���ي  االإل��ك��رتون��ي��ة  ���ص��اي��ت�����ص  ���ص��ه��ادات  م��ه��ن 
اإع��ادة ت�صدير  و”�صهادة  �صايت�ص”  و”�صهادة ت�صدير  �صايت�ص” 

�صايت�ص« .
عرب  االإلكرتونية  �صايت�ص  �صهادة  اإ���ص��دار  للمتعاملني  وميكن 
املوقع الكرتوين اأو التطبيق الذكي لوزارة التغري املناخي والبيئة 
واحل�صول عليها من خلل االأجهزة الذكية وا�صتخدامها ب�صكل 

ر�صمي دون احلاجة اىل طباعتها.
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منوذج اإعالن الن�صرعن ال�صطب
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : التميمي وم�صاركوه

بطلب �صطب ت�صجيل بيانات العلمة التجارية: PARK REGIS بارك ريجز
املودعة بالرقم:  174050بتاريخ : 2012/05/24 

وامل�صجلة بتاريخ: 2016/06/26
باإ�صم املالك: �صتايويل هو�صبيتاليتي  جروب بي تي واي ليمتد

وعنوانه :  ات�ص ا�ص بي �صي بيلدينج ، ليفل6، 580 جورج �صرتيت، �صيدين  ان ا�ص دبليو2000، ا�صرتاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43 
املنتجعات  خدمات  الفنادق،  خدمات  امل��وؤق��ت،   ال�صكن  الكحويل(،  )غ��ري  وال�صراب  الطعام  توفري  خدمات 
الفندقية، خدمات االإقامة يف الفنادق، خدمات توفري الطعام وال�صراب للفنادق، خدمات حجز االإقامة يف 
الفنادق، خدمات املطاعم املوجودة �صمن الفنادق، توفري اأماكن منا�صبة يف الفنادق الإقامة معار�ص االأعمال و 
املوؤمترات واجلل�صات واملحا�صرات واالجتماعات، توفري املن�صاآت  املنا�صبة )للإقامة( لعقد املوؤمترات واملعار�ص 
والعطلت، تاأجري  غرف االجتماعات، خدمات ال�صيافة )االإقامة(، توفري اأجنحة  ال�صيافة )توفري االإقامة 
اأو امل�صروبات غري الكحولية(،  خدمات التخطيط وتقدمي املعلومات اخلا�صة باالإقامة لتم�صية  اأو الطعام 
العطلت،  املطاعم، املقاهي، خدمات توفري الطعام وال�صراب )غري الكحويل(،  وكافة اخلدمات اال�صت�صارية 
وتوفري املعلومات وامل�صورة املتعلقة باالأمور  املذكورة اأعله، وتقدمي جميع تلك اخلدمات اأي�صاً عن طريق 
اأو من خلل �صبكة ات�صاالت الكرتونية عاملية، وال��واردة جميعها يف  االإنرتنت  من قاعدة بيانات حا�صوبية 

الفئة 43  
وقد تقرر �صطب العلمة بتاريخ: 2021/01/14
اأ�صباب ال�صطب: �صطب العلمة بطلب املالك

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  3  فرب�ير 2021 �لعدد 13155

EAT 157115
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�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 32
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صامل علي بخيت امل�صافري الكتبي ، اجلن�صية االإمارات 
العربية املتحدة ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ 
الرخ�صة  يف   ، املتحدة  العربية  االإمارات  اجلن�صية   ، الكتبي  مرخان  مطر  غريب  �صلطان 
امل�صماة )الركن للنقليات( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )617406( 

ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية يف ال�صارقة. تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 33

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد �صليمان ابراهيم ح�صن البلو�صي اجلن�صية االإمارات 
ال�صيد:  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�صته  املتحدة  يرغب يف  العربية 
احمد �صلطان �صامل عجيل الكتبي اجلن�صية االإمارات العربية املتحدة يف الرخ�صة )وادي احللو 
لتجارة االواين املنزلية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )759057( ال�صادرة 

من دائرة التنمية االإقت�صادية ، تنازل �صاحب الرخ�صة الخر. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الت�صديق  على االجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا االعلن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعلن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
يف �لدعوى رقم 2020/2990 جتاري جزئي عجمان  

املدعي : بنك امل�صرق 
املدعي عليهم : 1- الباقر للمقاوالت املعدنية  2. عبداهلل حممد ابراهيم 

املطلوب اإعلنهم : 1- الباقر للمقاوالت املعدنية  2. عبداهلل حممد ابراهيم
تدعو اخلربة 1- الباقر للمقاوالت املعدنية  2. عبداهلل حممد ابراهيم املدعي عليهم 
يف الدعوى املذكورة اعله واملرفوعة من بنك امل�صرق ومبوجب حكم حمكمة عجمان 
االإحتادية االإبتدائية ال�صادر بتاريخ 2021/1/13 اىل جل�صة خربة م�صموعة يوم االأحد 
املوافق 2021/2/7 ال�صاعة 1.30 ظهرا وعليكم االإت�صال باخلربة من خلل رقم هاتف 
0504575840 ويطلب تقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�ص الدعوى. علما بانه يف 
حالة عدم االإت�صال من طرفكم اأو من طرف وكليكم املعتمد ، ف�صوف ن�صتمر يف اتخاذ 

االإجراءات القانونية لذلك. 
�أحمد �إبر�هيم �أحمد عبد�هلل 
�خلبري�ملنتدب  

�إعالن للح�سور �مام خبري 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
يف �لدعوى رقم 2020/5112 جتاري جزئي - دبي  

املقامة من / ن�صرين فاطمة حممد اخرت �صعيد
�صد / 1- اجنيل اوغ�صت حماتي  2-بتونز & بوز للخياطة 

نعلن نحن اخلبري احل�صابي / حممد حميد املري ، حممد حميد املري ، انه مت تعيننا من حمكمة دبي املوقرة 
لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة ال�صادر بجل�صة 2021/1/12 يف الدعوى املذكورة اأعله 
- كما نعلن املدعي عليهم )اجنيل اوغ�صت حماتى( )بتونز & بوز للخياطة( حل�صور اإجتماع اخلربة املقرر له 
جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2021/2/16 يف متام ال�صاعة 3.00 ع�صرا وذلك من خلل االإت�صال املرئي بجميع 

اأطراف النزاع عرب تطبيق زووم )zoom( بالدخول على الرابط ادناه التايل. 
Meeting ID 742 3671 7485
Password 51122020 
https://us04web.zoom.us/j/74236717485?pwd=ZjZEYnZDNIQ5Q1M0M09DNnl3bGU2dz09

ويف حال اي ا�صتف�صارات ميكنكم االإت�صال على رقم مكتب اخلبري 042227585 ، والربيد االإلكرتوين
info@wisehouse.ae

خبري ح�سابي 
حممد حميد �ملري  

�إعالن �إجتماع خربة 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ماهر حممود يون�س   
مدين     SHCEXCICIVS2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003921/ 

اإىل املحكوم عليه :  ماهر حممود يون�ص 
العنوان : ال�صارقة - املنطقة احلرة - م�صتودع رقم Q3 - 065 الهاتف : 0507273781

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ خالد عو�ص الريح بانقا - اجلن�صية : �صوداين  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�صم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : 
املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 340347 درهم

 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
  �لقا�سي / وليد خمي�س عبد�هلل �خلدمي  

حمكمة �ل�سارقة  / حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1097(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع  - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / موزه حممد �صعيد املزروعي  
ت���ود امل���ن���ذرة اأن ت��ن��ت��ه��ي اىل ع��ل��م امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب��ال��غ قدرها 
وت�صعون  وواح��د  درهم  �صبعة وثلثون  ومئتان  الف  )�صبعون  درهم   )70.237.91(
فل�صا( خلل مدة اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ويف حال ف�صلكم 
يف �صداد كامل املديونية خلل املدة املذكورة ، فاإنه �صيبادر املنذر اىل رفع االأمر اىل 
املحكمة املخت�صة واتخاذ كافة االإج��راءات القانونية �صدكم مع حتميلكم االأتعاب 

ور�صوم التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1094(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / موزه حممد طريف �صايف املن�صوري  
تود املنذرة اأن تنتهي اىل علم املنذر اليها ب�صداد املديونية البالغ قدرها )30.304.75( 
درهم )ثلثون الف وثلثمائة واربعة دراهم وخم�صة و�صبعون فل�صا( خلل مدة 
�صداد كامل  االإن���ذار ويف ح��ال ف�صلكم يف  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  اي��ام من  اأق�صاها خم�صة 
امل��ن��ذر اىل رف��ع االأم���ر اىل املحكمة  ف��اإن��ه �صيبادر   ، امل��ذك��ورة  امل��دة  املديونية خ��لل 
ور�صوم  االأتعاب  �صدكم مع حتميلكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  واتخاذ  املخت�صة 

التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/1114(
املنذر : بنك اأبوظبي االأول 

املنذر اليه : كرمية ح�صني يزيد العطو 
درهم   239.104.65 وق���دره  مبلغ  ب���اأداء  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  بهذا 
و�صتون  وخم�صة  دراه��م  واربعة  ومائة  الف  وثلثون  وت�صعة  )مائتان 
فل�ص( خلل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، واإال 
�صي�صطر املنذر لل�صري يف اإجراءات ا�صت�صدار اأمر اأداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأي م�صروفات يتكبدها يف �صبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1096(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع  - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / عائ�صة علي حممد امللعاي احلمودي  
ت���ود امل���ن���ذرة اأن ت��ن��ت��ه��ي اىل ع��ل��م امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب��ال��غ قدرها 
دره��م( خلل  و�صتون  واثنان  الف  )مئتان ثلثة وخم�صون  دره��م   )253.062.00(
االإن���ذار ويف ح��ال ف�صلكم يف �صداد  ت��اري��خ ن�صر ه��ذا  اي��ام م��ن  اأق�صاها خم�صة  م��دة 
كامل املديونية خلل املدة املذكورة ، فاإنه �صيبادر املنذر اىل رفع االأمر اىل املحكمة 
ور�صوم  االأتعاب  �صدكم مع حتميلكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  واتخاذ  املخت�صة 

التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1093(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / حممد عبد القادر �صامل عمر التميمي  
تود املنذرة اأن تنتهي اىل علم املنذر اليها ب�صداد املديونية البالغ قدرها )47.691.25( 
درهم )�صبعة واربعون الف و�صتمائة واحد وت�صعون درهم وخم�صة وع�صرون فل�صا( 
خلل مدة اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ويف حال ف�صلكم يف �صداد 
كامل املديونية خلل املدة املذكورة ، فاإنه �صيبادر املنذر اىل رفع االأمر اىل املحكمة 
ور�صوم  االأتعاب  �صدكم مع حتميلكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  واتخاذ  املخت�صة 

التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1034(

املنذر : بنك امل�صرق �صركة م�صاهمة عامة 
بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 

املنذر اليهم: - �صا�صك�ص للتجارة العامة -ذ م م
- تريين�ص بويل - جورموتي جيا براكا�ص   

بذمتهم  املرت�صدة  املبالغ  �صداد  اىل  للمبادرة  اليهم  املنذر  ينذر  املنذر  البنك  ف��اإن 
وقدرها 71. 4.319.061 درهم )اربعة مليني وثلثمائة وت�صعة ع�صر الف وواحد 
و�صتون درهم وواحد و�صبعون فل�ص( كما بتاريخ 2021/1/6 وذلك خلل )5( اأيام 
ات��خ��اذ كافة االإج����راءات القانونية مع  ب��االإن��ذار حت��ت طائلة  ت��اري��خ االإع���لن  م��ن 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1095(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / عي�صى علي حممد يحي اليحي  
ت���ود امل���ن���ذرة اأن ت��ن��ت��ه��ي اىل ع��ل��م امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��داد امل��دي��ون��ي��ة ال��ب��ال��غ قدرها 
فل�صا(  و�صتون  وثلثة  درهم  وت�صعون  وثمانية  الف  )ت�صعون  درهم   )90.098.63(
خلل مدة اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ويف حال ف�صلكم يف �صداد 
كامل املديونية خلل املدة املذكورة ، فاإنه �صيبادر املنذر اىل رفع االأمر اىل املحكمة 
ور�صوم  االأتعاب  �صدكم مع حتميلكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  واتخاذ  املخت�صة 

التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1092(

االأطراف : 
املنذر / م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع - بوكالة املحامي فهد بن متيم 

املنذر اليها / موزه حممد طريف �صايف املن�صوري  
تود املنذرة اأن تنتهي اىل علم املنذر اليها ب�صداد املديونية البالغ قدرها )66.046.45( 
درهم )�صتة و�صتون الف و�صتة واربعون درهم وخم�صة واربعون فل�صا( خلل مدة 
�صداد كامل  االإن���ذار ويف ح��ال ف�صلكم يف  ه��ذا  ن�صر  تاريخ  اي��ام من  اأق�صاها خم�صة 
امل��ن��ذر اىل رف��ع االأم���ر اىل املحكمة  ف��اإن��ه �صيبادر   ، امل��ذك��ورة  امل��دة  املديونية خ��لل 
ور�صوم  االأتعاب  �صدكم مع حتميلكم  القانونية  االإج��راءات  كافة  واتخاذ  املخت�صة 

التقا�صي. 
كاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/1116(
املنذر : بنك امل�صرق - �ص م ع 

املنذر اليه : عمر الفاروق بوالكال 
ب��اأداء مبلغ وق��دره 74.200 درهم )اربعة  بهذا يكلف املنذر املنذر اليه 
و�صبعون الف ومائتي درهم( خلل مدة اق�صاها خم�صة ايام من تاريخ 
اإج��راءات ا�صت�صدار  ن�صر هذا االإن��ذار ، واإال �صي�صطر املنذر لل�صري يف 
باأي م�صروفات  املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم  باملبلغ  اأداء  اأمر 

يتكبدها يف �صبيل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/302(
املنذر : بنك دبي التجاري - �ص م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليها : هانية جلل كامل العبايجي - اجلن�صية العراق 

ينذر البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادرة اىل �صداد املبلغ املرت�صد بذمته 
وقدره 42. 183.913 درهم )مائة وثلثة وثمانون الف وت�صعمائة وثلثة 
ع�صر درهم واثنان واربعون فل�ص( وذلك خلل )5( اأيام من تاريخ االإعلن 
كافة  القانونية مع حتميلكم  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  ب��االإن��ذار حتت طائلة 

الر�صوم وامل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1122(

املخطر : بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اليه : ماهيندرا �صينتامان داوىل �صينتامان باالجى داوىل - )جمهول حمل االإقامة(
الف  و�صبعون  وث��لث��ة  )م��ائ��ت��ان  اإم��ارات��ي  دره���م   273.862  .86 وق���دره  مبلغ  ب�صداد  نخطركم 
وثمامنائة واثنان و�صتون درهم و�صتة وثمانون فل�ص فقط ال غري( وذلك عن املديونية املرت�صدة 
يف ذمتكم مبوجب الت�صهيلت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ، ونظرا الخللكم ب�صروط 
واحكام التعاقد املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ، ونتيجة لف�صلكم يف �صداد االق�صاط يف تواريخ 
ا�صتحقاقها ، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة ، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية 
االإج����راءات  ن��ك��ون م�صطرين الت��خ��اذ  واإال ف�صوف  االإع���لن  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �صبعة  خ��لل )7( 

القانونية املنا�صبة �صدكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/1145(
ام بي اف الإدارة ال�صركات واملوؤ�ص�صات �ص ذ م م )�صابقا( ، �صركة اف ام بي الدارة  املخطرة / - 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات ذ م م )حاليا( - بوكالة املحامي / نا�صر عبدالواحد العور 
املخطر اليه / اأحمد حممود احمد احمد - اردين اجلن�صية )جمهول حمل االإقامة( 

حيث ان املخطرة ومبوجب هذا االإخطار تكليف بالوفاء فاإنها تخطر املخطر اليه بان يوؤدي لها 
 )000180( ، ارقام )000179(  ال�صيكات  مبلغ 8.000.000 درهم )ثمانية مليون درهم( مبوجب 
وامل�صحوبني على بنك االإمارات دبي الوطني واملوؤرخني يف 2019/3/1 ، 2019/6/1 مببلغ اإجمايل 
)8.000.000( درهم ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد 
، وذلك خلل خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر االعلن ويف حالة عدم ال�صداد �صيتم اللجوء للق�صاء 

وا�صت�صدار اأمر باأداء املبالغ امل�صتحقة مبوجب ال�صيكات املذكورة اأعله. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1123(

املخطر : بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اليه : فرزاد حممد بهادر - )جمهول حمل االإقامة(
اإماراتي )اربعمائة وثلثون الف وثمامنائة  نخطركم ب�صداد مبلغ وقدره 81. 430.875 درهم 
املرت�صدة  املديونية  وذل��ك عن  غ��ري(  فل�ص فقط ال  وثمانون  واح��دى  دره��م  و�صبعون  وخم�صة 
يف ذمتكم مبوجب الت�صهيلت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ، ونظرا الخللكم ب�صروط 
واحكام التعاقد املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ، ونتيجة لف�صلكم يف �صداد االق�صاط يف تواريخ 
ا�صتحقاقها ، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة ، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية 
االإج����راءات  ن��ك��ون م�صطرين الت��خ��اذ  واإال ف�صوف  االإع���لن  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �صبعة  خ��لل )7( 

القانونية املنا�صبة �صدكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1131(

املنذر : النجم ال�صاطع ملواد البناء - ذ م م 
بوكالة املحامي / يا�صني اأبوبكر احلامد برقم حمرر )2020/1/64146( 

املنذر اليه : ابراهيم حممود اإبراهيم بدران )مدير املنذر اليها االوىل واملوقع على ال�صيكات( 
املو�صوع / تكليف بالوفاء ب�صداد مبلغ 145.377.75 درهم )مائة وخم�صة واربعون الف وثلثمائة و�صبعة 
االإ�صتحقاق وحتى  تاريخ  القانونية عنه بواقع 12% من  و�صبعون درهما وخم�صة و�صبعون فل�صا( والفائدة 
وبالنيابة عن موكلتنا  فاإننا   : املحاماة.  لذلك  واتعاب  وامل�صروفات  الر�صوم  باالإ�صافة اىل   ، التام  ال�صداد 
الف  واربعون  دره��م( )مائة وخم�صة  وق��دره )145.377.75  ب�صداد مبلغ  الوفاء  ننذركم ب�صرورة  )املنذرة( 
بواقع %12  املبلغ  القانونية عن هذا  والفائدة  فل�صا(  و�صبعون  درهما وخم�صة  و�صبعون  و�صبعة  وثلثمائة 
�صن�صطر  واإال  الن�صر  تاريخ  اي��ام من  )5( خم�صة  وذل��ك خلل   ، ال�صداد  االإ�صتحقاق حتى متام  تاريخ  من 
التعوي�ص  املبلغ مع  القانونية والتحفظية �صدكم لتح�صيل  االإج��راءات  اللجوء للق�صاء واتخاذ كافة  اىل 

والفائدة القانونية باالإ�صافة اىل جميع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/1/1130(

املنذرة : طائر النور�ص )اأت�ص يف اأيه �صي( لل�صناعة - �ص ذ م م 
املنذر اليهم / 1- قطار امل�صتقبل للمقاوالت الفنية - ذ م م ، 2- قطار امل�صتقبل للمقاوالت الفنية ذ م 

م - فرع دبي  ، 3- فيكتور �صيفت �صوفت - بيلرو�صي اجلن�صية )جمهويل حمل االإقامة( 
ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه��م مب���ا ي��ل��ي :1- ����ص���رورة ق��ي��ام امل���ن���ذر ال��ي��ه��م��ا ب���ان ي���وؤدي���ا ل��ل��م��ن��ذرة مبلغا 
وقدره/632.508.46 درهم/ )�صتمائة واثنان وثلثون الف وخم�صمائة وثمانية دراهم واربعون فل�ص( 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ، وذلك خلل خم�صة ايام 
من تاريخ اإعلن املنذر اليهما بهذا االإنذار ،  2- يف حال اإخلل املنذر اليهما �صداد مبلغ/ 632.508.46 
املو�صحة  فل�ص(  واربعون  و�صتة  دراه��م  وثمانية  وخم�صمائة  الف  وثلثون  واثنان  )�صتمائة  دره��م/ 
املنذرة  فاإن   ، باالإنذار  اإعلنهما  تاريخ  اأي��ام من  القانونية خلل خم�صة  الفائدة  للمنذرة مع  اأع��له 
به مع حتميلكم كافة  املطالب  املبلغ  القانونية لتح�صيل  االإج��راءات  اتخاذ كافة  �صوف ت�صطر  اىل 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر
)1149/2021(  

املخطر : مركز الكرامة الطبي - �ص ذ م م - دبي - وميثلها ثر�صان ويياموهان اجلن�صية ا�صرتايل ب�صفته مديرا. 
العنوان : اإمارة دبي - منطقة القرهود - بجوار حمطة مرتو جي جي كو املخرج الثاين - بناية بو�صقر القدمية - الدور 
االأول - مكتب رقم 304 هاتف مكتب رقم 042833355 هاتف متحرك 0504505098 �ص ب 20877 رقم مكاين 329393656 

 fahad.selim.advcate@gmail.com :بريد الكرتوين
بوكالة املحامي / فهد عبداهلل للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

ال��ك��رام��ة م��رك��ز برجمان - هاتف  اإم���ارة دب��ي - دب��ي -   : ال��ع��ن��وان  ك��وم��ار - اجلن�صية ه��ن��دي   ال��ي��ه : ارون  �صد املخطر 
 Arunarchanaash@yahoo.com : 0551300306 - الربيد االإلكرتوين

املو�صوع : اخطار عديل ب�صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمتكم 
يخطر املخطر املخطر اليه مبا يلي :  اأوال : ب�صداد قيمة املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ واملبالغ امل�صتحقة يف ذمتها البالغ 
قدرها 2093.315 درهم املرت�صدة يف ذمته ل����� "مركز الكرامة الطبي �ص ذ م م " ، ثانيا : يف حال عدم التزام املخطر اليه 

ب�صداد قيمة مبلغ املطالبة يف غ�صون 5 اأيام �صي�صطر املخطر اتخاذ االإجراءات القانونية �صد املخطر اليه. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1121(

املخطر : بنك االإمارات دبي الوطني - �ص م ع 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اليه : جرجوري جوزيف دي بارو�ص - )جمهول حمل االإقامة(
واربعمائة  ال��ف  وت�صعون  )ت�صعة  اإم��ارات��ي  دره���م   99.468  .52 وق���دره  مبلغ  ب�صداد  نخطركم 
املرت�صدة يف  املديونية  واثنان وخم�صون فل�ص فقط ال غري( وذلك عن  و�صتون درهم  وثمانية 
ب�صروط  الخللكم  ونظرا   ، موكلنا  من  لكم  املمنوحة  امل�صرفية  الت�صهيلت  مبوجب  ذمتكم 
واحكام التعاقد املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ، ونتيجة لف�صلكم يف �صداد االق�صاط يف تواريخ 
ا�صتحقاقها ، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة ، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية 
االإج����راءات  ن��ك��ون م�صطرين الت��خ��اذ  واإال ف�صوف  االإع���لن  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  �صبعة  خ��لل )7( 

القانونية املنا�صبة �صدكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر قانوين بالن�سر

رقم )2021/1154(
املنذرة : م�صانع الب�صام العاملية - ذ م م 

�صد املنذر اليها / 1- احلمد ملقاوالت البناء )�ص ذ م م( 
املو�صوع /  اإنذار قانوين للتكليف بالوفاء ول�صداد املبالغ امل�صتحقة وقدره )25.662 درهم( خم�صة وع�صرون 

الف و�صتمائة واثنان و�صتون درهما اإماراتيا( 
بكامل  بالوفاء  الفوري ونكلفكم  بالدفع  القانوين للمطالبة  االإن��ذار  اليها مبوجب هذا  املنذر  تنذر  املنذرة 
املبلغ امل�صتحق ، وهو مبلغ وقدره 25.662 درهم خم�صة وع�صرون الف و�صتمائة واثنان و�صتون درهما اإماراتيا 
للمنذرة يف غ�صون خم�صة 5 اأيام من ن�صر هذا االإن��ذار ، واإال �صت�صطر املنذرة التخاذ االإج��راءات القانونية 
للمطالبة باملبلغ املذكور �صدكم لدى املحكمة املخت�صة ، و�صتكون م�صئولني عن دفع املبلغ االإجمايل ، مع 
ونفقات  املحكمة  ر�صوم  اىل  باالإ�صافة   ، ال�صداد  متام  وحتى  االإ�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة 
الق�صية االأخرى والتعوي�ص املنا�صب عن االأ�صرار التي تعاين منها املنذرة نتيجة النتهاككم ورف�صكم تنفيذ 
اأي مطالبات اخرى  باي حقوق اخرى يف  امل�صا�ص  االإ�صعار دون  التعاقدية. ونر�صل هذا  التزاماتكم  واإكمال 

حول نف�ص املو�صوع ، الرجاء اتخاذ ما يلزم وفق ما ورد �صمنه. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/1/1129(

املنذرة : طائر النور�ص )اأت�ص يف اأيه �صي( لل�صناعة - �ص ذ م م 
املنذر اليهما / 1-  دامير للمقاوالت - ذ م م - فرع دبي 

2- فينود كومار اأيابان بيلي �صوكوماران - هندي اجلن�صية - )جمهويل حمل االإقامة( 
ينذر املنذر املنذر اليهما ب�صرورة قيام املنذر اليهما بان يوؤديا للمنذرة مبلغا وقدره /122.205 درهم 
الفا ومائتان وخم�صة دراه��م( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ  /)مائة واثنان وع�صرون 
االإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ، وذلك خلل خم�صة ايام من تاريخ اإعلن املنذر اليهما بهذا االإنذار،  
الفا ومائتان  اليهما �صداد مبلغ/ 122.205 درهم/ )مائة واثنان وع�صرون  املنذر  اإخلل  2- يف حال 
وخم�صة دراهم( املو�صحة اأعله للمنذرة مع الفائدة القانونية خلل خم�صة اأيام من تاريخ اإعلنهما 
باالإنذار ، فاإن املنذرة �صوف ت�صطر  اىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية لتح�صيل املبلغ املطالب به 

مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن حكم بالن�سر        

يف  �لدعوى 18/2020/245 عقاري جزئي  
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اإىل حمكوم عليه 1- حازم االمريي   - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/7/26  يف الدعوى املذكورة اعله 
ل�صالح/ املوؤ�ص�صة العامة للعقارات اال�صتثمارية 1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
 ، ال�صداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  �صنويا من   %9 بواقع  والفائدة  دره��م(  وق��دره )703.463 
2- الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�صت ما عدا 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
بالدعوى 2020/3432 جتاري جزئي - دبي  

اىل املدعي عليهما 1&2   ال�صادة / الفي�صلية للمقاوالت �ص ذ م م
ال�صيد/ مون�صي توما�ص 

مبا اأن املدعية / عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ م م ، قد 
اقامت الدعوى املذكورة اأعله ومبا اأن املحكمة قد انتدبتنا خبريا يف هذه الدعوى ، 
ومبا اأننا مل ن�صتطع التوا�صل معكم عن طريق الهاتف او الربيد االلكرتوين او عنوانكم 
، فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة االأول او ح�صور  املحدد يف �صحيفة الدعوى 
ممثلكم القانوين ال�صاعة 1.00 ظهر يوم االأحد املوافق 2021/2/7 مبكتب اخلبري / 
حممد ناظم ا�صرب بدبي - عود ميثاء - بناية �صبيكرتوم - مكتب 15/102 - هاتف : 

8818 313 -04 لتقدمي دفوعكم وم�صتنداتكم. 
على ان يتم موافاتنا باأ�صل ال�صحيفة يف االإجتماع املذكور. 

�خلبريحممد ناظم ��سرب 7395 416 - 050  

�إعالن بالن�سر  

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
بناء على احلكم التمهيدي ال�صادر من مركز ت�صوية املنازعات الودية بالدعوى رقم 

558/2020 نزاع تعيني خربة جتاري واملرفوعة من املتنازع/باكا ليمتد وتكليفنا باإعداد 
تقرير ح�صابي لذا نرجو ح�صوركم ب�صفتكم املتنازع �صدهم / 1- يال�صني نا�صروف 2- 

راجي�ص تاندون راج  كومار تاندون 3 - التنوع لتجارة االقم�صة ذ.م.م ، للجتماع يف مكتبنا 
ال�صرق االأو�صط لتدقيق احل�صابات - دبي - منطقة اخلليج التجاري )بزن�ص بئى( - �صارع 
ال�صعادة - مقابل فندق جي دبليو ماريوت دبي - بناية ريجال تاور - ا�صفل البناية زووم 
�صوبر ماركت - مكتب رقم 1304 ت 045148248 ف 045148252 متحرك 

0506183882  م�صطحبني معكم كافة االأوراق وامل�صتندات التي تخ�ص الدعوى وذلك 
يف يوم االربعاء املوافق 2021/2/3 ال�صاعة 1:00 ظهرا وذلك املناق�صة الدعوى ، لذا 

يرجى تقدمي كافة االأوراق وامل�صتندات التي تخ�ص الدع��وى.
�خلبري �حل�سابي 
عو�س �لعبد على �لعامري 
 0566666533  -  050/6183882

�إعالن عن �جتماع خربة ح�سابية 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن �ملحتكمة �أور�ق �لدعوى ب�ساأن طلب �لتحكيم رقم )2020/20(  

�صيدكو  �صركة   : �صدها  املحتكم  �صد  املحدودة  تيكون  �صركة   : املحتكمة  من  املقدم 
للمقاوالت العامة - ذ م م 

 / امل�صت�صار  �صعادة  املوافقة من  اأعله نحيطكم علما بح�صول  املو�صوع  اىل  باالإ�صارة 
بالن�صر  املحتكم �صدها  اعلن  على  ابوظبي  القا�صي يف حمكمة  �صقرون  بن  ادري�ص 

بتاريخ 13 يناير 2021 ، وبناء عليه تقرر هيئة التحكيم ما هو اآت : 
اأوال : الزام املحتكمة باإعلن الئحة الدعوى وكافة امل�صتندات املوؤيدة لها عن طريق 
الن�صر يف �صحيفتني يوميتني حمليتني ت�صدران باللغة العربية وافادتنا بذلك خلل 

ا�صبوعني. 
ثانيا : حتديد موعدا للجل�صة االوىل يوم اخلمي�ص املوافق 25 فرباير 2021 ، ال�صاعة 

احلادية ع�صر �صباحا وذلك عن طريق تطبيق زووم. 
�ملحكم �ملنفرد / �لدكتور فايز �لن�سري  

�إعــــــــالن 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

بناء على التكليف ال�صادر الينا من حمكمة عجمان االإحتادية االإ�صتئنافية 
املدنية يف الدعوى رقم 2020/249 مدين جزئي واملقت�صى بندبنا كخبري 
كيميائي ممثل ب�صخ�صنا املهند�ص احمد عبدالرب ح�صني �صالح واملقامة 
من امل�صتاأنف م�صنع �صاوا ل�صناعة املواد الل�صقة ذ م م حيث نطلب من 

امل�صتاأنف اعلن ما يلي :
امل�صتاأنف �صده : عمر �صريف رنكو ابو القا�صم وذلك للح�صور امام اخلربة 
الهند�صية للجل�صة بتاريخ 4 فرباير 2021 ال�صاعة الثانية والن�صف ظهرا 

   MS Teams عن طريق برنامج
�ملهند�س / �حمد عبد�لرب ح�سني �سالح 
خبري هند�سة كيميائية / خبري �سحة و�سالمة  

�إعالن بالن�سر 
للح�سور �أمام �خلربة 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�صركة / كيازوجنا ميدل اي�صت ، منطقة حرة �ص ذ م م  )رخ�صة رقم 93381(  والكائنة ب���� ا�ص دي 

العربية  االمارات  دولة   ، املتحدة  العربية  االإمارات   - دبي   - االر�صي  07 يف طابق  رقم  بناية  54-2 يف 
املتحدة ، واملرخ�صة لدى �صلطة دبى للتطوير ، 

االإدارة يف  بوا�صطة جمل�ص  اتخاذه  وال��ذى مت  للكافة  اع��لن قرارها  امل��ذك��ورة يف  ال�صركة   ه��ذه   ترغب 
اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2021/1/29 ب�صاأن اغلق وحل ال�صركة.

كيازوجنا ميدل اي�صت ، منطقة حرة �ص ذ م م
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه 

املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا االعلن عن طريق الربيد امل�صجل او االت�صال ب : 
ال�صيدة : نيتو باتيا 

ا�صم ال�صركة : كيازوجنا ميدل اي�صت ، منطقة حرة �ص ذ م م   
�ص ب  : .......  ، دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 0553318747 
neetu.bhatia@kyazoonga.com :  الربيد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�صعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

يف  �لدعوى  2020/5037 جتاري جزئي - دبي 
املدعي / بنك االإمارات دبي الوطني )�ص م ع( بوكالة املحامي/ عبداحلكيم بن حرز للمحاماة 

واال�صت�صارات القانونية 
املعلن اإليها / املدعي عليها / فاطمة اإبراهيم حممد طاهر حممد ويل عبداهلل. 

يف الدعوى رقم )2020/5037( جتاري جزئي - دبي 
حددنا  فقد  اعله  الدعوى  يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
يوم االأربعاء املوافق 2021/2/10 يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحا لعقد االإجتماع االأول للخربة 
expert@ عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا    042555155  : تليفون   -  alsharid.com
حل�صور االجتماع املذكور مع اإر�صال كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري 
امل�صتندات  وا�صتلم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�صتف�صارات  اية  ب�صاأن  باأول  اوال 

والتعقيب عليها. 
�خلبري / �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
حمكمة متييز ر�أ�س �خليمة

 �إعالن بالن�سر
 للمطعون �سدهما مبوعد جل�سة بالن�سر
 رقم �لطعن /16/2ق /2021 متييز جتاري

اىل املطعون �صدها / �صركة االندل�ص الإدارة الفنادق ، 
تقرر اإعلنكم بوقوع طعن على احلكم اال�صتئنايف رقم 2020/181 اإ�صتئناف جتاري املرفوع 
جنة  الفردية  املوؤ�ص�صة  مالك  ب�صفته  املهريي.  ربيع  عبدالعزيز  حممد  الطاعن/  من 
لل�صقق الفندقية. مت حتديد موعدا لنظر الطعن امل�صار اليه اأعله بجل�صة 2021/2/14 
م ال�صاعة العا�صرة �صباحا مبقر حمكمة التمييز. لذا يقت�صي ح�صوركم وذلك للإجابة 
على الطعن وتقدمي ما لديكم من بيانات.  ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم اإر�صال 

وكيل عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر النظر يف الطعن يف غيابكم.  
 مدير �لدعوى 

حمكمة �لتمييز - ح�سام علي           

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : باو�صيتيف بيوتري�صن لتجارة اغذية احليوانات - ذ م م  
ال�صكل   - الرب�صاء   - املهريي  بالهول  خليفه  را�صد  ملك   14  +13 رق��م  مكتب   : العنوان 
بال�صجل  القيد  رق��م   869057  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1474271  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/1/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
ات�ض  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2021/1/20
ايه ام لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد 
لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور�صعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �صبالمي ديجيتال لتجارة نظم احلا�صب الآيل - �ض ذ م م  
التجاري  بردبي - اخلليج   - بوابة اخلليج  ملك   F9  -  16 : مكتب رقم  العنوان 
، رقم الرخ�صة : 812055 رقم القيد  - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حم��دودة 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  1357899 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
 ، اأع��له  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت 
العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2020/12/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  بتاريخ 2020/12/21 وعلى من  دبي  حماكم 
اإىل امل�صفي املعني ام بي كي لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 1904 ملك 
عبداهلل احمد عبداهلل املو�صى - بردبي - املركز التجاري االول   هاتف : 3585133-
04  فاك�ص : 3585113-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات 
م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
-2973071  : فاك�ص    04-2973060  : هاتف    - بور�صعيد   - دي��رة   - ال�صباب 
باأنه قد مت تعيني  التنمية االقت�صادية بدبي  دائ��رة  04  مبوجب هذا تعلن 
اغذية  لتجارة  بيوتري�صن  باو�صيتيف  لت�صفية  اأع��له  املذكور  امل�صفي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2021/1/20  احليوانات - ذ م م 
بتاريخ 2021/1/20 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ام بي كي لتدقيق احل�صابات
بردبي   - املو�صى  ع��ب��داهلل  احمد  ع��ب��داهلل  ملك   1904 رق��م  مكتب   : العنوان 
    04-3585113  : فاك�ص    04-3585133  : هاتف   - االول  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز   -
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعله لت�صفية �صبالمي ديجيتال لتجارة نظم احلا�صب الآيل - 
�ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/12/21 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/12/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : لرينت للتكنولوجيا - ذ م م  
ال�صكل   - الثنية االوىل   - ب��ردب��ي   - امل��زروع��ي  را���ص��د  رق��م 3913 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 823623  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1387647 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�صجل 
دبي بتاريخ 2020/12/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/12/16 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�صبة 
واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً    04-2389722 فاك�ص:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
لرينت  اأعله لت�صفية   االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
للتكنولوجيا - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/12/16 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/12/16 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأع��له  املذكور  العنوان 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 11/2020/2410 مدين جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )17000( �صبعة ع�صر الف درهم 
+ ر�صوم وم�صاريف االإقامة اخلا�صة بالعاملة والتي تقدر ب��� 5000 )خم�صة االف درهم( والتي حتملها املدعي 
، مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء ومبلغ تعوي�ص 3000 درهم مع الفائدة %9 

والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعلن :  عبداملنعم ابراهيم احمد االديب الطنيجى  - �صفته بالق�صية : مدعي  

املطلوب اإعلنه : 1- النبلء لتوريد العمالة - �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  مو�صوع االإع��لن : قد 
 5000 ب���  تقدر  والتي  بالعاملة  اخلا�صة  االإق��ام��ة  وم�صاريف  ر�صوم   + دره��م  ال��ف  ع�صر  �صبعة   )17000( وق��دره 
الوفاء  الدفع وحتى متام  تاريخ  القانونية 12% من  الفائدة  ، مع  املدعي  والتي حتملها  دره��م(  )خم�صة االف 
ومبلغ تعوي�ص 3000 درهم مع الفائدة 9% والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
االإثنني  املوافق  2021/2/8  ال�صاعة 9 �صباحا  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 705/2020/72 تظلم جتاري  

مو�صوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي رقم 655 
ل�صنة 2020 حجز حتفظي جتاري

طالب االإعلن / 1-  بنك دبي التجاري )�ص م ع(  - �صفته بالق�صية : متظلم 
�صانكار  كوتياتيل  2-برا�صانان  م   م  ذ   - ال�صفن  ال�صلح  انرتنا�صيونال  نكو  �صركة   -1: اإعلنهم  املطلوب 
انارايانان 3-غنغا �صاندران  4-�صانديب اأوثران 5- فاالت فيليود هان �صندران 6-نكو انرتنا�صيونال )توباز 
اجنينريجن ليمتد( ابوظبي 7- �صركة نكو انرتنا�صيونال - فرع دبي - فرع دبي - �صفتهم بالق�صية : متظلم 
�صدهم - جمهويل حمل االقامة مو�صوع االإعلن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعله ومو�صوعه تظلم 
من القرار ال�صادر يف احلجز التحفظي رقم 655 ل�صنة 2020 حجز حتفظي جتاري وحددت لها جل�صة يوم 
االحد املوافق  2021/2/14 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة ا لتقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام 

على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/301(
املنذر : بنك دبي التجاري - �ص م ع 

بوكالة االأ�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : نيتني جوبيناتان - هندي اجلن�صية 

ينذر البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادرة اىل �صداد املبلغ املرت�صد اإجمايل مبلغ وقدره 
وع�صرين  دره��م  وارب��ع��ون  وثمانية  وثلثمائة  ال��ف  واثنني  )مائة  دره��م   102.348.20
فل�ص( ل�صالح البنك املنذر وذلك خلل )5( اأيام من تاريخ االإعلن باالإنذار ويف حال 
االإجراءات  كافة  �صيكون م�صطر التخاذ  املنذر  ف��اإن  امل��ح��ددة  امل��دة  خ��لل  ال�صداد  ع��دم 
القانونية والق�صائية يف مواجهة املنذر اليه للمطالبة باملبلغ املرت�صد له بذمة املنذر 

اليه مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/503(
املنذر : بنك دبي التجاري - �ص م ع 

بوكالة اال�صتاذ املحامي / نا�صر حمد ال�صام�صي 
املنذر اليه : اميل �صانوكا كاهاجناما دناواجى رانا�صينجى - �صريالنكي اجلن�صية 

البنك املنذر ينذر املنذر اليه للمبادرة اىل �صداد املبلغ املرت�صد بذمته اإجمايل مبلغ وقدره 
148.064.95 درهم )مائة وثمانية واربعون الفا واربعة و�صتون درهم وخم�صة وت�صعون فل�ص( 
ل�صالح البنك املنذر وذلك خلل )5( اأيام من تاريخ االعلن باالإنذار ويف حال عدم ال�صداد 
خلل املدة املحددة فاإن املنذر �صيكون م�صطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية والق�صائية 
كافة  حتميلكم  مع  اليه  املنذر  بذمة  له  املرت�صد  باملبلغ  للمطالبة  اليه  املنذر  مواجهة  يف 

االإجراءات والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1132(

املنذر : م�صرف اأبوظبي االإ�صلمي - �ص م ع 
املنذر اليه : حم�صن علي احمد - اجلن�صية �صوريا 

املو�صوع : يوجه املنذر هذا االإنذار اىل املنذر اليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه 
�صداد  عن  تخلفه  نتيجة  ذمته  يف  املرت�صد  دره��م   64.9360  .80 مبلغ  �صداد  ب�صرورة 
 2018 موديل   - دبي  خ�صو�صي   Q/35225  : رقم  ال�صيارة  على  امل�صتحقة  االأق�صاط 
 JM7GL4835J1147484 القاعدة  رق��م   - رم��ادي   : اللون   -  6 م��ازدا   : النوع   -
مبوجب عقد املرابحة رقم 79327366 وذلك خلل 7 اأيام من تاريخ ن�صر االإنذار ويف 
حال فوات هذه املدة دون �صداد مبلغ 80. 64.9360 درهم فاإنه يحق للمنذر اتخاذ ما 
املنذر  كافة حقوق  ، مع حفظ  امل�صرف  ل�صالح  املرهونة  ال�صيارة  لبيع  اإج���راءات  يلزم من 

االأخرى مع اأي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/1/1090(
املخطر ال�صيد/ احمد بطي احمد املهريي 

 ويحمل بطاقة هوية اإماراتية رقم : 784-1961-2941476-7 
املخطر اليهم �صركة / بورونتو ميدل اي�صت الإدارة املن�صاأت - �ص ذ م م 

اليها  امل�صار  ال��وك��ال��ة  بالغاء  وممثليها  اليها  املخطر  يخطر   ، ل��ذل��ك   : امل��و���ص��وع 
الوكالة  ان  على  والتاأكيد  االإخطار  هذا  اليهم  املخطر  ا�صتلم  تاريخ  من  اإعتبارا 
املوكل ونحذرهم من  اأيديهم غري منتجة الأي ت�صرف قانوين يف حق  التي حتت 
العمل مبقت�صاها مبجرد اإ�صتلمها ونحملهم كافة امل�صوؤوليات القانونية من كافة 

الوجوه لو ثبت تعاملهم بالوكالة املعنية. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 5898/2020/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ 60306.75 درهم 

والفائدة القانونية 9% من تاريخ االإ�صتحقاق والر�صوم وامل�صاريف   
طالب االإعلن : �صركة التاأمني فيدلتي املتحدة - �ص م ع - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- فالن�صيا للدعاية واالإعلن �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
جمهول  حمل االإقامة 

بان  عليها  املدعى  ال��زام   2021/1/4 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : االإع���لن  مو�صوع 
و�صبعون  دراه��م وخم�ص  و�صتة  الفا وثلثمائة  �صتون  وق��دره )60306.75  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي 
فل�صا(  والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد ، مع 
الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ، ورف�صت طلب النفاذ املعجل بل كفالة.  ولكم احلق يف اإ�صتئناف 

االأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعلن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

 �عالن بالن�سر
يف  �لإ�ستئناف رقم 368/2020/322 ��ستئناف عقاري  

مذكرة اإعلن بالن�صر )اإ�صتئناف(
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صده /1- �صركة بار�صيان للو�صاطة العقارية - ذ م م - جمهول 
اأيزكيان  وميثله /  حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / مرمي حممود �صعبان 
را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي. وحددت لها جل�صه يوم االثنني 
املوافق 2021/2/15 ال�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه 
�صتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ص��ورك��م  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إخطار عديل

برقم �ملحرر:2021/54964 
�صفر  جواز  وحتمل  ال�صني  اجلن�صية   - زهاجن  �صيجوي  وميثلها  البناء  مواد  لتجارة  املرتفعة  املنذر:االرا�صي 
دائرة  من  املرخ�صة  البناء(  مواد  لتجارة  املرتفعة  )االرا�صي  التجارية  للرخ�صة  املالك  ب�صفتها   EB4954256:رقم
حمل   - املليحة  �صارع   -  4 رقم  �صناعية   - العنوان:ال�صارقة   - رقم:604203  برخ�صة  بال�صارقة  االقت�صادية  التنمية 

رقم:K 21/23 ملك حممد عبداهلل عمران - هاتف رقم:0507863618
 - بريد:48598  �صندوق   - العنوان:دبي   - الزير  حممد  ال�صيد   - ذ.م.م  للمقاوالت  القنديل  اليه:�صركة  املنذر 

هاتف:042581451 - 0506920508
املو�صوع:انذار �صداد مبالغ قيمتها :119.282 درهم

الوقائع:حيث ان املنذر اليه ا�صتلم من املنذر ب�صاعة ومل يتم �صداد كام القيمة حيث املتبقي مبلغ وقدره )119.282( درهم 
وا�صدار املنذر فواتري و�صندات ت�صليم بذلك

طالب املنذر املنذر اليها مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى وحيث ان املنذر اليه 
ممتنع عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى وحيث ان املنذر اليه ممتنع عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمته دون 

مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�صر باملنذر وهذا املبالغ عباره مواد م�صنعه 
وقدره  مبلغ  باجمايل  للمنذر  وامل�صتحق  بذمته  املرت�صد  املبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  ينذر  املنذر  عليه:ان  وبناء 
)119.282( درهم وذلك يف موعد اق�صاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار واال �صوف ي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ص مع حفظ باقي احلقوق - لذلك:فاملنذر ينذركم 

بهذا االنذار للعمل مبا جاء به ونفاذ ملفعوله ول�صريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم
�لكاتب �لعدل      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة( 

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�إخطار عديل

برقم �ملحرر:2021/58541 
كوجني  كري�صنان  باال  جريي  كري�صنا  �صوماتي  بالوكالة  ومتثله  اجلن�صية  هندي   - كونييل  املخطر:برمياناندان 
كوروت - هندية اجلن�صية وحتمل بطاقة هوية رقم:784197331368270 مبوجب وكالة عامة م�صدقة لدى الكاتب 

العدل بامارة دبي برقم:2020/1/199760 - العنوان:ال�صارقة - اخلان - هاتف رقم:971505880916
ويحمل  اجلن�صية  هندي   - ابوكوتان  كوتابا  ارينجابورام  ابوكوتان  ارينجابورام  اليه:�صاجيف  املخطر 
رقم  هاتف  �صوبرماركت  كيوك  بناية   - النهدة   العنوان:ال�صارقة   G2758018:رقم �صفر  جواز 

971569787007/971543177277  - مو�صوع االخطار بدفع قيمة ال�صيكات 
الوقائع:حيث ان املخطر اليه حرر �صيكات وبياناتهم كالتايل:

1- �صيك رقم:000021 بقيمة 9.192 درهم م�صحوب على بنك راأ�ص اخليمة م�صتحق الدفع بتاريخ 2019/10/12
2- �صيك رقم:000022 بقيمة 17.547 درهم م�صحوب على بنك راأ�ص اخليمة م�صتحق الدفع بتاريخ 2020/1/20
3- �صيك رقم:000024 بقيمة 1700 درهم م�صحوب على بنك راأ�ص اخليمة م�صتحق الدفع بتاريخ 2019/11/20

باجمايل املبلغ )28439( درهم
ال�صيكات حمررة ل�صالح املخطر واليقابلهم ر�صيد قابل لل�صحب واحل�صاب مغلق وحيث ان املخطر اليه يرف�ص 
املخطر  املخطر يرغب يف اخطار  فان  - وعليه  الودية  الطرق  كافة  ا�صتفاد  الرغم من  ال�صيكات على  �صداد قيمة 
اليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكات يف فرتة اأق�صاها خم�صة ايام من تاريخ ا�صتلم االخطار واال �صوف ي�صطر ا�صفا 

التخاذ االجراءات القانونية �صده وعليه يلتم�ص املخطر من �صعادة الكاتب العدل بال�صارقة اخطاركم بهذا ر�صميا
�لكاتب �لعدل      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة( 
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�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : كال�صي �صاوندو�ض للتجارة العامة - ذ م م  
التجاري  املركز  ال�صيخ حممد بن زايد ال نهيان -  العنوان : مكتب 1901- 1908 ملك 
االول ا�صتدامة B - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 805566  
رقم القيد بال�صجل التجاري : 1341695 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
اأعله،  باإنحلل ال�صركة املذكورة  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  باأنه قد مت  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/12/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  بتاريخ 2020/12/20 وعلى من  دبي 
عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة  للتدقيق  اجلييريودي  املعني 
ال�صعايل - ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنوان : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�صعايل - ديرة - هور العنز - هاتف : 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية 
�صاوندو�ض  كال�صي  لت�صفية    اأع���له  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/12/20  للتجارة العامة - ذ م م 
لديه  م��ن  وعلى   2020/12/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص 
العنوان املذكور اأعله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 131
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ فاليابوراكال بابو دا�ص - الهند اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل كل من :  1- ال�صيد/ را�صل رحمت اهلل - بنغلدي�ص 
، بن�صبة  ، بن�صبة 50%  2- ال�صيد/ منري ح�صني ثمن نادرالزمان - بنغلدي�ص اجلن�صية  اجلن�صية 
50% بالرخ�صة امل�صماة )حمل �صناء للخياطة والتطريز - فرع 1( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة رقم )602721( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  تعديلت اخرى : تغيري 
للخياطة  ال�صهباء  )طريق  اىل   )1 فرع   - والتطريز  للخياطة  �صناء  )حمل  من  التجاري  اال�صم 
والتطريز(  وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

  �لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 132

ليكن معلوما للجميع بانكل من :  ال�صيد/ امين ح�صن �صيف حممد العبدويل - اجلن�صية : االإمارات ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )10%( وذلك اىل ال�صيدة/ نبيهه بهارا اوي�صارزا - اجلن�صية : بنغلدي�ص.  
ال�صيدة/ بولياين كوهار - اجلن�صية : اإندوني�صا ، ترغب يف البيع والتنازل عن  )10%( من كامل ح�صتها البالغة 
)30%( وذلك اىل ال�صيدة/ نبيهه بهارا اوي�صارزا - اجلن�صية : بنغلدي�ص. وترغب يف البيع والتنازل عن  )20%( من 
كامل ح�صتها البالغة )30%( وذلك اىل ال�صيدة/ �صلمى رحيم بهاغاد - اجلن�صية : الهند ، ال�صيد/ ا�ص ام مور�صيد 
اي تي ام �صيد احمد - اجلن�صية بنغلدي�ص ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )30%( وذلك اىل 
ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  للخط(  )الرائد  امل�صماة  الرخ�صة  يف  الهند   : اجلن�صية   - بهاغاد  رحيم  �صلمى  ال�صيدة/ 
مبوجب رخ�صة رقم 628687( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

  �لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 130
باك�صتان   - بخاري  �صليم  حامد  بخارى  ر�صوانه  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن 15% من ح�صتها البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد/ 
�صيد علي حامد بخاري حامد �صليم بخاري ، باك�صتان اجلن�صية بالرخ�صة امل�صماة )االوىل 
لل�صت�صارات االإدارية( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )770866( ال�صادرة 

من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة.  تعديلت اخرى : ال يوجد. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  �لكاتب �لعدل  / ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 129

 : اجلن�صية   - العو�صي  ربيع  حممد  عبداحلميد  ال�صيد/  بان:  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - االإمارات 
)م�صنع  امل�صماة  الرخ�صة  يف  االإمارات.    : اجلن�صية   - ربيع  حممد  عبداحلميد  حممد 
نوراين اجلديد للعطور( ال�صادر من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم 

)514856( تعديلت اخرى : ال يوجد اأي تعديلت. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�إعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000112 يف  �لدعوى رقم
اىل املدعي عليه / مازن بن غازي بن ح�صن درار -  جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة اخلان برج اأ�صا�ص رقم ال�صقة 404 هاتف رقم 

00966555500898 �صندوق بريد رقم 88691 دبي 
اأنت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/2/17 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى رقم 6( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ال 

تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعله - بو�صفك مدعي عليه.
وال قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�صة لنظرها واإعلن املدعي عليه بح�صب االأ�صول. ثانيا : عر�ص الدعوى على القا�صي امل�صرف باإدارة 
الدعوى الإبداء الراأي فيها وللنظر يف توافر �صروط اأمر االأداء من عدمه ، ويف حال توافرها اإ�صدار قراره باإحالتها لقا�صي اأمر االأداء. ويف 
حال عدم توافر هذه ال�صروط االأمر بال�صري يف اإجراءات الدعوى عمل بن�ص الفقرة 8 من املادة 17 من اللئحة التنظيمية.  ثالثا : ويف 
كل االأحوال احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 869.921.20 درهم )ثمامنائة وت�صعة و�صتون الف وت�صعمائة وواحد 
وع�صرون درهم وع�صرون فل�ص( عن قيمة االجرة الثابتة واملتغرية حتى تاريخ 2020/10/19  رابعا : احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعي ن�صبة 3% �صنويا من مبلغ 852.710.08 درهم اإعتبارا من تاريخ 2020/10/20 وحتى ال�صداد التام عن قيمة االجرة املتغرية.  خام�صا 
: احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي ن�صبة 12% �صنويا من مبلغ 852.710.08 درهم اعتبارا من تاريخ 2020/10/20 وحتى ال�صداد 

التام. �صاد�صا : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  حرر بتاريخ / 2021/2/2 م 
مدير �خلدمات �لق�سائية      
عائ�سة �بر�هيم �لهرمودي 

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

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 5183/2020/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )00. 2.700.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  

طالب االإعلن :  الفهيم الينز - �ص ذ م م  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : مها علي اإ�صماعيل علي الفهيم - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعلنهما : 2- �صركة الجاليا ريتيل - ذ م م  3- جمموعة براجما - ذ م م - �صفتهما  بالق�صية : 
اخل�صم املدخل  - جمهويل حمل االإقامة 

 .00( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام  قد   : االإع��لن  مو�صوع 
2.700.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/2/7 ال�صاعة 8.30 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 870/2020/208 تنفيذ مدين  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1618 نزاع مدين ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10597 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعلن : تايجر وير للتجارة العامة - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- حمد خمي�ص عبيد خر�صان الرميثي - �صفته  بالق�صية : منفذ 
�صده - جمهول حمل االإقامة 

التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�صوع االإعلن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )10597( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �صتبا�صر االج��راءات  املحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر 
 303/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل االإعلن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  �صيدلية عبري - �ص ذ م م   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كيور للتجهيزات الطبية - ذ م م  

وميثله / �صيخه حممد �صيف علي املحرزي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)32017.20( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر        
 4905/2020/16 جتاري جزئي  

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليهم : 1- اأمانة بيغم ، 2- جنت الفردو�ص ب�صخ�صها وب�صفتها ولية الق�صر م�صمت 
مروفة �صلطانة وحممد عبداهلل املاأمون اأبناء املتويف حممد عبداهلل اأمني ال�صريف ، 3-م�صمت 

معروفة �صلطانة ، 4- حممد عبداهلل املاأمون - جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي : مظهر االنوار مولوي خري الب�صر  

وميثله : �صعيد �صليم را�صد املزروعي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )141667 درهم( 

والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   
التقا�صي عن  قاعة  ال�صاعة 9.30 �صباحا يف  املوافق 2021/2/7  االح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

 �عالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه / ال�صعلن لتجارة  املواد الغذائية 

نعلمكم بان املدعي / االندل�ص للتجارة والتربيد - ذ م م  - يف الدعوى رقم 2020/6321 جتاري 
جزئي  - قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :  

- املطالبة مببلغ )3081.75( درهم 
- الزام املدعي عليها بدفع الر�صوم وامل�صروفات 
- اعلن املدعي عليها باجلل�صة والئحة االدعاء 

- �صمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية 
الدائرة  والتجارية  املدنية  الواحد  اليوم  دائرة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
االوىل مكتب رقم )2( مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  وذلك   ، امل�صتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
2021/2/4 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا  وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعله - بو�صفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021421(
املخطر : م�صرف االإمارات اال�صلمي - �ص م ع 

بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 
املخطر اليه : جا�صم حممد احمد عي�صى املازمي  - )جمهول حمل االإقامة(

نخطركم ب�صداد مبلغ وقدره 01. 410.606 درهم اإماراتي )اربعمائة وع�صر اآالف و�صتمائة 
املديونية املرت�صدة يف ذمتكم مبوجب  و�صتة درهم وفل�ص واحد فقط ال غري( وذلك عن 
الت�صهيلت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ، ونظرا الخللكم ب�صروط واحكام التعاقد 
املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ، ونتيجة لف�صلكم يف �صداد االق�صاط يف تواريخ ا�صتحقاقها 
، هذا ويف حال ف�صلكم يف �صداد كامل املديونية خلل  ، ترتبت بذمتكم املديونية املذكورة 
)15( خم�صة ع�صر ايام من تاريخ االإعلن واإال ف�صوف نكون م�صطرين التخاذ االإجراءات 

القانونية املنا�صبة �صدكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/1156(

املخطر : �صيد عبداالأمري �صيد ا�صد اله و�صمه 
بوكالة املحامي / عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز 

املخطر اليه : المي اليت للتطوير العقاري - �ص ذ م م - )جمهول حمل االإقامة(
نوجه اليكم هذا االإعلن فيما يتعلق باتفاقية البيع املربمة بينكم وبني موكلنا )املخطر( 
واملوؤرخة يف 2011/2/2 ب�صاأن الوحدة رقم 1911 باإجمايل مبلغ وقدره 00. 980.685 درهم 
ف��اإن موكلنا  ال��وح��دة  امل�صروع حم��ل  اك��م��ال  بالتزامكم وع��دم  ون��ظ��را الخللكم   ، اإم��ارات��ي 
قدره  تعوي�ص  اىل  باالإ�صافة  امل��ذك��ور  العقد  وف�صخ  املدفوعة  االأق�صاط  ب��اإع��ادة  يخطركم 
�صبق ذكره  ملا  امتثالكم  ع��دم  ح��ال  ه��ذا ويف   ، بواقع %12  التاأخري  وف��ائ��دة  دره��م   200.000
اأعله خلل اربعة ع�صر )14( يوما من تاريخ االإعلن فاإننا �صوف نكون م�صطرين التخاذ 

االإجراءات القانونية املنا�صبة �صدكم.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2395/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/2202 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )778610 درهم( ، �صامل للر�صوم وامل�صاريف 
طالب االإعلن : �صركة الروابي للألبان - �ص ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي اإ�صماعيل ابراهيم اجلرمن -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 2- حمبوب ح�صني  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة اال�صهم امل�صجلة 
ب�صوق دبي املايل )املك للتمويل - عدد اال�صهم : 6670 / دبي لل�صتثمار - عدد اال�صهم :8/
اإعمار العقارية - عدد اال�صهم 4139/ ال�صركة الوطنية للتربيد املركزي )تربيد( - عدد اال�صهم 
: 1059 / �صركة متويل - عدد اال�صهم : 87( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اأعله وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 128

اجلن�صية   - العو�صي  ربيع  حممد  عبداحلميد  ال�صيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�صيد/  اىل    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   - االإمارات   :
)مركز  امل�صماة  الرخ�صة  يف  االإمارات   : اجلن�صية   - ربيع  حممد  عبداحلميد  حممد 
نوراين للتجارة( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم 

)571484( - تعديلت اخرى : ال يوجد اأي تعديلت 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
  �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 2021/3 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ريا�ص اليكال بن كوين - هندي اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد حنيفه الوربوتيابورايل 
- هندي اجلن�صية يف الرخ�صة "مطعم املجل�ص" تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

رقم )503842( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل
�سناعية 5 / �ل�سارقة   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 2021/2 

وال�صيد/  اجلن�صية  باك�صتاين   - عبدال�صكور  فاروق  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ص�صهما  كامل  وتنازل  بيع  يف  يرغبان  اجلن�صية  باك�صتاين   - فاروق  حممد  فاروق  اأياز  حممد 
"مطعم  100% وذلك اىل ال�صيدة/ رابعه ب�صري حممد فاروق - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة 
دائرة  ال�صادرة من   562172 رقم  رخ�صة  ال�صارقة مبوجب  باإمارة  املمتاز" تاأ�ص�صت  دربار  كرات�صي 

التنمية االإقت�صادية بال�صارقة. 
مت تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات.  

وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل
�سناعية 5 / �ل�سارقة   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 2021/4 

اجلن�صية  باك�صتاين   - فاروق   حممد  فاروق  اأياز  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وال�صيد/ حممد فاروق عبدال�صكور - باك�صتاين اجلن�صية يرغبان يف بيع وتنازل كامل ح�ص�صهما 
100% وذلك اىل ال�صيدة/ رابعه ب�صري حممد فاروق - باك�صتاين اجلن�صية يف الرخ�صة "مطعم 
كرات�صي دربار" تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 22949 ال�صادرة من دائرة التنمية 

االإقت�صادية بال�صارقة.  
مت تغيري ال�صكل القانوين من �صركة اعمال مهنية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات.  

�صان  ل�صنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�ص 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 �لكاتب �لعدل
�سناعية 5 / �ل�سارقة   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لدعوى رقم 7116/2020/207 تنفيذ جتاري
 ، نزاع جتاري  الدعوى رقم 2019/1140  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم  الدعوى:   مو�صوع 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 535020215 درهم ( ، �صامًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب االعلن:  بنك دبي التجاري �ص.م.ع - �صفته بالق�صية:  طالب التنفيذ 

املطلوب اعلنهم:  1- م�صاريع نيبون اخلليج )�ص.ذ.م.م( -  2- مانيك بهاتيا كري�صن 
كومار -  3- نيبا بهاتيا جاغان نات - �صفتهم بالق�صية:  منفذ �صدهم  

مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك�م بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 535020215 ( درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر        
                 يف  �ملنازعة رقم 1/2020/237 منازعة مو�سوعية بالتنفيذ �ملدين 

مو�صوع املنازعة : اوال:الت�صريح بقيد املنازعة يف تقرير املحجوز لديهم وحتديد اقرب جل�صة لها واعلن اخل�صوم بها - ثانيا:االلتفات عن 
التقرير مبا يف الذمة املقدم من املحجوز لديهما 1- احمد م�صبح را�صد علي املزروعي 2- موؤ�ص�صة املكعب للو�صاطة العقارية لعدم �صحته 
وخمالفته الثابت يف التنفيذ 104/2016 جتاري وقرار �صعادة القا�صي مبواالة ال�صري فيه وثبوت ا�صتمرار ان�صغال ذمتهم بديون م�صتحقة 

للمحجوز عليه حتى تاريخه - ثالثا:ا�صدار القرار او احلكم بالزام املحجوز لديهما ب�صداد املبلغ املحجوز من اجله واملرت�صد يف ملف التنفيذ 
رقم 1135 ل�صنة 2018 مدين �صامل ما ي�صتجد حتى ال�صداد التام حكما م�صموال بالنفاذ املعجل وبل كفالة - رابعا:الزام املحجوز لديهما 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعلن / 1-اأكمل حممد �صيد احمد عامر - �صفته بالق�صية : متنازع

وميثله:حمدان عبداهلل �صبيح �صيف الكعبي - �صفته بالق�صية وكيل 
املطلوب اإعلنه :  3-  خمي�ص حممد ال�صيد ابراهيم -  �صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل  -  جمهول حمل االقامة 

مو�صوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها اوال:الت�صريح بقيد املنازعة يف تقرير املحجوز لديهم وحتديد اقرب جل�صة لها واعلن 
اخل�صوم بها - ثانيا:االلتفات عن التقرير مبا يف الذمة املقدم من املحجوز لديهما 1- احمد م�صبح را�صد علي املزروعي 2- موؤ�ص�صة املكعب 
ا�صتمرار  وثبوت  فيه  ال�صري  مب��واالة  القا�صي  �صعادة  وق��رار  جت��اري   104/2016 التنفيذ  يف  الثابت  وخمالفته  �صحته  لعدم  العقارية  للو�صاطة 
ان�صغال ذمتهم بديون م�صتحقة للمحجوز عليه حتى تاريخه - ثالثا:ا�صدار القرار او احلكم بالزام املحجوز لديهما ب�صداد املبلغ املحجوز من 
اجله واملرت�صد يف ملف التنفيذ رقم 1135 ل�صنة 2018 مدين �صامل ما ي�صتجد حتى ال�صداد التام حكما م�صموال بالنفاذ املعجل وبل كفالة - 
رابعا:الزام املحجوز لديهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2021/2/9  ال�صاعة 8.30 �ص  
ميكنك احل�صور او من ميثلك قانونيا عن طريق النظام املرئي من خلل موقع حماكم دبي وعليك تقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل من خلل نظام الطلبات الذكية
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر        
                 يف �لدعوى رقم 5/2020/237 منازعة مو�سوعية بالتنفيذ �ملدين

الإلغاء جميع  رق���م2019/2296 مدين  بالتنفيذ  املو�صوعية  املنازعة  باحلكم يف  املطالبة  الدعوى:   مو�صوع 
االإجراءات التي متت يف التنفيذ 2019/2296 مدين على الوحدات ارقام 1732 - 1749-1448-1747-1746-

1750-1755-1756-1757-1758 من املبنى امل�صمى متاين اآرت�ص الكائن يف منطقة اخلليج التجاري
طالب االعلن:  ذا ديفلوبر للعقارات �ص.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية: متنازع

املطلوب اعلنهم:  1- موؤ�ص�صة بيت النبلء ملقاوالت البناء  -  2- حممد رعد بن ع�صام بن حممد على ر�صا  
-    3- ح�صان بن ابراهيم بن يو�صف اأكرب على ر�صا - �صفتهم بالق�صية: متنازع �صدهم 

بالتنفيذ  املو�صوعية  املنازعة  يف  باحلكم  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك�  اأق��ام  قد    : االإع��لن  مو�صوع 
رقم2019/2296 مدين الإلغاء جميع االإجراءات التي متت يف التنفيذ 2019/2296 مدين على الوحدات ارقام 
1732 - 1746-1747-1448-1749-1750-1755-1756-1757-1758 من املبنى امل�صمى متاين اآرت�ص الكائن يف 
منطقة اخلليج التجاري وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 09-02-2021 ال�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة 
التقا�صي عن ُبعد ميكنك احل�صور او من ميثلك قانونيا عن طريق النظام املرئي من خلل موقع حماكم 

دبي وعليك تقدمي مالديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل .
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 1715/2019/20 جتاري كلي 

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�صامم والت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره )1.513.000( درهم 
ومبلغ وقدره )691.663( درهم كتعوي�ص عن ال�صرر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق 

وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة و�صم ملف النزاع رقم 2019/210 
تعيني خربة جتاري

طالب االإعلن / 1-بنك االمارات دبي الوطني �ص.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعلنهم :  1-  الكواكب للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م 2- ر�صا روبرت اجاهي -  �صفتهما بالق�صية : 

مدعي عليهما  -  جمهويل حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليهما بالت�صامم والت�صامن ب�صداد  مو�صوع االإعلن :  قد 
مبلغ وقدره )1.513.000( درهم ومبلغ وقدره )691.663( درهم كتعوي�ص عن ال�صرر والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
و�صم ملف النزاع رقم 2019/210 تعيني خربة جتاري. وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  2021/2/9  
ال�صاعة 8.30 �ص بقاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13155 بتاريخ 2021/2/3 
�عالن بالن�سر 
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حاجز �صابق  -  جمهول حمل االإقامة 
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ي��واك��ب ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن )ال��ك��ل��م��ة(، التي 
ي���راأ����ص حت��ري��ره��ا ال��ن��اق��د ال���دك���ت���ور �صربي 
ف��رباي��ر/ �صباط  166 ل�صهر  ال��ع��دد  ح��اف��ظ، 
واملتغريات  املنا�صبات  من  جمموعة   ،2021
العربية والدولية. فيقدم ترجمته الأحد اأبرز 
الكبري،  النف�ص  ع��امل  م��ع  املعمقة  احل����وارات 
الذي  العرب،  �صفوان: جاك الكان  م�صطفى 
رحل موؤخرا، واأخرى حلوار معمق اآخر حول 
فل�صفة »ال�صيافة« عند الفينا�ص يف وقت تزداد 
زمن  الفل�صفة، يف  تلك  مثل  اإىل  احلاجة  فيه 
هنا  العامل.  على  اخلناق  اجلائحة  فيه  حتكم 
العدد حمورا عن عواقبها. حيث نن�صر  يقدم 
االأدب  اأب�صتمولوجيا  عن  اجل��زائ��ر  من  مقاال 
يف قلب �صدمة االأوبئة، واآخر عن التعليم من 
التعليم  انتاب  ملا  جرام�صي  اأنطونيو  منظور 
وثالث  اجلائحة،  ب�صبب  جذرية  تغريات  من 
الواعية  ال���دول  اأمل��ان��ي��ا ع��ن كيف تخطط  م��ن 
ت��غ��ريات يف  م��ن  �صيجلبه  مل��ا  ب��دوره��ا ومكانها 

خمتلف املجاالت.
ع���م���رو ج���م���ال ���ص��دق��ي عن  م���ق���ال  ك����ان  واإذا 
الرجوع  ���ص��رورة  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح  جرام�صي 
�صيطرحه  مل��ا  التخطيط  يف  الفل�صفي  للفكر 
يعود  اآخ��ر  مقال  هناك  ف��اإن  امل�صتقبل،  علينا 
واأهمية  ف��ران��ك��ف��ورت  م��در���ص��ة  ت���راث  اإىل  ب��ن��ا 
تناول  ث��م  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  النقدية  نظريتها 
الأح����دث ر���ص��ائ��ل ال��دك��ت��وراه االإي��ط��ال��ي��ة التي 
النقدية تلك  النظرية  تطبق كثريا من روؤى 
على حال الفلحني امل�صريني، وما جرى لهم 

على اأيدي الثورة امل�صادة. لكن املحور الكبري 
ال���ذي يت�صلح بالفكر  ال��ع��دد ه��و ذل��ك  يف ه��ذا 
بعد  العربي  للربيع  ما جرى  لتاأمل  واملعرفة 
مع  مو�صعا  ح���وارا  نقدم  حيث  ���ص��ن��وات.  ع�صر 
املفكر امل�صري ح�صن نافعة عما جرى للثورة 
امل�صرية، ودرا�صة �صافية لرواية ح�صني الواد 
وال�صاخر  ال��ع��م��ي��ق  وجت�����ص��ي��ده��ا  )ال���غ���رب���ان( 
الثورة  على  االإ�صلجمية  غربان  النق�صا�ص 

التون�صية.
واإذا كان تقييم ما جرى للثورة التون�صية قد 
ردن��ا ل���لأدب، ف��اإن يف ال��ع��دد حم��وري��ن اآخرين 
ع��ن��ه: اأول��ه��م��ا ع��ن دور ال��ث��ق��اف��ة ال��رق��م��ي��ة يف 
انتاج االأدب والفن وتلقيهما �صم درا�صتني من 
املغرب وم�صر، وثانيهما عن اأدب الطفل و�صم 
والثانية  اجلزائر  من  واح��دة  درا�صتني  اأي�صا 
م���ن م�����ص��ر. وه���ن���اك م��ت��اب��ع��ات ل��ل��ع��دي��د من 
االأعمال االأدبية والفنية اجلديدة من خمتلف 

البلدان العربية.
اأعمال  ت�صمنه من  العدد مبا  هذا  وقد متيز 
الكاتب  باأحدث ق�ص�ص  بداأت  بارزة،  ق�ص�صية 
ال�صاد�ص  عيده  مبنا�صبة  طاهر  بهاء  الكبري 
بها  ال��ت��ي خ�صنا  ال��ع��دد  وال��ث��م��ان��ني، ورواي�����ة 
وجدي  امل��رم��وق،  اليمني  الكاتب  ال�صهر  ه��ذا 
االأهدل، هذا ف�صل عن ديوان �صعر من م�صر، 
االإبداعية  والن�صو�ص  للمقاالت،  باالإ�صافة 
من خمتلف اأقطار العامل العربي، ومراجعات 
الكتب، واأبواب الكلمة املعهودة من نقد و�صعر 

ور�صائل وتقارير.

ي��ن��ظ��م احت����اد ك���ّت���اب واأدب������اء االإم�������ارات ج��ل�����ص��ة بعنوان 
ي�صارك   : ”الف�صحى .. يف الرتاث االإماراتي املحكي“ 
ال��رتاث د.عبد العزيز  فيها اخلبري والباحث يف جمال 
امل�����ص��ل��م وال��ب��اح��ث��ة ع��ائ�����ص��ة ال��غ��ي�����ص، وت���دي���ر اجلل�صة 

االإعلمية عائ�صة العاجل.
من اجلدير بالذكر باأن عبد العزيز امل�صلم �صاعر وكاتب 
ال�صارقة  معهد  رئي�ص  من�صب  ي�صغل  اإم��ارات��ي  وباحث 

كتاباته  ن�������ص���رت  ل�����ل�����رتاث. 
وابحاثه يف عدد من الدوريات 
واملجلت وال�صحف االإماراتية 
وال��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ح�����ص��ل على 
ج����ائ����زة ال���ع���وي�������ص ل����لب����داع 
الأف�����ص��ل ك��ت��اب ل��ل��ط��ف��ل، عن 
 2015 البحار«  »اأم��ري  كتاب 
اإ���ص��اف��ة جل��وائ��ز ع��دة اأخرى، 
وع��ائ�����ص��ة ال��غ��ي�����ص ���ص��اع��رة و 
ق��ا���ص��ة اإم���ارات���ي���ة وب��اح��ث��ة يف 
ال����رتاث وع�����ص��و احت����اد كتاب 
واأدب��اء االإم��ارات حا�صلة على 
من  ون���ق���د  اأدب  م��اج�����ص��ت��ري 
جامعة الو�صل �صدر لها عدة 
جمموعات ق�ص�صية ودواوين 
�صعر واب��ح��اث ودرا���ص��ات منها 
»ال�صر  ت�صبهني«،  ال  »ن�صخة 
البحر«،  »ذاك�������رة  ال����دف����ني«، 
من  و«دان���ات  املوا�صم«  »حنني 

التعليمي  نالت ع��دة جوائز يف جم��ال االداء  االإم���ارات« 
والعمل التطوعي 

عن  البحوث  فئة  ل��لإب��داع  العوي�ص  جائزة  نالت   كما   
التطبيقية يف رفع وتطوير  البحوث  اإج��راء  اأثر  بحثها 

كفايات الهيئة االإدارية والتدري�صية.
تقام اجلل�صة يف ال�صاد�صة والن�صف من م�صاء يوم االأربعاء 
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وح����ول ان��ع��ق��اد ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة ق���ال �صعادة 
طارق �صعيد علي، مدير املكتب االإعلمي 
الذي  االق��ب��ال  يعك�ص  ال�����ص��ارق��ة:«  حلكومة 
املتنامية  االأهمية  عام  كّل  املهرجان  ي�صهده 
امل�صتويني  الرائد على  الثقايف  لهذا احلدث 
 51 ي�صاركنا  العام  وه��ذا  والعاملي،  العربي 
م�������ص���وراً مي��ل��ك��ون اب����داع����ات خ��ول��ت��ه��م الأن 
اأرف���ع اجل��وائ��ز يف خمتلف احلقول،  ي��ن��ال��وا 
لهذا ندعم قطاع الت�صوير ودعم امل�صورين 
الفر�صة  ون��ت��ي��ح  وال��ط��م��وح��ني،  امل��ح��رتف��ني 
ملناق�صة التحديات احلالية التي يواجهونها 
والتعّرف  الفوتوغرايف  الت�صوير  جم��ال  يف 
ت��دف��ع ملوا�صلة  ال��ت��ي  اأح���دث اخل���ربات  على 

االرتقاء مبا يقدموه من اأعمال«. 
وت���اب���ع م��دي��ر امل��ك��ت��ب االإع����لم����ي حلكومة 
ال�����ص��ارق��ة:« ي��ح��ق��ق امل��ه��رج��ان ال��ع��دي��د من 
باأبرز  امل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة  اأب����رزه����ا  االأه�������داف 
الق�صايا حول العامل، ويفتح املجال ليعر�ص 
ومعارفهم  جت��ارب��ه��م  ال��ع��امل��ي��ون  امل�����ص��ورون 
يخاطبوننا  ال��ت��ي  لغتهم  فهي  وخ��ربات��ه��م، 
واالأ�صرار،  باحلكايات  املليئة  ور�صائلهم  بها، 
وي�صهم وبكّل دورة من دوراته يف دعم جهود 
اأ�صحاب املواهب الواعدة يف جمال الت�صوير 
اأن���ح���اء العامل  ال��ف��وت��وغ��رايف م���ن خم��ت��ل��ف 
وامل�صورين  الفنانني  من  جديد  جيل  وبناء 
احلدث  يبقى  الأن  ن�صعى  ل��ه��ذا  امل��ب��دع��ني، 
من  املزيد  لنقل  للم�صورين  مثالية  فر�صة 

الق�صايا والق�ص�ص والتعريف بها«. 
ن���خ���ب���ة م����ن اف�������ص���ل م�������ص���وري ال����ع����امل يف 

ال�صارقة
اآرون  م�������ن:  ك�������ّل  احل��������دث  ع����ل����ى  وي�����ّح�����ل 
على  احلائز  ال�صحفي  امل�صّور  جيكو�صكي: 
عّدة جوائز مرموقة، والذي يركز يف �صوره 
املعّقدة  وال��ع��لق��ات  البيئية  املوا�صيع  على 

بني االإن�صان والطبيعة.
امل�صور  ���ص��غ��ف  ك�����ان  ال��ب��ق��ي�����ص:  اهلل  ع���ب���د 
العمارة وت�صوير مدينته،  االماراتي بفنون 

مدخل لفن ت�صوير املدن.
اإيدان ج. �صوليفان: م�صور وخبري اإعلمي 
عاملي، توىل من�صب رئي�ص املهام يف موؤ�ص�صة 
اأعمال  ورائ��د  االإعلمية،  اإميجيز«  »جيتي 

ناجح وموؤ�ص�ص وكالة »فريباتيم«.
الربيطاين  امل�صور  يتخ�ص�ص  الم:  اأنتوين 
اأن����ت����وين الم، امل��ق��ي��م ب���ني ل���ن���دن ودب������ي، يف 
ت�صوير الفنون اجلميلة، ويت�صم بولعه باملاء 
تلعب  ال��ت��ي  ب��ال�����ص��ورة  املحيطة  وامل�����ص��اح��ات 
دوراً رئي�صاً يف الكثري من اأعماله، كما مييل 
م�صهورة  غري  اأماكن  يف  �صوره  التقاط  اإىل 

الإ�صفاء مل�صة من الغمو�ص.
امل�صور  يبدي  كويلو:  برناردينو  اأنطونيو 

احلياة  ت�����ص��وي��ر  يف  اه���ت���م���ام���اً  ال���ربت���غ���ايل 
ع�صقه  بني  باجلمع  له  ي�صمح  ما  ال�صامتة، 
املتجذر للفنون من جهة، و�صغفه بالت�صوير 
اأخ��������رى، ويتبع  م����ن ج���ه���ة  ال���ف���وت���وغ���رايف 
�صلة  متثل  ب��ه  خا�صة  مفاهيمية  منهجية 

الو�صل بينه وبني كل ما يثري اهتمامه.
اأ�صوك فريما: بداأ امل�صور الهندي م�صريته 
اأي  دون   1995 ع��ام  الت�صوير  م��ع  املهنية 
ت��دري��ب ر���ص��م��ي، ون��ق��ل حم���ور ت��رك��ي��زه من 
ال�صحفي،  الت�صوير  اإىل  واالإع���لن  االأزي���اء 
ال�صوارع  ت�صوير  اإىل  تلقائي  ب�صكل  قاده  ما 

التي باتت اليوم اأحد جماالته املف�صلة.
الباك�صتاين  امل�����ص��ّور  ُي��ع��رف  �صعيد:  عاطف 
وع�صقه  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ت�����ص��وي��ري��ة  ب��اأ���ص��ال��ي��ب��ه 
االأ�صا�صي  ت��رك��ي��زه  ين�صب  حيث  للطبيعة، 
وقتاً  اأف�صل  بعناية  يقّيم  فهو  ال�صوء،  نحو 
امل�صهد  ���ص��ورة  اللتقاط  وال�صنة  ال��ي��وم  م��ن 

الطبيعي باأبهى حلة.
�صينمائي  م�������ص���ور  �����ص����ارادي����ت���������ص:  ب���ي���ن���و 
وف����وت����وغ����رايف ي��ت��خ��ذ م���ن دب����ي م���ق���راً له، 
الفنون اجلميلة، حيث  بت�صوير  متخ�ص�ص 
تعتمد اعماله التي ت�صتخدم اأ�صاليب معقدة 

على تقنيات ما بعد االإنتاج.
املنحدر  امل�����ص��ور  يتمتع  ���ص��ت��ريت��ون:  برينت 
اأفريقيا، بخربة عريقة يف عامل  من جنوب 
ذات  املوا�صيع  وي��وث��ق  الوثائقي،  الت�صوير 
والثقافات  ال��ربي��ة،  احل��ي��اة  ب�صون  ال�صلة 
املهددة بالزوال، و�صوؤون ال�صحة واال�صتدامة 

والبيئة العاملية.
برايان هودجز: هو رحالة خبري يتخ�ص�ص 
وال��ت�����ص��وي��ر للمجلت،  االأ���ص��ف��ار  ت��وث��ي��ق  يف 
وي��ن��ط��ل��ق م���ن ف��ل�����ص��ف��ت��ه ب�����اأن ال��ت�����ص��وي��ر ال 
بحد  اللحظة  التقاط  عملية  على  يقت�صر 
ذاتها، واإمنا حتويلها اإىل م�صاهد ترتك اأثراً 

عاطفياً عميقاً يف قلب املتلقي.
بتوثيق  م��ت��خ�����ص�����ص  م�����ص��ور  ك����و:  ك��ري�����ص 
الطبيعي،  ال�����ص��وء  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ح�صد جمموعة من اجلوائز، واأ�ص�ص جائزة 

»اأف�صل م�صور رحلت للعام«.
كري�ص دي بود: يتعاون امل�صور الهولندي مع 
 the  Save( »االأط��ف��ال »اأن��ق��ذوا  موؤ�ص�صة 
Children(، ليلتقط اأحلم االأطفال يف 
�صتى اأنحاء العامل ويغطي موا�صع خمتلفة 

ذات �صلة باللجئني ال�صوريني. 
كلري توما�ص: هي م�صورة �صحفية من ويلز 
ال�صراعات  ب�صوؤون  ُتعنى  املتحدة  باململكة 

والق�صايا االإن�صانية واالجتماعية.
رو�صي  وم�صتك�صف  م�صور  ك���وردان:  دان��ي��ال 
لتطوير  وال�����ص��ف��ر  للطبيعة  ع�صقه  يجمع 

مهارات فن ت�صوير املناظر الطبيعية.

ديفيد نيوتن: يرف�ص امل�صورالتقيد مبجال 
يوؤمن  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�صوير  م��ن  واح���د 
ب�صناعة ال�صورة داخل الكامريا ويركز على 
للفلتر  االإب��داع��ي  واال���ص��ت��خ��دام  التقنيات 

والفل�ص لتحقيق اأف�صل النتائج.
عد�صة  تكتفي  ال  ���ص��ان�����ص��ي��ز:  اإي���ب���ارا  دي��ي��غ��و 
التما�ص  خطوط  بت�صوير  �صان�صيز  امل�صور 
يف ال�صراعات امل�صلحة، واإمنا توّثق اأي�صاً ما 
يتبقى من اأثر بعد الق�صف واملعارك والقتل، 
لكل  فاقدين  اأنف�صهم  الناجون  يجد  حيث 

�صيء يف خ�صم هذه االأهوال.
امل�صور  اأع��م��ال  تركز  بيلياكوف:  دمي��ي��رتي 
ال���رو����ص���ي ب��ي��ل��ي��اك��وف ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي على 
ال�صابق، وت�صّلط  ال�صوفيتي  رو�صيا واالحتاد 
ال�صوء ب�صكل خا�ص على النزاعات امل�صلحة 
وحركات  االإره�������اب  وم��ك��اف��ح��ة  واالإره��������اب 

االحتجاج املدنية.
االأمريكي  امل�������ص���ور  ي���ع���ّد  ل����وك����اردي:  اإل���ي���ا 
ل���وك���اردي م�����ص��ور رح����لت حم���رتف ميتاز 
ما  جتمع  توليفة  على  يقوم  فريد  باأ�صلوب 
الت�صوير  تقنيات  توظيف  يف  م��ه��ارت��ه  ب��ني 
الكامريا  تكييف  على  وق��درت��ه  التقليدية، 
الطبيعية  واالإن����ارة  اجل��وي��ة  للظروف  تبعاً 
املحيطة، علوة على درايته العالية بتقنيات 

معاجلة وتعديل ال�صور.
اإميا فران�صي�ص: وّثقت امل�صورة الربيطانية 
الق�صايا  من  العديد  فران�صي�ص  االمريكية 
حفظ  وق����وات  امل����راأة  ق�صايا  منها  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�������ص���لم، وال���ن���اج���ني م���ن جم��م��وع��ة بوكو 

حرام.
فران�صي�صكو زيزوال: يوثق امل�صور ال�صحفي 
واأزماتها  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��راع��ات  االإي���ط���ايل 
الق�صايا  ع���ل���ى  ال����رتك����ي����ز  م�����ع  اخل����ف����ي����ة، 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 

احلياة يف العامل النامي والدول الغربية.
غاريث هارفورد: ي�صتمتع امل�صور الريا�صي 
ال�صغط  حتت  بالعمل  الربيطاين  ال��دويل 
خ��ا���ص��ة يف ري��ا���ص��ة ال�����ص��ي��ارات، ح��ي��ث متتاز 
اأعماله بتوثيق ال�صغف واجلوانب ال�صخ�صية 
امل�صور  ي��رك��ز  دويل:  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني.ج��اي��ل��ز 
اأعماله  يف  ���ص��اب��ق��اً،  املو�صيقي  ال��ربي��ط��اين، 
على االأثر طويل االأمد للنزاعات، وت�صليط 

ال�صوء على الق�صايا غري املعروفة.
البحريني  امل�صور  ي�صّلط  اإبراهيم:  عي�صى 
ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ح��ي��اة ال��ن��ا���ص، وي��ع��م��ل حالياً 
رئي�ص  نائب  كونه  جانب  اإىل  ح��راً،  م�صوراً 
منذ  ال�صوئي  للت�صوير  البحرين  جمعية 

تاأ�صي�صها عام 2015.
جودي ماكدونالد: طورت امل�صورة الكندية 
مهاراتها يف الت�صوير لتوثيق مغامراتها يف 

اليوم  ال��ع��امل، وت��رك��ز  النائية ح��ول  امل��واق��ع 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى الثقافات  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��اي��ا  ع��ل��ى 
والبيئة.خوان بابلو رامرييز: يعمل امل�صور 
ال�صابق من كولومبيا منذ ثلث  ال�صحفي 
�صنوات على توثيق حياة البحارة االإيرانيني 
اأ�صعد:  اإم.  ك��ي��ه.  دب���ي.  خ���ور  يف  ال��ق��اط��ن��ني 
م�صور وثائقي م�صتقل يقيم يف م�صقط راأ�صه 
ببنغلد�ص، حيث تتمحور اأعماله مبعظمها 
ح�����ول امل���وا����ص���ي���ع االإن�������ص���ان���ّي���ة، واحل���ق���وق 
وامل�صاريع طويلة  املناخ،  االجتماعّية، وتغرّي 

االأمد.
الر�����ص ب��وي��ري��ن��ج: م��دي��ر م��وؤ���ص�����ص��ة �صورة 
ال�صحافة العاملية »وورلد بر�ص فوتو«، ورائد 
الفوتوغرايف،  الت�صوير  جم���ال  يف  اأع��م��ال 

وا�صت�صاري، ومدر�ص ذو خربة كبرية.

امل�صور  ���ص��ي��ري: جت�����ّص��د جم��م��وع��ة  ل������وران 
�صاعرية  روؤي�����ة  »ب���ي���وت ط���ائ���رة«  ال��ف��رن�����ص��ي 
بعا�صمة  ولعه  خللها  من  يعك�ص  لباري�ص، 
وال�صوؤون  وال�صينما  ال��ع��م��ارة  وف��ن  االأن����وار 

االجتماعية وحكايا النا�ص.
دفعه  اإيطاليا  م��ن  م�صور  ڤينتوري:  ل��وك��ا 
الدولية  �صيينا  »ج��ائ��زة  تاأ�صي�ص  اإىل  �صغفه 
العاملية  االحتفالية  الفعالية  للت�صوير«، 

التي حتمل ا�صم مدينته.
مايك براون: م�صور جتاري ذو �صغف كبري 
كبرية  جمموعة  لديه  والتعليم،  بالتدريب 
العامل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  م���ن 
األ��ف متابع على قناته يف   260 واأك��ر من 

يوتيوب.
املقيم  امل�صري  امل�صور  يقوم  كمال:  حممد 

املناظر  ت�صوير  فن  يف  واملتخ�ص�ص  دب��ي  يف 
الطبيعية والبورتريه، بنقل اجلمال املوجود 
زوايا  من  ال�صا�صعة  الطبيعية  امل�صاحات  يف 

وم�صادر اإ�صاءة متعددة. 
حم��م��د م�����راد: م�����ص��ور ك��وي��ت��ي ح��ائ��ز على 
جوائز عديدة يف ت�صوير احلياة الربية، وله 

اهتمام و�صغف خا�ص بت�صوير الطيور.
االأردين  امل�������ص���ور  ف�����از  حم��ي�����ص��ن:  حم���م���د 
املنظمة  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص  وم��وؤ���ص�����ص 
الهولندية »موؤ�ص�صة يوميات الجئ« مرتني 
العاملية، حيث ينكّب منذ  بجائزة »بوليتزر« 
عقد من الزمان على توثيق اأزمة اللجئني 
يف �صتى اأنحاء العامل.نيل بايلي �صائق دراجة 
ن��ا���ص��ط يف جمال  وم�����ص��ور و�صحفي  ن��اري��ة 
 « وه��و موؤ�ص�ص  واالإن�����ص��اين  العمل اخل��ريي 
 International  Wellspring
االيتام  مب�صاعدة  املخت�صة   Outreach

حول العامل.
ب���االين م��وه��ان: ب���داأ امل�����ص��ور امل��ق��ي��م حالياً 
يف االإم������ارات ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل م��ع » 
Herald Morning Sydney« يف 

اأ�صرتاليا، ولديه �صتة كتب.
ال�صحفية  امل�صورة  تركز  برون�صتاين:  باوال 
متنوعة  موا�صيع  تغطية  على  االأم��ري��ك��ي��ة 
والق�صايا  االإن�������ص���ان���ي���ة،  ال���������ص����وؤون  م���ث���ل 

وال�صراعات يف �صتى اأنحاء العامل. 
العاملي  االإجنليزي  امل�صور  يعمل  ويلز:  راي 
تاميز«،  »�صنداي  �صحيفة  يف  �صور  كمحرر 
قا�صية  نقل �صور  املوازنة بني  يحر�ص على 

و�صادمة واملحافظة على اجلمهور.
النيوزيلندي  امل�صور  يكر�ص  روبن هاموند: 
من  املهم�صة  املجموعات  واق��ع  لنقع  اعماله 
 Witness« خلل منظمته غري الربحية
Change« والتي تعمل على تعزيز حقوق 

االإن�صان من خلل �صرد الق�ص�ص املرئية.
والرئي�ص  املوؤ�ص�ص  ي�صعى  م��ورغ��ان:  روب���ن 
اإىل   ،»Images  Iconic ل���«  التنفيذي 
اإىل  حتويلها  و  القدمية  االأف���لم  حتمي�ص 
القادمة،  ل��لأج��ي��ال  وحفظها  رق��م��ي��ة  ن�صخ 

ويتعاون يف اإن�صاء املعار�ص ون�صر الكتب.
�ص امل�صّور ويل�صون  رون ب. ويل�صون: يتخ�صّ
والذي يّتخذ من مدينَتي نيويورك وميامي 
مقراً له، يف الت�صوير الفوتوغرايف الوثائقي، 

وي�صّب تركيزه ب�صكل عام على البيئة.
فوتوغرايف  م�صور  �صا�صيدهاران:  �صاجني 
الفنون  م��ت��خ�����ص�����ص يف جم����ال  ال��ه��ن��د  م���ن 
اجلميلة حائز على عدد من اجلوائز، يتخذ 
الت�صوير  يف  ويتخ�ص�ص  له،  مقراً  دبي  من 

الفوتوغرايف باالأبي�ص واالأ�صود. 
من  عقدين  م��دى  على  ف���ريون:  �صامويل 

ال����زم����ن، ت��خ�����ص�����ص ال��ف��رن�����ص��ي ف�����ريون يف 
ت�����ص��وي��ر ال��ط��ب��ي��ع��ة، ح��ي��ث حت��ّول��ت عد�صته 
عن  للتنقيب  اأداة  اإىل  ال�����ص��ن��ني  م����رور  م��ع 
ال�صحارى  كثبان  مثل  املناظر  واأروع  اأن��در 
اإندوني�صيا  بحريات  و  احل��م��راء،  الناميبية 
احلم�صية، والغابات املطرية يف كو�صتا ريكا.

�صامي العلبي: ي�صتمد امل�صور امل�صري املقيم 
م��ن اجلوائز  العديد  على  واحل��ائ��ز  دب��ي  يف 
بعلم  ع�صقه  من  اإلهامه  والدولية،  املحلية 
ال�صغر،  منذ  وامل��غ��ام��رات  وال��ن��ج��وم  الفلك 
ح��ي��ث ي��ع��ت��رب م���ن اأه����م امل�����ص��وري��ن يف هذا 
يويل  ب��ري���ص:  املنطقة.�صيجرام  يف  امل��ج��ال 
اأهمية كبرية للإ�صاءة يف ت�صوير البورتريه 
وال�������ص���ي���ارات، وال���ت���ي مت��ن��ح��ه ال���ق���درة على 
االإ�صاءة  اأن  يرى  اإذ  ال�صورة،  جوهر  اإظهار 
ال���درام���ي���ة ه���ي االأول����وي����ة يف ك���ل اإط�����ار من 
الأنها  االآل��ي��ة،  املرئيات  اأو  البورتوريه  �صور 
تتيح له خلق احلالة املزاجية والتقاط روح 

مو�صوعه.
الهندي  امل�����ص��ور  ي��ق��وم  ك����وم����اران:  �صنثيل 
امل�صتقل بتوثيق ق�صايا ال�صراع بني االإن�صان 
خلليج  احل����ي����وي  امل���ح���ي���ط  يف  واحل�����ي�����وان 
القانونية  غ��ري  احل��ي��وان��ات  م��ان��ار وجت����ارة 
م�صور  ب��ون��وم��اري��ف:  كمبوديا.�صريجي  يف 
فوتوغرايف م�صتقل مقيم يف مو�صكو، ا�صتهر 
وال�صراعات  احل������روب  ت��غ��ط��ي��ة  يف  ب��ع��م��ل��ه 
اأزم���ة  يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 

املهاجرين يف اأوروبا.
���ص��ه��ي��ل ك���رم���اين: م�����ص��ور واأ����ص���ت���اذ جامعي 
نيويورك  »ج���ام���ع���ة  يف  ي����دّر�����ص  ب���ري���ط���اين 
اأبوظبي«، لديه �صغفاً كبرياً بت�صوير النا�ص، 
وال�صوارع  ال�����ص��ف��ر  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ز خ��ا���ص  م��ع 

والوثائقيات.
امل�صور  ي��ل��ج��اأ  ك��ازاك��ي��ف��ي�����ص��ي��و���ص:  ت���ادا����ص 
الت�صوير  ع���امل  يف  املتخ�ص�ص  ال��ل��ي��ت��واين 
من  االإن�صانية  امل�صاعر  نقل  اإىل  الوثائقي، 

خلل اأعماله.
ط�������ارق ق�����ب�����لوي: م����ن خ������لل ع���م���ل���ه مع 
املخرج  التقط  دول��ي��ة،  �صحفية  موؤ�ص�صات 
موؤثرة  م�����ص��اه��د  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي  ال��ل��ب��ن��اين 
ول��ق��م��ع اجلي�ص  ال�����ص��ل��م��ي��ة  ل��لح��ت��ج��اج��ات 

وال�صرطة يف لبنان.
عاملي  ب��ري��ط��اين  م�صور  ه��و  اآل���ن:  تيموثي 
اأ�ص�ص بالتعاون مع املكتب االإعلمي حلكومة 
للت�صوير  اآل����ن  ت��ي��م��وث��ي  »م��ن��ح��ة  ال�����ص��ارق��ة 
الفوتوغرايف« التي حتتفي باإجنازات خم�صة 

م�صورين �صنوياً.
تران توان ڤييت: حاز امل�صور الفيتنامي على 
ال�صفر  ت�صوير  يف  ومتخ�ص�ص  جوائز،  عدة 

والفنون اجلميلة واملوا�صيع الثقافية.

ي�صاركون باإبداعاتهم يف الدورة اخلام�صة التي تنطلق 10 فرباير املقبل

على اأر�ض ال�سارقة يف اإك�سبوجر 2021 العامل  م�سوري  اأف�سل  من   51
طارق عالي: ن�صعى لأن يبقى املهرجان فر�صة مثالية لنقل املزيد من الق�صايا والق�ص�ض والتعريف بها

احتاد كّتاب واأدباء االإمارات ينظم  عدد جديد من جملة الكلمة 
جل�سة بعنوان »الف�سحى .. يف 

الرتاث االإماراتي املحكي«

•• ال�شارقة-الفجر:

يفتح املهرجان الدويل للت�صوير »اك�صبوجر« الذي ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة ال�صارقة، بدورته اخلام�صة 
هذا العام الباب للتعّرف على اإبداعات ب�صرية نقلتها عد�صات 51 م�صورًا من اأف�صل م�صوري العامل، يروون �صرية 
العمل واجلل�صات احلوارية والتدريبية تتطرق  �صل�صلة من ور�ض  اأيام  العامل وق�صاياه، ويقدمون على مدار 4 
لأ�ص�ض الت�صوير ومهاراته وتقنيات فنون ال�صورة، وذلك خالل الفرتة من 10 اإىل 13 فرباير يف مركز اك�صبو 
ال�صارقة.وي�صلط احلدث الذي يعترب الأول من نوعه على م�صتوى الدولة، ال�صوء على موا�صيع متعددة كالبيئة 
للجمهور  الفر�صة  ويتيح  وفنية  وريا�صية  واإن�صانية  اجتماعية  وق�صايا  ال�صحفي  والت�صوير  الربية  واحلياة 

للتعرف على اأعمال امل�صورين العامليني عن قرب.
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البطولة املطلقة اأ�صعب كثريا من تقدمي دور ثان

حممد اأنور: )اإ�سعاف يون�ض( حقق 
جناحا كبريا يف ال�سارع

يون�ص"  "اإ�صعاف  اجلديد  م�صل�صلك  على  الفعل  ردود  وج��دت  كيف   •
عرب من�صة وات�ص اإت؟

فكل  ال�صارع،  يف  كبريا  جناحا  امل�صل�صل  حقق  حيث  اأبهرين،  الفعل  رد   -
من يقابلني ي�صيد به، وهو ما كنت اأ�صعى اإليه يف تقدميي للعمل الذي 
اأنه ال  يعد البطولة املطلقة االأوىل يل يف الدراما التلفزيونية، واأعتقد 
يوجد اأحد مل ي�صاهد امل�صل�صل اجلديد، ومن الربومو الرتويجي عرف 
الفكرة من  واأعجبتهم  اإلكرتونية،  اجلمهور وجود م�صل�صل على من�صة 

االإعلن فقط.
الرم�صاين؟ املو�صم  خارج  الرقمي  العر�ص  فكرة  ترى  • كيف 

امل�صاهدة  ف��ك��رة  ب���دون  اأ���ص��ه��ل  مل�صاهدة  اأ���ص��ل��وب  فاملن�صة  رائ��ع��ة،  ف��ك��رة   -
التقليدية على التلفزيون حتت تاأثري انتظار االإعلنات، وهو ما يجعل 
البع�ص ينفر من امل�صاهدة، بينما على "وات�ص اإت" جعلت امل�صاهد يختار 
توقيت ومكان امل�صاهدة، وجعل فكرة اإر�صال احللقات وتر�صيحها للبع�ص 
اأ�صهل بكثري من العر�ص التقليدي على التلفزيون. اأما عن العر�ص خارج 
البطولة  اإيل مفيد بدرجة كبرية، ففكرة تقدمي  بالن�صبة  رم�صان فهو 
املطلقة االأوىل و�صط كم كبري من النجوم يف املو�صم الرم�صاين، وبني كم 
كبري من النجوم، جتعل املناف�صة �صعبة على الوافدين اجلدد، لكن االأمر 
خارج رم�صان اأو�صع واأرحب، ويجعل فر�ص تقدمي نف�صي للجمهور اأكر 
اأر�صية  وله  الرم�صانية  املناف�صة  يف  الفنان  يدخل  الوقت  ومع  فاعلية، 
كبرية لدى اجلمهور، ويف رم�صان يكون الرتكيز منخف�صا مع االأعمال 
االإ���ص��ادات، لعدم  املميزة على  االأع��م��ال  اأح��د  ع��ام، فقد ال يح�صل  ب�صكل 
وجود تركيز يف حمتواها، ولو كان االأمر بيدي لكنت اخرتت اأن اأعر�ص 

اأعمايل خارج رم�صان اأي�صا، كما عر�ص م�صل�صل "اإ�صعاف يون�ص".
اجلماعية؟ من  اأ�صعب  تراها  وهل  املطلقة؟  البطولة  عن  • ماذا 

- بالفعل البطولة املطلقة اأ�صعب كثريا من تقدمي دور ثان يف م�صل�صل 
اآخر، فالبطل يركز يف كل تفا�صيل العمل، ويف النهاية هو عمل يحمل 
ا�صمه، وكل جناح وتراجع يخ�صه، وهو من يكون يف املقدمة، وهو من 
يفكر يف كل �صيء، واآخر من يفكر فيه البطل هو نف�صه، بخلف عمل 
اآخر يقدم فيه الفنان دورا ثانيا، اإذ يكون الرتكيز فقط على الدور، 

وكيف يقدمه ب�صكل مميز كجزء من العمل فقط.
العمل؟ كوالي�ص  كانت  • كيف 

- ال��ك��وال��ي�����ص ك��ان��ت خم��ت��ل��ف��ة، وك��ان��ت مم��ي��زة، ف��دائ��م��ا م��ا تكون 
اأننا يف  كوالي�ص املخرج معتز التوين مميزة وخفيفة، وال ن�صعر 
ن�صعر  فكلنا  غريها،  اأو  م�صحونة  اأج���واء  اأو  م�صل�صل،  كوالي�ص 
ب��ه ف��ق��ط، كما  ن��ق��دم عمل ن�صتمتع  اأ���ص��رة واح���دة  ل��و كنا  كما 

كنت �صعيدا للم�صاركة مع بطلة العمل الفنانة �صارة �صلمة 
مواقع  يف  الطبع  هادئة  فكانت  املميزة،  التجربة  ه��ذه  يف 

الت�صوير، وكانت تنفذ تعليماتها بكل دقة، وتقدم الدور 
بكل �صل�صة، وهو ما ظهر للجمهور يف احللقات التي 

قدمتها وعر�صت حتى االآن.
تقدمي  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  االأدوار  ���ص��رتف�����ص  ه���ل   •

البطولة املطلقة؟
- على االإطلق، وال اأ�صري بهذا املنهج اإطلقا، فمن 

ال���دور وق��وت��ه وت��اأث��ريه م��ع اجلمهور  يحكمني ه��و 

ولي�ص حجمه اأو موقعي، ولكي اأدلل على كلماتي، فاأنا تعاقدت على دور 
البطولة يف "اإ�صعاف يون�ص" قبل فرتة، وبعدها دخلت ت�صوير دوري يف 
م�صل�صل "قوت القلوب" من بطولة النجمة الكبرية ماجدة زكي؛ فراأيت 

اأنه دور خمتلف متاما عما قدمته من قبل، ومل يكن دور 
البطولة املطلقة بل كان دورا ثانيا، ورغم ذلك 

امل�صل�صل اجلديد من بطولتي  بداأت ت�صوير 
بالتوازي، ويف الوقت القادم من املوؤكد اأنني 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ب��ط��والت مطلقة،  ���ص��اأق��دم 

اأدوار ثانية اأي�صا.
• بالعودة لتح�صريات "اإ�صعاف يون�ص" 

ا�صتغرق العمل وقتا طويل ملاذا؟
عام  من  يقرب  ما  ا�صتغرقنا  بالفعل   -
ال��ع��م��ل، بداية  ل��ت��ح�����ص��ري ه����ذا  ك���ام���ل 
ال��ك��ت��اب��ة، وع��ق��دن��ا جل�صات  ف��ك��رة  م���ن 
ع��م��ل ك���ث���رية، وف��ك��رن��ا يف ك��ي��ف تخرج 
وطريقة  تتحدث،  وك��ي��ف  ال�صخ�صية، 
ارت�������داء م��لب�����ص��ه��ا ح��ت��ى و���ص��ل��ن��ا اإىل 

ال�����ص��ي��غ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ال����ذي خرج 
اأن اأقول تعبنا كثريا  للنور، واأ�صتطيع 

وفكرة  النتيجة،  ب��ه��ذه  ل��ل��خ��روج 
املو�صم  خ��ارج  العر�ص 

الرم�صاين اأفادتنا كثريا ومل تقيدنا بوقت، اأو ت�صعنا حتت �صغط على 
االإطلق.

االأوىل؟ جتربتك  يف  معك  االإنتاج  �صركة  تعاون  كان  • كيف 
- اأحب اأن اأقف عند �صركة االإنتاج واأوجه لهم كل ال�صكر، خ�صو�صا 
واالأ�صتاذ  �صيرنجي،  �صركة  رئي�ص  مر�صي  ت��ام��ر  االأ���ص��ت��اذ 
ح�صام �صوقي امل�صرف العام على االإنتاج، ف�صركة االإنتاج 
اأو جهد، بل وف��رت كل احتياجات  ب��اأي مال  مل تبخل 

العمل حتى يخرج بهذا ال�صكل املميز.
• تواجدت باقة مميزة من جنوم ال�صرف يف العمل 

كيف راأيت هذه التجربة؟
وعلى  العمل،  اأب��ط��ال  كل  اأ�صكر  ودعني  بالفعل،   -
فهمي، وم�صطفى  واأح��م��د  ك����رارة،  اأم���ري  راأ���ص��ه��م 
خ���اط���ر، وحم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن، وع��ب��ري �صربي، 
النجوم  البزاوي، وحم�صن من�صور، وكل  وحممود 
على  وع��م��ل��وا  االأوىل،  جتربتي  يف  دع��م��وين  ال��ذي��ن 
للم�صل�صل اجلديد،  الثقل والدعم  املزيد من  اإ�صفاء 
وك���ل ف���رد ك���ان اإ���ص��اف��ة، و���ص��اع��دت ���ص��رك��ة االإن���ت���اج يف 
على  النجوم  بع�ص  وموافقة  ال�صكل،  بهذا  اخل���روج 

دعم حلقات امل�صل�صل، وكانوا متعاونني ب�صكل مميز.
مل�صرح  ع��ب��دال��ب��اق��ي  اأ����ص���رف  ال��ف��ن��ان  دع����اك  ل��و  • م����اذا 

م�صر؟
ولو  دع��اين  لو  فاإنه  انتهاء عرو�ص م�صرح م�صر  بالرغم من   -
بعد �صنوات من االآن ف�صاألبي الطلب ف��وراً، فم�صرح م�صر كان 

جتربة ممتعة،
 وكلنا خرجنا منه، واأرجع للفنان اأ�صرف عبدالباقي 
واأنا  الفنية حاليا،  اختياراتي  الكثري من  يف 
واأ�صدقائي يف م�صرح م�صر على توا�صل، 

ون�صارك بع�صنا يف االأعمال الفنية.
الفرتة  خ���لل  ل��دي��ك  اجل��دي��د  • م��ا 

القادمة؟
- اأعكف حاليا على التح�صري للجزاأين 
القادمني من "اإ�صعاف يون�ص" عبارة 
20 ح���ل���ق���ة ج�����دي�����دة، وك����ان  ع����ن 
القادم  الوجود يف رم�صان  مقررا 
بطولتي،  م��ن  ج��دي��د  مب�صل�صل 
بامل�صل�صل  االن�صغال  ب�صبب  ولكن 

قررت اإرجاءه، 
ومن املتوقع اأن يراين اجلمهور يف 
القادم،  بعد  رم�صان  يف  بطولة 
م�صرحية  م��وؤخ��را  قدمت  كما 
راأ�ص  نيو يري" ليلة  "هابي 
ال�صنة مع عدد كبري من 
بيومي  م��ن��ه��م  ال��ف��ن��ان��ني 

فوؤاد.

ي�سرا تبداأ ت�سوير 
»حرب اأهلية« بعد 

تعافيها من الكورونا
مناطق  اح���دى  يف  اأهلية"  "حرب  م�صل�صل  م�صاهد  اأوىل  ت�صوير  اإنطلق 
اجليزة وهو من بطولته املمثلة امل�صرية ي�صرا و اإخراج �صامح عبد العزيز 

وتاأليف احمد عادل.
و�صيناف�ص امل�صل�صل �صمن ال�صباق الرم�صاين املقبل ومن املقرر اأن ي�صارك يف 
بطولة امل�صل�صل اىل جانب ي�صرا عدد كبري من جنوم الفن الذين �صيك�صف 

عن هويتهم قريباً.
اأعمال ي�صرا كان م�صل�صل )خيانة عهد( الذي مت عر�صه يف  اآخر  اأن  يذكر 
2020، و�صارك يف بطولته كل من خالد �صرحان، وحل �صيحة،  رم�صان 
وجومانا مراد، وخالد اأنور، وامل�صل�صل من تاأليف اأحمد عادل، واإخراج �صامح 

عبد العزيز.

اأي�����ام، ب����داأ عر�ص  ق��ب��ل 
املو�صم  ح���ل���ق���ات  اأوىل 
اآيدول"  "عراق  من  االأول 
حتدثت جنمة �صتار اأكادميي 
رح��م��ة ري��ا���ص ع��ن م��ع��ان��اة اأّي 
م�صوارها  بداية  يف  �صابة  موهبة 

لتثبت نف�صها وجتد
ال�صاحة  يف  ل��ل��ح�����ص��ور  ط���ري���ق���ه���ا 
الغنائية و�صط كبار النجوم، وقالت 
اإن���ه���ا ق���ّدم���ت م���ن ق��ب��ل يف ثلثة 
برامج وحتى عندما مل يحالفها 
احل����ظ مل ت���ي���اأ����ص وب��ح��ث��ت عن 
دائماً  ال��دع��م  ووج���دت  طريقها 

من اأهلها.
واأ�صافت رحمة اأنها مبجرد اأن 
بي  ال�"اأم  اإدارة  معها  حت��دث��ت 
�صي" للم�صاركة يف ع�صوية جلنة 

اآيدول"،  "عراق  م��ن  االأول  املو�صم  حتكيم 
���ص��ع��رت ب��ال��رع��ب وال��ق��ل��ق ف��ك��ي��ف ل��ه��ا وهي 
على  لتحكم  فقط  عاماً   12 الفّني  عمرها 
مواهب �صابة؛ فهي لي�صت اأ�صتاذة مو�صيقى 
ب���ل ف��ن��ان��ة ول��دي��ه��ا اإح�����ص��ا���ص ف��ن��ي، عا�صت 
والطرب  الفن  على  وت��رّب��ت  فنية  اأ���ص��رة  يف 
االأ����ص���ي���ل، وه�����ذا ه���و م��ع��ي��ار ح��ك��م��ه��ا على 
على  وت�صاعدها  �صتختارها  ال��ت��ي  امل��واه��ب 
املرحلة  اإىل  بها  وت�صل  الربنامج  البقاء يف 

االأخرية.
 29 ليلة اجلمعة  االأول  امل��و���ص��م  ب���داأ  وق��د   
يناير و 30 يناير حلقات االأداء، ومن املقرر 
ال��ب��دء ب��ح��ل��ق��ات ال��ع��رو���ص امل��ب��ا���ص��رة بداية 
الربنامج  و�صي�صم   . املقبل  فرباير   5 من 
اأول  ف��ق��ط يف  ال��ع��راق  م��ن  م��واه��ب غنائية 
جتربة الأراب اآيدول  يف اختيار املواهب من 

دولة عربية واحدة فقط.

مل حت�صم املمثلة واالإعلمية  اإمييه �صياح  اأي م�صاركة جديدة موؤكدة بعمل 
امييه  و�صتكتفي   . برنامج جديد  تقدمي  وال  املقبلة  للفرتة  درام��ي جديد 

ال�صحفية  االط��لالت  ببع�ص  عائلتها  مع  االإم���ارات  يف  تقيم حاليا  التي 
االإعلمية لتبقى على توا�صل مع حمبيها.

وبطبيعة احلال تظهر امييه دائما مراقبتها للو�صع 
لبنان وتعرب عن قلقها على  بلدها  الراهن يف 

اأجواء  ن�صرت  قد  وكانت  وحمبيها.  اهلها 
�صفحتها  يف  كتبته  من�صور  يف  اإيجابية 

:"ا�صمحويل  ف��ي��ه  ق��ال��ت  اخل���ا����ص���ة  
ب��ت��غ��ري��دة اإي��ج��اب��ّي��ة ف��ي��ه��ا اأم����ل بظّل 
هاالأجواء ال�صلبية.. يف �صخ�ص عزيز 

"كورونا"  ���ص��ارع  ك��ت��ري..  قلبنا  ع��ل��ى 
ك��ت��ري وتّعبنا  ت��ع��ب  ���ص��ه��ر..  اأك����رت م���ن 

ب�ص  اأك����رت..  بكينا  ك��ت��ري..  خفنا  م��ع��ه.. 
ك��ب��ري.. �صّلينا  اإمي��ان��ن��ا  االأم����ل..  م��ا فقدنا 

و�صّلينا.. واحلمدهلل رجعلنا.. انتبهوا على حالكن 
وعلى الّلي بتحّبوهن..".

حقق الفنان ال�صاب حممد اأنور جناحًا كبريًا يف 
يون�ض"،  "اإ�صعاف  اجلديد  الكوميدي  م�صل�صله 
اإت"،  "وات�ض  من�صة  عرب  حلقاته  عر�ض  بعد 
حول  اآخرين...  جزاأين  لتقدمي  ي�صتعد  فيما 
اجلديدة  اأعماله  عيين  التفا�صيل  ميين  املييزيييد 

والآراء كان معه هذا احلوار:

رحمة ريا�ض 
تك�سف عن قلقها 

من »عراق اآيدول«

اإمييه �سياح مل حت�سم 
م�ساركتها املنتظرة يف 
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فوائد املغني�سيوم للج�سم خارقة
فوائد املغني�صيوم للج�صم عديدة ومهمة جداً يف اإنقاذ حياة االأ�صخا�ص من 
االأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية وغريها من امل�صاكل التي قد تف�صي 

اإىل املوت.
 تعّريف يف االآتي على فوائد املغني�صيوم للج�صم، يف ال�صطور االآتية:

فوائد املغني�صيوم يف حماربة ال�صداع الن�صفي
ي�صاهم املغني�صيوم يف احلّد من اآالم ال�صداع الن�صفي، ولكن يجب احلر�ص 
ا�صت�صارة  دون  من  ال�صلمة  �صحة  على  غذائي  كمتمم  تناوله  ع��دم  على 

الطبيب املخت�ص لتحديد اجلرعة املنا�صب منه.

فوائد املغني�صيوم لتقوية العظام
وغري  مبا�صر  ب�صكل  العظام  �صحة  حت�صني  على  املغني�صيوم  معدن  يعمل 

مبا�صر.
الكال�صيوم والفيتامني دي  املغني�صيوم على تنظيم م�صتويات  حيث ي�صاعد 

D، وهما عن�صران مهمان ل�صحة العظام وتكوينها على نحو �صحي.

فوائد املغني�صيوم ل�صحة القلب
ي�صاعد املغني�صيوم على تقوية ع�صلت اجل�صم، مبا يف ذلك ع�صلة القلب، 
م��ن خطر  اأن���ه يخف�ص  ع��ن  ن��اه��ي��ِك  ال��ق��ل��ب،  ���ص��رب��ات  ويعمل على تنظيم 

التعّر�ص للوفاة باالأزمات القلبية وال�صكتات الدماغية.

فوائد املغني�صيوم لأعرا�ض الدورة ال�صهرية
 يقلل معدن املغني�صيوم من اأعرا�ص ما قبل الدورة ال�صهرية، ويعترب فّعااًل 
جداً، وذلك الأنه ي�صاهم بالتعاون مع فيتامني بيB6 6 يف التخفيف من 

.)PMS( حّدة اأعرا�ص ما قبل احلي�ص

فوائد املغني�صيوم يف الوقاية من الكاآبة والقلق
املختلفة،  النف�صية  باال�صطرابات  االإ�صابة  خطر  من  املغني�صيوم  يخف�ص 
يف  هانئاً  نوماً  ومينحِك  ب��االأرق،  ال�صعور  يقلل  كما  والقلق،  االكتئاب  مثل 

الليل.

فوائد املغني�صيوم يف الوقاية من ال�صكري
فر�ص  م��ن  يخّف�ص  املغني�صيوم  اأن  العلمية  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  اأث��ب��ت 
يقلل  باجل�صم  نق�صه  اأن  موؤكدًة  الثاين،  النوع  ال�صكري من  بداء  االإ�صابة 

من اإفراز البنكريا�ص للإن�صولني.

م�صادر املغني�صيوم الطبيعية
وهي:  الطبيعية،  م�صادره  من  املغني�صيوم  معدن  على  احل�صول  ميكنك 
االأ�صماك،  االأف���وك���ادو،  امل���وز،  امل��ك�����ص��رات،  ال�صبانخ،  ال�����ص��وداء،  ال�صوكوالتة 

البقوليات، وال�صوفان.
ن�صيحة: ا�صتعيني مبكملت املغني�صيوم الغذائية اإذا كنِت قد تخطيت �صن 
االأربعني. ون�صيحتنا لِك دائماً با�صت�صارة الطبيب الن�صائي املخت�ص؛ ملعرفة 

اجلرعة اليومية املنا�صبة لِك.

بر�صيبولييي�ض؟ اآثييييار  تقييييع  • اأين 
جزيرة �صقلية

ملتقى  عند  تقع  التي  الليبية  املدينة  هي  ما    •
احلدود التون�صية اجلزائرية ؟ 

غدام�ص
؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 

بعد خم�صة اأ�صابيع من والدته
؟ اأفريقيا  ويف  اأمتار  ثمانية  قطره  يبلغ  قد  �صخم  • �صجر 

 الباوباب
تريفي  نييافييورة  عيين  ال�صهرية  الييعييادة  تعني  مييا   •
اليطاليه اأنه اذا األقى الزائر بقطعه عمله معدنيه 

من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�صمن العودة للبيت

اأن الذباب ينقل العديد من االأمرا�ص للإن�صان واأهم هذه االأمرا�ص: مر�ص الرمد ال�صديدي  • هل تعلم 
ومر�ص الرتاخوما ومر�ص االإ�صهال وغريها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�ص  ر�ص  النوافذ،  على  �صبك  �صلك  و�صع  جيد،  ب�صكل  القمامة  من  التخل�ص  التالية: 

تواجد الذباب للق�صاء عليها. اأما مر�ص امللريا فهو ينتقل بوا�صطة بعو�ص خا�ص ي�صمى االأنوفيل.
امليكروويف. يف  و�صعه  عند  ينفجر  العنب  اأن  تعلم  • هل 

االأعلى. يف  لل�صماء  تنظر  اأن  اأبدا  الميكنها  • اخلنازير 
االإبهام. اإىل  االأقرب  ال�صبابة  اإ�صبع  هو  ح�صا�صية  االأكر  االإ�صبع  اأن  تعلم  • هل 

اليابان. يف  اأخرتعت  الفيني�صية  • ال�صتائر 
جتويف.  336 حوايل  على  حتتوي  الغولف  كرة  اأن  تعلم  • هل 

االأك�صجني. من  العامل  اإمدادات  ن�صف  تنتج  املطرية  االأمازون  غابات  اأن  تعلم  • هل 
الع�صلة  هي  الع�صلت  هذه  اأقوى  واأن  خمتلفة  ع�صلة   639 االإن�صان  ج�صم  ع�صلت  عدد  اأن  تعلم  • هل 

املا�صغة بني الفكني ولي�ص ع�صلة ال�صاعد. واأن اأكرب هذه الع�صلت هي ع�صلة الفخذ. 
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حبة الربكة

اإ�صافة  ا�صتخداماتها  خمتلف  يف  ال��ربك��ة  حلبة  ال�صحية  الفوائد  تتعدد 
للحفاظ  بتناولها،  و�صلم   عليه  اهلل  الر�صول �صلى  وتو�صية  املميز  ملذاقها 

على ال�صحة والتعايف من االأمرا�ص.
حبة  اإن  العلجية:  التغذية  ا�صت�صارية  الدين  �صرف  منال  دكتورة  وتقول 

الربكة مفيدة جًدا يف علج االنتفاخ وع�صر اله�صم ال�صيما عند االأطفال.
وت�صري اإىل اأنها مفيدة يف حاالت احلمو�صة التي تلزم املراأة خلل االأ�صهر 

االأخرية من احلمل وتعد علج فعال الأوجاع البطن.
وميكن ا�صتخدامها للتخفيف من ال�صداع عن طريق نقعها يف املاء اأو دقها 

وتناولها يف �صكل م�صروب للتخل�ص من وجع الراأ�ص.

يحكى ان احد ال�صيادين وجد قطة �صغرية بي�صاء داخل الغابه فاأ�صفق عليها ان ياأكلها حيوان �صر�ص وهى بهذه الرقة 
فقرر ان ياأخذها الأبنته ال�صغرية تلعب بها .. و�صعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قليًل اول االأم��ر ثم 
ا�صتيقظت لتخرب�ص اجلراب ثم تخرج منه وت�صقط على االأر�ص فدا�صتها عجلت عربته الثقيلة التى يجرها خلفه 
ف�صمع مواءها ونظر خلفه م�صرعاً ليجدها و�صط الطمي .. رفعها ونظفها ووجدها بخري فقال لها حمداً هلل وجود 
التى  الأبنته  ومنحها  للبيت  ا�صرع  العربة،  عجلت  لفرمتك  �صلبه  االأر���ص  كانت  لو  واال  انقذك  هنا  الكثري  الطمي 
نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �صعيدة بذلك وبداأت القطة تلعب داخل املنزل وتقفز من 
هنا لهناك ويف حلظات ذهبت الأحد االأركان ونظرت ل�صيئ اعجبها وا�صرعت باأبتلعه وكانت االأبنة تراقبها ف�صرخت 
وافرغ  القطة  فم  داخ��ل  حزامه  طرف  يدخل  ان  وا�صتطاع  ب�صرعه  ال�صياد  جاء  الفئران..  �صم  القطة  ابتلعت  وقالت 
معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �صفيت .. بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز وتنط ويف اخر نطه لها والتى كانت 
قوية جداً �صقطت داخل بئر املاء �صرخت البنت ال�صغرية وجرت مع امها لتلقى بدلو املاء داخل البئر فدخلت فيه 
القطة و�صحبتها االأم وانقذتها وهى يف غيظ �صديد .. ت�صللت القطة من فرا�صها و�صعدت اإىل �صطح البيت فوجدت 
برجاً �صغرياً ا�صود تخرج منه روائح �صهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها كثرياً فاأختل توازنها و�صقطت داخل مدخنة 
البيت لت�صقط فوق املوقد الذي كانت االأم لتوها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي والأن ال�صعلة مازالت �صاخنه فقد 
ل�صعت القطة ال�صقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما افزع االأم التى ا�صرعت بو�صع علج للحروق على فروتها 
املت�صخة، رقدت القطة لتعود بعد ايام ل�صقاوتها فوجدت مكاناً دافئاً منعزاًل معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا باالأم 
تاأتي لت�صع فيه بع�ص االأخ�صاب لتوقدها فاأ�صرعت القطة لتقفز خارجه قبل ان ت�صتعل وت�صبح م�صوية.. �صرخت االأم 
وهلعت ملا كانت �صتفعله بالقطة ال�صغرية.. خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى االأ�صجار لرتقد على احد 
االأغ�صان واخذت تلعب مع احدى الفرا�صات وتلف وتدور ومل ترى تلك االأغ�صان املت�صابكة التى التفت حول رقبتها 
االأبنة خرجت تبحث عنها  ال�صغرية وك��ادت ت�صقط لكنها علقت من رقبتها وك��ادت تختنق والأن  اقدامها  فجاأة زلت 
�صمعت مواءها ال�صعيف وا�صرعت الأبيها لينقذها.. عادت القطة للمنزل ودخلت حتت �صرير االأبنة ال�صغرية لرتتاح يف 
هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�صبة والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا فاأرمتت فوق فرا�صها بعنف 
مما جعله ي�صقط بها فوق راأ�ص القطة التى �صرخت، جاء االأب لريفع ال�صرير ويجد القطة اجلريحة فاأخذها وخاط 
جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد وهنا قال الأبنته انها قطة ب�صبعه ارواح كادت متوت �صبعه مرات وانقذتها 
لكني لن اعي�ص عمري انقذ فيها.. يف ال�صباح اخذها معه اإىل الغابه وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام 

مع ابنته يف فرا�صها.. ا�صلم امره هلل وتقبل وجودها يف بيته �صريطة انه لن يتدخل الأنقاذها مرة اخرى!. 

ك�صفت الدكتورة ناتاليا �صامويلنكو، اأخ�صائية 
االأكر  ال�صتائية  الفواكه  اأن���واع  عن  التغذية، 
املناعة  منظومة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  لل�صحة،  ف��ائ��دة 

وحت�ّصن احلالة ال�صحية ب�صورة عامة.
النظام  يت�صمن  اأن  يجب  للأخ�صائية،  ووفقا 
الفاكهة  ه��ذه  ف��روت.  الغريب  فاكهة  الغذائي 
على  الحتوائها  ال���وزن،  تخفي�ص  على  ت�صاعد 
كما  الغذائية.  واالأل��ي��اف  امل��اء  ن�صبة عالية من 
وم���ع���ادن �صرورية   ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
 А و С مل��ن��ظ��وم��ة امل��ن��اع��ة، م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
وجمموعة B وعلى الزنك واحلديد لتح�صني 

حالة اجللد.
وتقول، "الغريب فروت، م�صاد للأك�صدة اأي�صا 

وغني ببيتا-كاروتني والليكوبني والفلفونول. 
االأمرا�ص  بع�ص  ت��ط��ور  مت��ن��ع  جميعها  ال��ت��ي 
املزمنة. اأما حم�ص ال�صرتيك فيقلل من تراكم 

ح�صى اأك�صلت الكال�صيوم يف الكلى".
م�صادات  على  حتتوي  اأخ��رى  فاكهة  والرمان، 
البوريك(.  وحم�ص  )بونيكاالجني  االأك�����ص��دة 
فغنية   Diospyros ال��ك��اك��ا  ف��اك��ه��ة  واأم����ا 
والفو�صفور،  واملغني�صيوم  والفوالت  بالثيامني 
الفاكهة،  ه����ذه  م���ن  واح������دة  "حبة  وت����ق����ول، 
اليومية  الكمية  ن�صف  من  اأك��ر  على  حتتوي 
هي  كما   .B فيتامني  جمموعة  م��ن  ال��لزم��ة 
االإجهاد  تقاوم  التي  االأك�صدة  مب�صادات  غنية 
الربتقال  االأخ�����ص��ائ��ي��ة  وت����درج  التاأك�صدي". 

ال�صتوية  ال����ف����واك����ه  ق���ائ���م���ة  يف  وال����ك����م����رى 
موؤ�صر منخف�ص  للربتقال  الأن  وذلك  املفيدة. 
مل�صتوى ال�صكر، وحتتوي على ن�صبة عالية من 
والثيامني   ، الفوليك  وحم�ص    C فيتامني 

والبوتا�صيوم. واأما الكمرى فهي من اأف�صل 
 C الفوليك وفيتامني  م�صادر حم�ص 

وتقول،  وال��ب��وت��ا���ص��ي��وم.  وال��ن��ح��ا���ص 
الق�صرة،  م��ع  ال��ك��م��رى  "تناولوا 
اأ�صعاف  �صتة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  الأن��ه��ا 

االأك�����ص��دة، مب��ا فيها مادة  م�����ص��ادات 
بروتوكول  يف  اأدرج����ت  ال��ت��ي  الكريي�صيتني، 

الكمرى  وت�����ص��ي��ف،  "كوفيد-19".   ع���لج 
حت�صن نبيت االأمعاء.

الفواكه ال�ستوية االأكرث فائدة

اأطفال يلعبون يف الثلج خالل عا�صفة �صتوية بينما يطري حولهم طيور النور�ض يف �صاطئ برايتون، نيويورك. رويرتز


