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علماء يطورون عالجا جينيا يوؤخر �ل�سيخوخة
ث��ورة غري م�سبوقة، ط��ور علماء  �أن يحدث  �خ��ر�ق علمي ميكن  يف 
���س��ي��ن��ي��ون ع���اج���ا ج��ي��ن��ي��ا ج���دي���د� مي��ك��ن��ه �إب���ط���ال ب��ع�����ض ت���اأث���ري�ت 
�ل�سيخوخة. وحقق �لعلماء �إجنازهم بعد جتارب على �لفئر�ن جنحت 
قد  �لتي  �لنتائج  وه��ي  �أط���ول،  �لعي�ض لفرة  �ل��ق��درة على  يف منحها 

ت�سهم يوما ما يف عاج مماثل للب�سر.
دورية  ن�سرته  بحث  يف  بالتف�سيل  وردت  �لتي  �لطريقة،  وتت�سمن 
ي�سمى  ج��ن  تعطيل  ميدي�سن"،  تر�ن�سلي�سن  �ساين�ض  "جورنال 
"كات7" �لذي �كت�سف �لعلماء �أنه م�ساهم رئي�سي يف �إ�سابة �خلايا 
جينغ،  ت�سو  �مل�����س��روع  على  �مل�����س��ارك��ة  �مل�سرفة  وق��ال��ت  بال�سيخوخة. 
علم  معهد  من  �لتجديدي  و�لطب  �ل�سيخوخة  طب  يف  �ملتخ�س�سة 
"كانت  و�لنتائج  �لعاج  �إن  للعلوم،  �ل�سينية  �لأكادميية  يف  �حليو�ن 
هذه  "تظهر  و�أ���س��اف��ت:  �لعامل".  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل 
وقوة  �ملظهر  �أ�سهر حت�سنا عاما يف   8 �إىل   6 ف��رة من  بعد  �لفئر�ن 

�لت�سبث، و�لأهم من ذلك �متد�د عمرها بنحو 25 باملئة".
طريقة  �ل�سينية  لاأكادميية  �لتابع  �لأحياء  علماء  فريق  و��ستخدم 
لفح�ض �آلف �جلينات، بحثا عن تلك �لتي تعد حمركات قوية على 
لو�سف  �مل�ستخدم  �مل�سطلح  وه��و  �خللوية،  لل�سيخوخة  خا�ض  نحو 

�سيخوخة �خلايا.
وقالت �لربوفي�سور ت�سو �إن فريقها حدد 100 جن من بن حو�يل 
�سيخوخة  يف  �مل�ساهمة  يف  فعالية  "كات7" �لأك��ر  وك��ان  �آلف،   10

�خلايا.
وه���ذ� �جل��ن ه��و و�ح���د م��ن ع�����س��ر�ت �لآلف م��ن �جل��ي��ن��ات �ملوجودة 
�لفئر�ن  كبد  يف  تثبيطه  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  وجن��ح  �ل��ث��دي��ي��ات،  خ��اي��ا  يف 

با�ستخد�م طريقة ت�سمى �لناقل �لفريو�سي �لبطيء.

�لطريقة �ل�سحيحة لغ�سل �جلاكت �ملبطن بالزغب
ي��ع��د �جل��اك��ت �مل��ب��ط��ن ب��ال��زغ��ب م��ن �مل���ودي���ات �ملحببة خ���ال ف�سل 
�إىل  يحتاج  ولكنه  ب��ال��دفء،  مم��ت��از�ً  �سعور�ً  مينح  لأن��ه  نظر�ً  �ل�ستاء، 

طريقة خا�سة عند غ�سله للحفاظ على رونقه.
وعن كيفية غ�سل �جلاكت �ملبطن بالزغب، �أو�سحت �لر�بطة �لأملانية 
ينبغي  �أن���ه  �لغ�سيل  وم�ساحيق  باجل�سم  �لعناية  منتجات  ل�سركات 
�ختيار برنامج غ�سل يحافظ على �ملاب�ض ويف درجة حر�رة ل تزيد 
عن 40 مئوية. وير�عى �أل تقل �سعة حلة �لغ�سالة �لأوتوماتيكية عن 
�أن يتم  �أخ��رى مع �جلاكت، على  �أي��ة ماب�ض  كغم، مع عدم و�سع   6

��ستعمال م�سحوق غ�سيل خم�س�ض للزغب �أو منا�سب له.
ومن �ملفيد و�سع حتى 4 كر�ت تن�ض نظيفة يف �لغ�سالة، حيث ت�ساعد 
ومن  �لبع�ض.  ببع�سه  �ل��زغ��ب  �لت�ساق  دون  �حليلولة  يف  حركتها 
وزنه مبعدل  ي��زد�د  �لزغب  لأن  ع�سره جيد�ً، نظر�ً  �أي�ساً  �ل�سروري 

�ل�سعف بفعل �مت�سا�ض �ملاء.
ويتم �لتجفيف يف جمفف �ملاب�ض، مع �إجر�ء عملية �لتجفيف مبعدل 
 100 �ساعة يف كل منهما يف درج��ة ح��ر�رة ل تزيد عن  مل��دة  مرتن 

درجة، ثم يتم نف�سه جيد�ً لي�سبح بذلك جاهز� لارتد�ء.

متى ي�ستدعي �ل�سفري �أثناء �لتنف�س ��ست�سارة �لطبيب؟
يف بع�ض �لأحيان ي�سدر �سوت �سفري �أثناء �لتنف�ض. فعام يدل ذلك، 

وهل ت�ستدعي هذه �حلالة ��ست�سارة �لطبيب؟
�أن  لاإجابة عن هذه �لأ�سئلة، �سرح �ملركز �لأملاين للتوعية �ل�سحية 
�سدور �سوت �سفري �أثناء �لتنف�ض يرجع �إىل �سيق �مل�سالك �لتنف�سية، 
و�لذي يحدث لأ�سباب عدة تتمثل يف �لتهاب �ل�سعب �لهو�ئية و�لربو 

."COPD" و�لن�سد�د �لرئوي �ملزمن
�لإ�سابة  �لتنف�سية ب�سبب  �مل�سالك  نادرة قد يحدث �سيق  ويف حالت 
بورم ما. كما قد يكمن �ل�سبب يف ��ستن�ساق ج�سم غريب، خا�سة لدى 

�لأطفال �ل�سغار.
وعلى �أية حال ي�ستلزم �سدور �سفري �أثناء �لتنف�ض ��ست�سارة �لطبيب، 
خا�سة �إذ� كان م�سحوباً باأعر��ض �أخرى مثل �سيق �لتنف�ض و�ل�سعال 
�لكامن  �ل�سبب �حلقيقي  ببلغم، وذلك لتحديد  �مل�سحوب  �أو  �جلاف 

ور�ء �ل�سفري، ومن ثم �خل�سوع للعاج �ل�سحيح يف �لوقت �ملنا�سب.
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�لغلوكوما تهّدد بالعمى.. 
ن�سائح الختيار �لعالج 

يف �ل�سنو�ت �لأخرية حظي �لنهج �ل�سامل يف �لطب ب�سعبية و��سعة. ويقّدر 
�لنهج �ل�سامل تنوع �لثقافات و�ملعتقد�ت، وي�سجع عاج �ملري�ض كمجموع 

لأجز�ئه ولي�ض للمر�ض نف�سه فقط.
�جل�سدية  �جل��و�ن��ب  على  ي��رك��زون  �لأط��ب��اء  ك��ان  �لتقليدية،  �حل��ال��ة  ويف 
للمر�ض �أو على عاج �لأعر��ض دون معاجلة �ل�سبب. ومع ذلك، ففي �لطب 
�ل�سمويل، هناك تقدير متز�يد للعو�مل �لجتماعية و�لنف�سية و�لعاطفية، 

�لتي ت�سهم يف �ملر�ض.
يك�سف  "يناير"،  �لغلوكوما  مبر�ض  للتوعية  �لوطني  �ل�سهر  مع  ومتا�سياً 
�لدكتور �سلمان وقار، ��ست�ساري طب وجر�حة �لعيون و�ملتخ�س�ض يف عاج 
�لغلوكوما و�ل�ساد عند �لبالغن يف م�ست�سفى مورفيلدز دبي للعيون، كل ما 
يلزم ملعرفته حول �لعاج �ل�سامل لأحد �لأ�سباب �لبارزة لاإ�سابة بالعمى 
يف �لعامل، �أل وهو �لغلوكوما، �لذي يعد مر�ساً ي�سيب �لعن ويظهر على 

�سكل �رتفاع يف �سغط �لعن، ما يت�سبب يف تلف �لع�سب �لب�سري.
يعد �تباع نهج �سامل لعاج �لغلوكوما �أمر�ً بالغ �لأهمية؛ لأن �حلالة ميكن 
�أن يكون لها جمموعة متنوعة من �لآثار على طبيعة حياة �ملري�ض ب�سكل 

عام.
فيما يتعلق بالعاج، فاإن �لأولوية �لرئي�سية هي خف�ض �سغط �لعن ب�سكل 
منا�سب، وبالتايل �حلفاظ على �لروؤية. ومع تقدم �لتكنولوجيا �حلديثة، 
فنحن حمظوظون حقا؛ لأن لدينا جمموعة متنوعة من خيار�ت �لعاج 
ليزر  عاجات  �أو  للعن  قطر�ت  كانت  �سو�ء   - ذل��ك  حتقيق  يف  للم�ساعدة 

لطيفة �أو خيار�ت جر�حية غالبا ما تكون طفيفة �لتوغل.

�ل�سرو�ل �لالمع جنم 
مو�سة 2021

من  "�لليغنز" �مل�����س��ن��وع  ���س��رو�ل  مي��ث��ل 
�ملو�سة  جن��م  �ل��ام��ع��ة  �لفينيل  خ��ام��ة 
�لن�سائية يف 2021 ليمنح �ملر�أة �إطالة 
لفتة لاأنظار تنطق بالأنوثة و�لإثارة، 
فيكتوريا  �ل��ن��ج��م��ة  غ�����ر�ر  ع��ل��ى  وذل�����ك 
بيكهام وعار�سة �لأزياء �ل�سهرية هايلي 

بيرب.
�ل�سرو�ل  "Elle" �أن  جملة  و�أو�سحت 
�مللت�سقة  بق�سته  ميتاز  �ل��ذي  �لليغنز، 
باجل�سم، يكت�سي باللون �لأ�سود لي�سفي 

على �ملظهر طابع �لأناقة و�لفخامة.
وبوت  �أنيقة  ب��ل��وزة  م��ع  تن�سيقه  وميكن 
لم���ع م��ن �ل��ف��ي��ن��ي��ل، �أو م��ع ب��ل��وزة ذ�ت 
فيونكة ومزد�نة بالبولكا دوت�ض وجاكت 
جلدي ذي �أكتاف عري�سة مع حذ�ء ذي 

كعب عال يتاألق باللون �لأ�سود.
ولإط���ال���ة �أك���ر ج����ر�أة وت���ف���رد�ً، ميكن 
ت��ن�����س��ي��ق��ه م���ع ب��ل��وف��ر ت��ري��ك��و �أك�����رب من 
�ملقا�ض بحجم "كبري جد�ً" XXL وبوت 

قائدي �لدر�جات �لنارية �ل�سخم.

�أمور يوؤديها �الأ�سحاء قبل �لنوم
يد�وم �لأ�سحاء على عاد�ت مفيدة قبل �لنوم، تر�وح بن تناول وجبات خفيفة وممار�سة 

متارين �لتمدد، و�ل�سو�ساء �لوردية.
�إن هوؤلء �لأ�سخا�ض يتناولون وجبات خفيفة بذكاء. �إذ� ما كنت تريد وجبة خفيفة قبل 
�لنوم، فلتكن فاكهة �لكيوي. فقد ثبت �أن تناول حبتن من �لكيوي قبل �ساعة من �لنوم 
ملدة �سهر �ساعد �لبالغن يف �لنوم 35 باملئة �أ�سرع، وملدة �أطول بن�سبة 13 باملئة، ح�سبما 

وجدت در��سة لباحثن من تايو�ن يف عام 2011.
كما �أنهم ميار�سون متارين �لتمدد. لبئ�ض ت�سنجات �ل�ساقن، �إنها موؤملة مبا يكفي لتجعل 
من �ل�سعب على �ملرء �خللود للنوم، ومن �ملمكن لهذه �حلالة �ملر�سية �أن ت�سبب �لأرق. 
يعاين �أكر من ن�سف �لبالغن منها و�لن�ساء �أكر عر�سة لاإ�سابة بها، خ�سو�سا مع 
�لتقدم يف �لعمر. و�حلل هو متديد ع�سات �ل�سمانة و�لع�سات �ملاأب�سية )�لتي تقع 
بطول �جلزء �خللفي من �لفخذين( م�ساء. وي�ساعد هذ� يف �إطالة �لأوتار و�لع�سات 
وميكن �أن يقلل من تكر�ر �لت�سنجات، و�سدتها، بح�سب در��سة �أجريت يف عام 2012، 

و��ستمرت �ستة �أ�سابيع، ون�سرتها دورية "فيزيوثري�بي".
وبح�سب موقع "�أوبر� دوت كوم"، يلجاأ هوؤلء �لأ�سحاء �أي�سا �إىل �ل�سو�ساء "�لوردية": 
�أن ت�سلب  �أ�سو�ت دقيقة ميكن  �ل�ساعة، وهي  مثل تقاطر ماء �ل�سنبور، تكتكة عقارب 
�لنوم من �لعن و�أن تثري غ�سب �ملرء. لقد جرب �أغلب �لأ�سخا�ض تقريبا �ل�سو�ساء 

�لبي�ساء حلجب �لأ�سو�ت ولكن �ل�سو�ساء �لوردية قد تكون �أف�سل. 

حماربة ال�صداع الن�صفي
�لن�سفي،  �ل�سد�ع  �آلم  م��ن  �حل��ّد  يف  �ملغني�سيوم  ي�ساهم 
ول��ك��ن ي��ج��ب �حل��ر���ض ع��ل��ى ع���دم ت��ن��اول��ه كمتمم غذ�ئي 
على �سحة �ل�سامة من دون ��ست�سارة �لطبيب �ملخت�ض 

لتحديد �جلرعة �ملنا�سب منه.

لتقوية العظام
يعمل معدن �ملغني�سيوم على حت�سن �سحة �لعظام ب�سكل 

مبا�سر وغري مبا�سر.
حيث ي�ساعد �ملغني�سيوم على تنظيم م�ستويات �لكال�سيوم 
و�لفيتامن دي D، وهما عن�سر�ن مهمان ل�سحة �لعظام 

وتكوينها على نحو �سحي.

ل�صحة القلب
يف  مبا  �جل�سم،  ع�سات  تقوية  على  �ملغني�سيوم  ي�ساعد 
�لقلب،  �سربات  تنظيم  على  ويعمل  �لقلب،  ع�سلة  ذل��ك 
ن��اه��ي��ِك ع���ن �أن����ه ي��خ��ف�����ض م���ن خ��ط��ر �ل��ت��ع��ّر���ض للوفاة 

بالأزمات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية.

لأعرا�ض الدورة ال�صهرية
�ل���دورة  ق��ب��ل  م��ا  �أع���ر�����ض  م��ن  �ملغني�سيوم  م��ع��دن  يقلل 
�ل�سهرية، ويعترب فّعاًل جد�ً، وذلك لأنه ي�ساهم بالتعاون 
مع فيتامن بيB6 6 يف �لتخفيف من حّدة �أعر��ض ما 

.)PMS( قبل �حلي�ض

الوقاية من الكاآبة والقلق
بال�سطر�بات  �لإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  �ملغني�سيوم  يخف�ض 
�لنف�سية �ملختلفة، مثل �لكتئاب و�لقلق، كما يقلل �ل�سعور 

بالأرق، ومينحِك نوماً هانئاً يف �لليل.

الوقاية من ال�صكري
�أثبت �لعديد من �لدر��سات �لعلمية �أن �ملغني�سيوم يخّف�ض 
م��ن ف��ر���ض �لإ���س��اب��ة ب���د�ء �ل�����س��ك��ري م��ن �ل��ن��وع �لثاين، 
�لبنكريا�ض  �إف���ر�ز  م��ن  يقلل  باجل�سم  نق�سه  �أن  م��وؤك��دًة 

لاإن�سولن.

م�صادر املغني�صيوم الطبيعية
م�سادره  م��ن  �ملغني�سيوم  م��ع��دن  على  �حل�����س��ول  ميكنك 
�لطبيعية، وهي: �ل�سوكولتة �ل�سود�ء، �ل�سبانخ، �ملك�سر�ت، 

�ملوز، �لأفوكادو، �لأ�سماك، �لبقوليات، و�ل�سوفان.
ن�سيحة: ��ستعيني مبكمات �ملغني�سيوم �لغذ�ئية �إذ� كنِت 
قد تخطيت �سن �لأربعن. ون�سيحتنا لِك د�ئماً با�ست�سارة 
�ل��ط��ب��ي��ب �ل��ن�����س��ائ��ي �مل��خ��ت�����ض؛ مل��ع��رف��ة �جل��رع��ة �ليومية 

�ملنا�سبة لِك.

فوائد املغني�صيوم للن�صاء وم�صادره.. رائعة بالفعل!
�ملغني�سيوم هو معدن مهم جل�سم �لإن�سان، يلعب دور�ً يف 
على  �حلفاظ  كما  و�لأع�ساب،  و�لع�سات  �لعظام  �سحة 
�سربات  ونظم  �ملناعة  جهاز  دع��م  �ل���دم،  �سغط  م�ستوى 

�لقلب. وهو ر�بع �أكر �ملعادن وفرة يف ج�سم �لإن�سان، رغم 
�أن �جل�سم ل ميكنه �حل�سول عليه مبفرده بل يحتاج �إىل 

نظام غذ�ئي معن غني به.
مكّمات  ط��ري��ق  ع��ن  �ملغني�سيوم  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  مي��ك��ن 
يف  منخف�سة  م�ستوياته  كانت  �إذ�  �لغذ�ئية  �ملغني�سيوم 
يف  �ملنخف�سة  �ملغني�سيوم  م�ستويات  رب��ط  ومّت  �جل�����س��م، 
�جل�سم باأمر��ض مثل ه�سا�سة �لعظام و�رتفاع �سغط �لدم 

وت�سلب �ل�سر�ين و�أمر��ض �لقلب �لور�ثية و�ل�سكري.
بد�ية  �سيدتي  ملجلة  وفقاً  �حل��اج  �سينتيا  �لدكتورة  ت�سري 
�أ�سا�سياً  دور�ً  يلعب  لأن��ه  ج��د�ً؛  مهم  "�ملغني�سيوم  �أن  �إىل 
�لقلب،  ع�سلة  ومنها  �لع�سات  �سحة  على  �حلفاظ  يف 
�لقلب  باأمر��ض  �لإ�سابة  �إىل  �ملغني�سيوم  نق�ض  وي���وؤدي 
و�لأوعية �لدموية لدى �لن�ساء حتديد�ً مثل �رتفاع �سغط 

�لدم، ت�سّلب �ل�سر�ين وعدم �نتظام �سربات �لقلب.
و�إنتاج  �ل���دم،  يف  �ل�سكر  تنظيم  على  �ملغني�سيوم  ي�ساعد 
�أعر��ض  �أما  �لعظام؛  وتقوية  �لربوتن  وت�سنيع  �لطاقة 
�لتقيوؤ،  �لغثيان،  �لدوخة،  ت�سمل  فهي  �ملغني�سيوم  نق�ض 
�لعو�ر�ض  هذه  ولكن  و�لإج��ه��اد  �ل�سعف  �ل�سهية،  فقد�ن 
يعانون  �لذين  �لأ�سحاء  �لأ�سخا�ض  ل��دى  �سائعة  لي�ست 
من نق�ض �ملغني�سيوم، لهذ� �ل�سبب نن�سح باإجر�ء فحو�ض 
طبية بعد عمر معن ملعرفة حجم �لنق�ض يف �ملغني�سيوم 
خا�سة  �ل��ق��ل��ق  م��ن  �لتخفيف  يف  ي�ساهم  و�ملغني�سيوم   .
لدى �لأ�سخا�ض �لذين ل ي�ستطيعون �لنوم خال فرة 
�لليل، �أما للن�ساء حتديد�ً فهو يخفف من �أعر��ض �لدورة 

�ل�سهرية ب�سكل كبري لديهن.
�ل�سبانخ،  منها:  م��ت��ع��ّددة  فهي  �ملغني�سيوم  م�����س��ادر  �أم���ا 

�ملك�سر�ت، �ملوز، �ل�سوكولتة �لد�كنة، �لأفوكادو، �ل�سمك، 
طحن �ل�سوفان و�لبقوليات".

وت�سيف �لدكتورة �سينتيا �حلاج قائلة: "يعترب �ملغني�سيوم 
عند  ��ستهاكه  يجب  وبالتايل  �لعظام،  تركيبة  يف  مهماً 
�نقطاع  بعد  �لعظام  له�سا�سة  �لوقائي  للعاج  �خل�سوع 
و�لإ�سروجن  �ل��ك��ال�����س��ي��وم  ع��ل��ى  يعتمد  �ل���ذي  �ل��ط��م��ث 
بن�سبة منا�سبة؛ �إذ قد يزيد هذ� �لعاج من حدوث نق�ض 
�جلانبية  �لأع��ر����ض  بع�ض  �أو  �ملغني�سيوم،  م�ستويات  يف 
ك��ال��ت��اأث��ري يف ت��خ��ر �ل����دم وب���ال���ت���ايل ق���د ت��زي��د �حلاجة 
قليلة  بكميات  �ملغني�سيوم  ت��ن��اول  �أن  كما  لا�ستهاك. 
وكامل  �ل��ورك  عظام  يف  �ملعادن  كثافة  بانخفا�ض  يرتبط 
�ملغني�سيوم  ��ستهاك مكمات  �أن  �إىل  بالإ�سافة  �جل�سم، 
م���ن ج��ان��ب ك��ب��ار �ل�����س��ن �مل�����س��اب��ن ب�����الأرق ي�����س��اع��د على 
هرمون  م�ستوى  رف��ع  يف  وي�ساهم  ووقته،  وجودته  �لنوم 
�ملياتونن �لذي ي�ساعد على �لنوم، بالإ�سافة �إىل تقليل 
ويقلل  �ل��ن��وم.  �إىل  �ليقظة  م��ن  لانتقال  �ل��ازم��ة  �مل���دة 
يف  �ل�ستيقاظ  ووق��ت  �لكورتيزول،  هرمون  م�ستوى  من 

�ل�سباح �لباكر.
�لكال�سيوم  �مت�سا�ض  على  �جل�سم  �ملغني�سيوم  ي�ساعد 
ميت�ض  �أن  ي�ستطيع  ل  �جل�سم  �أن  مبعنى  و�لبوتا�سيوم، 
هذه �ملرّكبات بدون جرعة �ملغني�سيوم. و�لنق�ض يف معّدل 
�لع�سبي يف �جل�سم، بحيث  يوؤثر على �جلهاز  �ملغني�سيوم 
�إىل �لع�سات، مما يوؤدي  �إ�سار�ت م�سّو�سة  ير�سل �لدماغ 
�سخ�ض  �أي  ك��ان  ف��اإذ�  و�لقلق.  �ل��ر�ح��ة  بعدم  �ل�سعور  �إىل 
يعاين من تقّل�سات يف ع�سات �جل�سم �أثناء �ساعات �لليل 

فاإن ذلك يعني �أن ج�سمه بحاجة �إىل �ملغني�سيوم".

يحمي من �لتق�سف.. خطو�ت 
لتطبيق ماء �الأرز على �ل�سعر

يعد ماء �لأرز مبثابة ينبوع �ل�سحة 
�ملو�د  ت�سهم  لل�سعر، حيث  و�جلمال 
�لفعالة �ملوجودة به يف �لتمتع ب�سعر 

قوي ولمع.
"وومان"  جم����ل����ة  و�أو�������س������ح������ت 
غني  �لأرز  م�����اء  �أن  �ل��ن��م�����س��اوي��ة 
وفيتامن  �لأم��ي��ن��ي��ة  ب��الأح��م��ا���ض 
بنية  ت��ق��وي��ة  يف  ي�سهم  مم��ا   ،B6
�ل�����س��ع��ر وي����ح����ارب �ل��ت��ق�����س��ف. كما 
م�����ادة  ع���ل���ى  �لأرز  م������اء  ي�����س��ت��م��ل 
�ل�سعر  متنح  �ل��ت��ي  "�إينوزيتول"، 

ملعاناً ياأ�سر �لألباب.
بال�سحة  �ملعنية  �مل��ج��ل��ة  و�أ���س��اف��ت 
ماء  ��ستخد�م  ميكن  �أن��ه  و�جل��م��ال 
فبعد  للبل�سم؛  بديل  كغ�سول  �لأرز 
على  و�سعه  يتم  �ل�سامبو  ��ستخد�م 
مل����دة ق�����س��رية، ث���م �سطفه  �ل�����س��ع��ر 
جيد�ً. ولعناية مكثفة بال�سعر، يتم 
طو�ل  �ل�سعر  على  �لأرز  م��اء  ت��رك 
�ل�سباح  �ل�سعر يف  �لليل، ثم �سطف 
ج���ي���د�ً ب��و����س��ط��ة م���اء ����س���اف. وعن 
�أو�سحت  �لأرز،  كيفية حت�سري ماء 
�لأرز جيد�ً  "وومان" �أنه يتم غ�سل 
لإز�ل���ة �لأو���س��اخ منه، ث��م و�سعه يف 
�سنبور  م��اء  �سكب  ث��م  مغلق،  وع��اء 
بارد عليه وتقليبه جيد�ً، ثم تخزينه 
 5 يف م��ك��ان مظلم مل��دة ل تقل ع��ن 
كي  ي��وم��ن،  على  تزيد  ول  �ساعات 
نقل  يتم  ذل��ك  وبعد  �لأرز.  يتخمر 
�لعملية  ه��ذه  عن  �لناجت  �لأرز  م��اء 
ل�ستعماله  ب��خ��اخ  ذ�ت  زج��اج��ة  �إىل 

ب�سهولة عند غ�سل �ل�سعر.

يوتيوب ميّدد حظر قناة تر�مب 
�ململوك  "يوتيوب"  م��وق��ع  �أع��ل��ن 
تن�سيب  ع�سّية  "غوغل"  ل�سركة 
جو  �ملنتخب  �لأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����ض 
ب��اي��دن، �أّن��ه م��ّدد ل�سبعة �أّي���ام على 
�لأق����ّل �حل��ظ��ر �ل���ذي ف��ر���س��ه قبل 
�ملنتهية  �لرئي�ض  قناة  على  �أ�سبوع 

وليته دونالد تر�مب.
وكالة  تلّقته  بيان  يف  �مل��وق��ع  وق��ال 
فر�ن�ض بر�ض �إّنه "نظر�ً للمخاوف 
ع��ن��ف حمتملة،  ب��اأع��م��ال  �مل��ت��ع��ّل��ق��ة 
فاإّن قناة دونالد جاي. تر�مب لن 
تتمّكن من حتميل مقاطع فيديو 
�أو بّث مقاطع فيديو حّية  جديدة 
�أيام  �سبعة  ع��ن  تقّل  مل��ّدة ل  وذل��ك 

�إ�سافية".
�أج����ل  �إىل  "�سي�ستمّر  و�أ������س�����اف 
�لتعليقات  ت��ع��ط��ي��ل  م�����س��ّم��ى  غ���ري 
�ملن�سورة  �لفيديو  مقاطع  �أ���س��ف��ل 
عّلق  يوتيوب  وك��ان  �لقناة".  على 
�أ���س��ب��وع قناة  مل���دة  13 �جل����اري  يف 
تر�مب �لتي يتابعها 2،77 مليون 
ت�سجيل  م��ن��ه��ا  وح�����ذف  ���س��خ�����ض، 
فيديو لنتهاكه قو�عد �ملوقع �لتي 

متنع �لتحري�ض على �لعنف.

فو�ئد �ملغني�سيوم للج�سم 
خارقة... ��ساأيل طبيبك عنها

فوائد املغني�صيوم للج�صم عديدة ومهمة جدًا يف اإنقاذ حياة الأ�صخا�ض 
التي قد  امل�صاكل  من  الدماغية وغريها  وال�صكتات  القلبية  الأزمات  من 

للج�صم،  املغني�صيوم  فوائد  على  الآتي  يف  تعّريف  املوت.  اإىل  تف�صي 
بح�صب اخت�صا�صية التغذية عبري اأبو رجيلي، 
من عيادة Diet of the Town، يف ال�صطور 
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية �صلطان بن طحنون اآل نهيان

»�لعني �ل�سينمائي«.. ي�ستقطب 6 �أفالم يف »�ل�سقر �خلليجي �لطويل«

بالتعاون مع جامعة نيويورك –اأبوظبي

 باحثون من مركز خليفة للتقانات �حليوية و�لهند�سة �لور�ثية بجامعة �الإمار�ت يكت�سفون جينات مقاومة للملوحة يف �لطحالب �لدقيقة

نظمتها دار زايد للثقافة الإ�صالمية

2020 عام  خالل  �لعربية  �للغة  مكانة  من  تعزز  دورة   258

طلبة �جلامعة �لقا�سمية  يتلقون لقاح كوفيد 19 يف �إطار حملة  الأجل �الإن�سانية 

•• العني - الفجر

�أعلن مهرجان »�لعن �ل�سينمائي« يف دورته 
�لثالثة، �لذي يقام حتت رعاية معايل �ل�سيخ 
�سلطان بن طحنون �آل نهيان ع�سو �ملجل�ض 
�ل��ف��رة بن  �أب��وظ��ب��ي، يف  �لتنفيذي لإم����ارة 
يناير �جلاري وت�ستمر فعالياته حتى 7   23
يناير 2021، يف مدينة �لعن، عن تفا�سيل 
�لتي  �لطويل«  �خلليجي  »�ل�سقر  م�سابقة 
و�ل�سعودية  �لإم����ار�ت  م��ن  �أف���ام،   6 ت�سم 
ت��ع��ر���ض معظمها  و���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، و�ل���ت���ي 
�خلليجي  عر�سها  يف  �ملهرجان  �سا�سات  على 
�لدر�مية  بن  ق�س�سها  تتنوع  و�لتي  �لأول 
و�لرومان�سية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لإن�����س��ان��ي��ة 

و�لإثارة و�لكوميديا.
�لوثائقي  �لفيلمن،  يتناف�ض  �لإم���ار�ت  من 

�ملعنوية؟« للمخرج عبد �هلل  �لدر�مي »كيف 
جمند  ق�سة  ي��ت��ن��اول  و�ل����ذي  �أح��م��د،  ح�سن 
خدمة وطنية يروي جتربته من خال متابعة 
يوميات زمائه �ملجندين ومر�حل تدريبهم 
�لرومان�سي  و�ل��ف��ي��ل��م  و�ل��ع��م��ل��ي،  �ل��ن��ظ��ري 
�لأن�ساري،  ح�سن  للمخرج  ع�سق«  »ب��د�ي��ة 
�أحد�ثه حول ق�سة حب و�سر�ع  �لذي تدور 
ب��ن ���س��اب��ن خل��ط��ف ق��ل��ب ف��ت��اة م��وظ��ف��ة يف 
�سركة تدعى »�إمي��ان«.  ومن �ململكة �لعربية 

فيلمن  �مل�سابقة  �سمن  يعر�ض  �ل�سعودية 
حاز� عدة جو�ئز من مهرجانات عاملية، هما 
�لذي  �أم��ن  �سهد  للمخرجة  �لبحر«  »�سيدة 
�سابة قوية  ف��ت��اة  �أح��د�ث��ه ح��ول ق�سة  ت���دور 
�سيد  قرية  يف  تعي�ض  »ح��ي��اة«  تدعى  �لإر�دة 
فقرية يحكمها تقليد مظلم، يجب على كل 
�لبحر  ملخلوقات  و�ح���دة  �بنه  �إع��ط��اء  �أ���س��رة 
ل  �أن  وعليها  �لقريبة،  �ملياه  يف  تعي�ض  �لتي 
هو  �لأخ���ر  و�لفيلم  �مل�����س��ري،  ل��ه��ذ�  ت�ست�سلم 

»�ملر�سحة �ملثالية« للمخرجة هيفاء �ملن�سور، 
�لذي يدور حول »مرمي« �لتي تعمل طبيبة، 
ف��ت��اة �سابة وط��م��وح��ة، حت���اول �لبحث  وه��ي 
�لظروف  تقودها  حتي  �أف�سل،  وظيفة  ع��ن 
لانتخابات  تر�سيح  طلب  على  �لعثور  �إىل 
�لبلدية وتتخذ �لقر�ر بدخول هذ� �ل�سباق. 
و�خ���ت���ار »�ل���ع���ن �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي« ف��ي��ل��م��ن من 
�سلطنة عمان، لعر�سهما يف م�سابقة »�ل�سقر 
»�مل��ت��ع��و���ض« وهو  �ل��ط��وي��ل«، وه��م��ا  �خلليجي 

ب��ن فهد  �إخ����ر�ج في�سل  ك��وم��ي��دي م��ن  فيلم 
�مل�ساكل  �أح���د�ث���ه يف ظ���ل  وت�����دور  �ل�����س��م��ل��ي، 
�لأ�سرية �لتي تعني من �لزوجة حينما تعلم 
�أن زوجها يقرر �لزو�ج من فتاة �أخرى، وفيلم 
من  وهو  �لها�سمي،  عا�سم  للمخرج  »ثانية« 
�ل��در�م��ا و�لإث����ارة، حيث تدور  �أف��ام  نوعية 
�أحد�ثه حول �لغدر و�ل�سر�ع بن �لأ�سخا�ض 
يف كيف يخرج كل طرف منهم يف ق�سية ما 

باأقل ن�سبة خ�سائر. 

•• العني - الفجر

تو�سل باحثون من مركز خليفة للتقانات 
جامعة  يف  �ل��ور�ث��ي��ة  و�لهند�سة  �حل��ي��وي��ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
�أبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ب��اح��ث��ن م��ن ج��ام��ع��ة 
م��ع��ل��وم��ات ج��ي��ن��وم��ي��ة جديدة  لك��ت�����س��اف 
دولة  �مللحية يف  �لزر�عة  تطوير  ت�سهم يف 
 107 �لإم��ار�ت من خال در��سة ت�سل�سل 
�سعب  م��ن  �لدقيقة  �لطحالب  م��ن  ن��وًع��ا 
�لعامل،  م��ن  خمتلفة  م��و�ق��ع  يف  خمتلفة 
وج��ود جينات  �لدر��سة  نتائج  �أثبتت  حيث 

مقاومة للملوحة فيها.
و�أ����س���ار �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �أم����ريي – مدير 
مركز خليفة للتقانات �حليوية و�لهند�سة 
�لور�ثية – �إىل �أن �ملركز يعمل من خال 
�ل�سحر�وية  �لكائنات  در��سة  على  �أبحاثه 
�ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات غنية حول 

�مللوحة  مثل  �لبيئي  �جلهد  حتمل  �آل��ي��ات 
، و�ل��ت��ي م��ن �ساأنها  و�حل�����ر�رة و�جل��ف��اف 
�مللحية  �ل����زر�ع����ة  ت��ط��وي��ر  يف  �مل�����س��اه��م��ة 
�لإنتاجية  وت��ع��زي��ز  �مل�����س��ت��د�م��ة  �حل��ي��وي��ة 
�لزر�عية يف �لبيئات �لهام�سية و�ملاحلة يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وكذلك يف 

منطقة �خلليج �لعربي.
�ست�سهم  �ل��ب��ح��ث  ه���ذ�  ن��ت��ائ��ج  �أن   و�أو����س���ح 
يف مت��ه��ي��د �ل��ط��ري��ق ل��ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة تكيف 
�لكائنات �حلية مع �ملياه �ملاحلة، وتطوير 
�مل��ح��ا���س��ي��ل �ل����ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�لأمن  �أه����د�ف  لتحقيق  �مل��ل��ح��ي  �لإج���ه���اد 
�لغذ�ئي على �ملدى �لطويل، و�أ�سار �إىل  �أن 
�ملركز يعمل لت�سخري �ملعلومات من جينات 
يف  �مل��ن�����س��ورة  �مل��ل��ح  م��ع  �ملتكيفة  �لطحالب 
��ستخد�م �جلينوم   �أجل  �لدر��سة من  هذه 
"�إن  �لزر�عية، و�أ�ساف  لتطوير �ملحا�سيل 
�ملعلومات �لتي مت �لعثور عليها من جينات 

�لدقيقة  �لطحالب  تثبت قدرة  �لطحالب 
�مل��احل��ة لحتو�ئها  �مل��ي��اه  م��ع  �لتكيف  على 
ع��ل��ى ج��ي��ن��وم  ف��ريو���س��ات ت�����س��اع��ده��ا على 
�لقا�سية  �ل����زر�ع����ي����ة  �ل�����ظ�����روف  حت���م���ل 
خليفة  مركز  �أن  بالذكر  جدير  للربة." 
يف  �لور�ثية  و�لهند�سة  �حليوية  للتقانات 

جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �فتتح عام 
مركز  يف  �لباحثون  يركز  حيث    .2014
�ل�سحر�وية  �لنباتات  در��سة  على  خليفة 
�لعلمية   �ملعرفة  لتوليد  �لإم���ار�ت  بيئة  يف 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ق�سية  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��و�ج��ه��ة 
�لأم��������ن �ل����غ����ذ�ئ����ي ومم����ار�����س����ة �ل����زر�ع����ة 

ب���ح���وث �جلينوم  خ����ال  م���ن  �مل�����س��ت��د�م��ة 
و�لهند�سة �لور�ثية، و�لبتكار يف �لتقانات 
�حل��ي��وي��ة. ك��م��ا ي��رك��ز �مل��رك��ز ع��ل��ى تطوير 
مرغوبة  زر�ع��ي��ة  ���س��ف��ات  ذ�ت  �مل��ح��ا���س��ي��ل 
للمحا�سيل  �لقت�سادية  �لقيمة  ل��زي��ادة 

�ملُنتجة يف �لدولة.

•• العني- الفجر

�لعربية  �للغة  تعليم  يف  لر�سالتها  حتقيقاً 
�مل��ق��ي��م��ن يف دول���ة �لإم������ار�ت وتعزيز  ب��ن 
تعليمها  خ�����ال  م����ن  ع���امل���ي���اً  ح�������س���وره���ا 
للناطقن بغريها، نفذت د�ر ز�يد للثقافة 
�ل�سامية خال �لعام �ملا�سي، عدد 258 
�لعربية  �للغة  تعليم  برنامج  �سمن  دورة 
تعزيَز�وتر�سيخاً  وذلك  بغريها  للناطقن 

ملكانة و�أهمية �للغة �لعربية.
وق���د ب��ل��غ ع���دد �مل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن برنامج 
بغريها  للناطقن  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  تعليم 
1938 �سخ�ض من �أ�سل 2474 منت�سب 
تنفيذ  دورة مت   258 باإجمايل  للربنامج، 
�لرئي�سي  �مل��رك��ز  يف  منها  دورة   87 ع���دد 
بالعن و103 دورة يف فرع �لد�ر باأبوظبي 
و68 دورة يف فرع �لد�ر بعجمان، و�أظهرت 
 84.7% ن�����س��ب��ة  �أن  �ل��ر���س��ا  ����س��ت��ب��ي��ان��ات 
بتعليم  �خلا�سة  �ل��د�ر  بر�مج  عن  ر��سون 
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ن ب��غ��ريه��ا، مما 

ي��ع��ك�����ض ح��ج��م �جل���ه���د �مل����ب����ذول م���ن قبل 
�ملعنين يف �لد�ر يف �إعد�د �ملناهج �خلا�سة 
�حتياجات  يلبي  م��ا  وف��ق  �لعربية  باللغة 

�أفر�د �ملجتمع.
�لطنيجي  حممد  ن�سال  �لدكتورة  و�أثنت 
�لإ�سامية  للثقافة  ز�يد  �لعام لد�ر  �ملدير 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  دور  على 
�لبارز يف تعزيز مكانة �للغة �لعربية عاملياً، 

م��ن خ���ال �مل���ب���ادر�ت �ل��ف��اع��ل��ة ل��ل��دول��ة يف 
�لعربية  �للغة  ت�سكل  حيث  �لجت���اه،  ه��ذ� 
�مل��ع��رف��ة و�سبيا م��ن �سبل  �إح���دى و���س��ائ��ل 
�لتو��سل بن �ل�سعوب �مل�سلمة و�ل�سديقة، 

وم�ستودعا للر�ث �لعربي �لإ�سامي.
وقالت �لطنيجي منذ ن�ساأة �لحتاد على يد 
�ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان- طيب �هلل ثر�ه-ركزت �لإمار�ت 

على �ملحافظة على �للغة �لعربية، وجعلتها 
باعتبارها  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  �أول��وي��ات��ه��ا  �سمن 
�للغة �لوطنية ورمز �لهوية �لتي تعرب عن 
ح�سارة �لدولة. و�أ�سافت �لطنيجي نعمل 
يف د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سامية على حتقيق 
�أهد�فنا يف ن�سر �للغة �لعربية، ومد ج�سور 
�أر�ض  على  �ملقيمن  �لثقافيبن  �لتو��سل 
�للغة  تعليم  ب��رن��ام��ج  خ���ال  م��ن  �ل���دول���ة 

�لعربية للناطقن بغريها، فقد قمنا توفري 
يف  �ملخت�سن  و�لأ�ساتذة  �لتعليمية  �ملناهج 
هذ� �ملجال. و�ساحب �لربنامج �لعديد من 
تنفيذ  �أبرزها  كان  فقد  �لفرعية  �لأن�سطة 
�إىل  �ل���د�ر،  لطلبة  �لعربية  �للغة  م�سابقة 
�لعربي،  للخط  مهنية  دورة  تنظيم  جانب 
و�إط��اق ح�س�ض ل �سفية �فر��سية يتم 
�لعربية  �للغة  تعليم  درو����ض  تقدمي  فيها 
ببث حي مبا�سر يف زي��ار�ت ميد�نية لتعلم 
�ل��ع��رب��ي��ة وكيفية  �ل��ل��غ��ة  وت��ط��ب��ي��ق درو�����ض 
����س��ت��خ��د�م ع���ب���ار�ت �ل��ت��خ��اط��ب م��ث��ال )يف 
�ل�����س��وق(، و�حتفال  �مل��ط��ع��م، يف  �ل��ب��ي��ت، يف 
جدير  �لعربية.  للغة  �لعاملي  باليوم  �ل��د�ر 
بالذكر �أنه نظر�ً لاأو�ساع �لر�هنة و�لتز�ماً 
د�ر  ب��الإج��ر�ء�ت �لح��ر�زي��ة فقد و��سلت 
�لف�سول  تقدمي  �لإ�سامية  للثقافة  ز�يد 
�لعربية  �للغة  تعليم  لربنامج  �لدر��سية 
با�ستحد�ث  ب��ع��د  ع��ن  ب��غ��ريه��ا  ل��ل��ن��اط��ق��ن 
�أحدث  و��ستخد�م  �لفر��سية  �لف�سول 

�لتطبيقات �لتعليمية �للكرونية.

•• ال�شارقة –الفجر:

و�ل�سامة  �ل��وق��اي��ة  لإج������ر�ء�ت  ت��ع��زي��ز� 
ومو��سلة  �لقا�سمية  �جلامعة  طلبة  بن 
للجهود �لتي بد�أتها عمادة �سوؤون �لطلبة 
للحفاظ على �سحة �لطاب و�لطالبات 

منذ بد�ية جائحة كورونا �مل�ستجد 
�لقا�سمية  �جل���ام���ع���ة  م���ن  ط��ل��ب��ة  ت��ل��ق��ى 
�مل�ساد  �ل���ل���ق���اح  م����ن  �لأوىل  �جل����رع����ة 
�لذي  �للقاح  وياأتي   . »كورونا«  لفريو�ض 
�إطار  �لأول يف  �أم�ض  �لطلبة �سباح  تلقاه 
�أطلقتها  �لتي  �لإن�سانية«  »لأج���ل  حملة 
�سمن  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
ج��ه��ود �ل��دول��ة �ل��ري��ادي��ة و�مل��ت��و����س��ل��ة يف 

�حلد من هذ� �لوباء �لعاملي.
�لأوىل ملختلف  �جل��رع��ة  ت��ق��دمي  وج���رى 
�لطلبة يف �إطار تن�سيق �جلامعة مع وز�رة 
تقدمي  ب��ه��دف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة 
�جل��رع��ة ل��ك��اف��ة �ل��ط��ل��ب��ة يف �إط����ار خطة 
�لطلبة  حت�سن  ع��ل��ى  للعمل  �جل��ام��ع��ة 
من تد�عيات فريو�ض كورونا و�حلد من 

�نت�ساره .
�لقا�سمية مع  �أه��د�ف �جلامعة  وتكاملت 

تر�سيخا  وذل���ك  للطلبة  �ل��ل��ق��اح  ت��ق��دمي 
بالتعاون  �جلامعة  تبذلها  �لتي  للجهود 
�مل���ع���ن���ي���ة حل���م���اي���ة �سحة  م����ع �جل����ه����ات 
باجلامعة  �ل���د�ر����س���ن  ج��م��ي��ع  و���س��ام��ة 
�أمنا من  و�حلفاظ على �حلرم �جلامعي 

تد�عيات �لفريو�ض �أو �نت�ساره .
و�أكد �سعادة �لأ�ستاذ �لدكتور عّو�د �خللف 
�لقائم باأعمال مدير �جلامعة �لقا�سمية 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة ت���وج���ه �جل���ام���ع���ة يف ظل 
�سامة  ل�سمان  �ل�سر�تيجية  خطتها 

�للقاح  تقدمي  فر�ض  توفري  من  �لطلبة 
لكافة �لطالبة من خال تاأمن �جلرعة 
توجيهات  وف��ق  �لثانية  و�جلرعة  �لأوىل 

قيادة �لدولة .
�للقاح  لأخ���ذ  �لطلبة  توجيه  �أن  و�أ���س��ار 

�لهامة لدى �جلامعة  �مل�سار�ت  �أحد  يعد 
�لقا�سمية بهدف زيادة �ل�سمانات �لازمة 
د�خل  �لطلبة ورفع جودة �حلياة  لو�قية 
�ل�سياق  ذ�ت  يف  و�لعمل  �جلامعي  �حل��رم 

عل �لت�سدي  لهذه �جلائحة.
و�سك�����ره  تق����ديره  عن  �ل����خلف  و�أع���رب 
بال����دولة  �لر�س�����يدة  �لق�����يادة  لروؤي���ة 
ت����بذلها  �لت�����ي  �جل����هود  خمت�����لف  على 
مل���و��سلة �لت�سدي بكافة �ل�سبل جلائحة 
ف�سا  للمجتمع  �للقاح  وتوفري  كورونا 
ع����ن ت��ط��ب��ي��ق �لإج�����������ر�ء�ت �لح����ر�زي����ة 
و�خل����ط����ط �ل���د�ع���م���ة م����ن خ�����ال كافة 
�إمارة  ويف  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�ل�����س��ارق��ة ب���ه���دف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 

و�سامة �ملجتمع.
و�أث��ن��ى �خل��ل��ف يف ه��ذ� �ل�����س��دد على دور 
ودورها  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة  وز�رة 
�مل�سادة  �ل���ل���ق���اح���ات  ت���وف���ري  يف  �مل����ق����در 
�ملر�كز  خمتلف  يف  وت��ق��دمي��ه  للفريو�ض 
ب��امل��ت��و����س��ل بطلبة  �مل��ت��اح��ة و�له���ت���م���ام 
تلقيهم  ي�سمن  مبا  �لقا�سمية  �جلامعة 
و�سحتهم  ���س��ام��ت��ه��م  وب���ال���ت���ايل  ل��ل��ق��اح 

ملو��سلة م�سو�رهم �لتعليمي �ملن�سود .

تقديرا جلهودها يف خدمة املراأة 
تعيني �سوز�ن �لقليني رئي�سة للجنة �ال�ست�سارية 

�لعليا لالحتاد �الأفريقي �الآ�سيوي للمر�أة
•• اأبوظبي-الفجر: 

مت �ختيار �لدكتورة �سوز�ن �لقليني �أ�ستاذة �لإعام و عميدة كلية �لإعام 
بكلية �لإمار�ت للتكنولوجيا يف �أبوظبي ، مبن�سب رئي�ض �للجنة �ل�ست�سارية 
�لعليا لاحتاد �لأفريقي �لآ�سيوي للمر�أة �لتابع ملنظمة ت�سامن �ل�سعوب 

�لأفريقية �لآ�سيوية .
وق��د ���س��در ق���ر�ر �لأم���ن �ل��ع��ام لاحتاد 
تقدير�  �مل���ن�������س���ب  ه������ذ�  يف  ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا 
جلهودها يف خدمة �ملر�أة خال �ملنا�سب 

�لتي تولتها .
 وي���ع���م���ل �لحت���������اد ع���ل���ى ت���ن���م���ي���ة وع���ي 
�مل����ر�أة �لأف��ري��ق��ي��ة و�لآ���س��ي��وي��ة بحقوقها 
�ملر�أة  متكن  على  و�مل�ساعدة  وو�جباتها 
�ل�سيا�سات  �إط���ار  يف  ق�ساياها  ومعاجلة 
�لعامة للدول �لأفريقية و�لآ�سيوية �لتي 
ل��ل��م��ر�أة   كونها  �أول��وي��ة  �أ�سبحت تعطي 
���س��م��ام �لأم�����ان ل���اأوط���ان و �أه����م فاعل 

�لقومي  �ملجل�ض  �لقليني ع�سو  �سوز�ن  �أن  ويذكر   . �لتنمية  دفع عجلة  يف 
للمر�أة مب�سر ورئي�ض جلنة �لإعام باملجل�ض كما �أنها �سغلت  �لعديد من 
�ملنا�سب �آخرها  عمادة كلية �لآد�ب بجامعة عن �سم�ض م�سر ،  كما �ساركت 

يف �لعديد من �ملوؤمتر�ت  �لدولية بدر��سات  عن تنمية �ملر�أة �لعربية.

وفد نادي مليحة يطلع على مقتنيات 
جممع �لقر�آن �لكرمي بال�سارقة 

•• ال�شارقة –الفجر:

�طلع وفد نادي مليحة �لثقايف �لريا�سي على مر�حل تطور كتابة �لقر�آن 
�ملقتنيات و�ملقارئ  �إىل ع�سرنا �حلايل بجانب  �لإ�سام  �لكرمي منذ بد�ية 
�لكرمي يف مدينة  �لقر�آن  زيارتهم ملقر جممع  �لعاملية خال  �للكرونية 

�ل�سارقة .
وتعد �لزيارة �لتي قام بها �لنادي برئا�سة �سعادة حممد �سلطان �خلا�سوين 
�لتعريفية  �لثقايف  �لرب�مج  من  و�ح��دة  مليحة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
عامة  ب�سورة  �ملجتمع  يفيد  حمتوى  من  تقدمه  وم��ا  �لإم���ارة  مبوؤ�س�سات 

ومنت�سبي �لنادي ب�سورة خا�سة .
��ستقبل �لوفد �ل�سيخ �سريز�د عبد�لرحمن طاهر �أمن عام جممع �لقر�آن 
�لز�ئر من نادي مليحة ومعرفا بدور  �لكرمي و�لذي بدوره رحب بالوفد 
�ملجمع وروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 

ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة منذ �إن�سائه.
�سملت  �لتي  مقتنياته  بن  �أرج��اء وجتولو�  يف  �لوفد يف جوله  و��سطحب 
�أربعة �أق�سام �سمت مقتنيات جممع �لقر�آن �لكرمي ومها بها من  جمموعة 
ومقتنيات  م�سحفاً   167 عددها  يبلغ  �لتي  �لنادرة  �مل�ساحف  من  كبرية 
�ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة ونفائ�ض من �مل�ساحف �ملخطوطة و�لرقاقات 
�لقر�آنية �لنادرة وم�ساحف �لدول �لر�سمية  ور�سائل �لنبي حممد- �سلى 

�هلل عليه و�سلم -�إىل �لأمر�ء و�حلكام.
وتعرف �لوفد عن كثب عن خمتلف �أق�سام �ملجمع وما ي�سمه من �سو�هد 

ثرية يف �لعناية بكتاب �هلل عزوجل .
ويف نهاية �لزيارة قدم �سعادة حممد �سلطان �خلا�سوين �سكره لاأمن �لعام 
وعنايته  و�أدو�ره  �ملجمع  �أق�سام  لبيان  و�ملر�فقة  �ل�ستقبال  على  للمجمع 

�لكبرية بالقر�آن �لكرمي من خمتلف �لوجوه وعلى �متد�د �لأزمان .
�ساحب  �سطرها  �لتي  �جلهود  بتلك  فخر�  ميثل  �ملجمع  ه��ذ�  �أن  و�أو���س��ح 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة يف �سياق روؤيته لتقدمي م�سهد متكامل حلفظ �سو�هد 
�لقر�آن �لكرمي وحمطاته و�آليات توثيقات �أحد�ثه و�لتي تفيد �لأجيال يف 

تكوين معلوماتها حوله .
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يعاين معظمنا من اآلم الظهر يف مرحلة ما من حياتنا. 
الإبالغ  تزايد  املنزل،  للعمل يف  الكثريين  ا�صطرار  ومع 

عن اآلم اأ�صفل الظهر الناجت عن طيلة اجللو�ض.
اأ�صفل الظهر نتيجة الإ�صابة، مثل  اآلم  وحتدث معظم 
اللتواء اأو الإجهاد الع�صلي ب�صبب احلركات املفاجئة، 

اأو �صعف ميكانيكا اجل�صم اأثناء رفع الأ�صياء الثقيلة.
كما ميكن اأن تكون الآلم اأي�صا نتيجة لأمرا�ض معينة، 

اأو يف بع�ض الأحيان ناجتة بب�صاطة عن اجللو�ض.

وجدت درا�صة جديدة اأن الأطفال الذين يولدون لأم لديها انخفا�ض يف م�صتويات فيتامني B12 اأثناء احلمل كانوا اأكرث عر�صة خلطر التطور ال�صار 
اخلا�ض ببع�ض قدرات الكالم والريا�صيات.

اأ�صباب اآلم اأ�صفل الظهر عند اجللو�ض:
فقرة )عظام( مف�سولة   26 على  �لفقري،  �لعمود  يحتوي 
�إ�سفنجية ناعمة تعمل مبثابة ممت�ض لل�سدمات.  باأقر��ض 
و�لذي  �لظهر،  �أ�سفل  منطقة  يف  �مل��وج��ود  �جل��زء  ويحتوي 

ي�سمى �لعمود �لفقري �لقطني، على خم�ض فقر�ت.

�لعمود  ت���ق���ومي  �خ��ت�����س��ا���س��ي  وي���ق���ول ج���ريم���ي ج��م��ي�����ض، 
وموؤ�س�ض  �مل���زم���ن���ة  �ل��ظ��ه��ر  �آلم  يف  �مل��ت��خ�����س�����ض  �ل���ف���ق���ري 
�لأق����ر������ض  ي�����س��ع  »�جل���ل���و����ض   :FITFOREVER
�أكرب  �لقطنية وغريها من �لهياكل يف ظهرك حتت �سغط 

من �لأو�ساع �لأخرى، مثل �لوقوف �أو �ل�ستلقاء«.

تفاقم  �إىل  ي�����وؤدي  ط��وي��ل��ة  ل���ف���ر�ت  �جل��ل��و���ض  �أن  وي��و���س��ح 
�لأربطة  تت�سوه  حيث  »�ل��زح��ف«،  ت�سمى  حالة  ب�سبب  ه��ذ�، 
و�لأقر��ض يف �لظهر مبرور �لوقت �أثناء �جللو�ض. ومبجرد 
�أن يبد�أ �لزحف، تكون تلك �لأن�سجة يف حالة خطر ما ميكن 

�أن يوؤدي �إىل �لأمل.
�أ�سفل  �إذ� كان لديك و�سع جيد، فقد تعاين من �آلم  وحتى 
ب�سبب  �لوقت  من  طويلة  لفر�ت  جال�سا  بقيت  �إذ�  �لظهر 
�ل�سغط �لذي ي�سعه على ع�سات ظهرك و�أقر��ض �لعمود 
�آلم  �إىل تفاقم  �ل�سيئة  �أن توؤدي �لو�سعية  �لفقري. وميكن 
�أ�سفل �لظهر، و�سد �لأربطة و�إجهاد �لأقر��ض وحتى �إتاف 

هياكل �لعمود �لفقري.

اأف�صل و�صعية جلو�ض لأمل اأ�صفل الظهر:
عن  �لظهر  �أ�سفل  �آلم  تخفيف  ميكن  للمبتدئن،  بالن�سبة 

طريق تغيري و�سعية �جللو�ض.
ويقول جيم�ض: »�أف�سل و�سع هو �جللو�ض طويا، مع رفع 
�سدرك وحتريك كتفيك �إىل �أ�سفل و�أعلى. ويجب �أن يكون 
هناك منحنى طفيف يف �أ�سفل ظهرك. حاول �أن تبقي ر�أ�سك 

فوق كتفيك ول تنحني �إىل �لأمام«.
��سكتلند�  2006 يف  ع��ام  �أج��ري��ت  در����س��ة �سغرية  ووج���دت 
�أن   )MRI( �ملغناطي�سي  ب��ال��رن��ن  �لت�سوير  با�ستخد�م 
درج��ة ي�سع �سغطا   90 بز�وية  �جللو�ض يف و�سع م�ستقيم 
غري �سروري على ظهور 22 م�ساركا �سليما. و�أدى �لر�خي 
�إىل تقليل �ل�سغط على �لعمود �لفقري. و��ستنتج �لباحثون 
�أن و�سع �جللو�ض �ملثايل هو �ل�ستلقاء للخلف بز�وية 135 

درجة مع و�سع قدميك على �لأر�ض.

كيفية تخفيف اآلم اأ�صفل الظهر عند اجللو�ض:
�أ�سفل �لظهر  �آلم  �أف�سل ��سر�تيجية ملنع  �إن  يقول جيم�ض 
20 دقيقة، وهي  �لنهو�ض و�لتحرك كل  عند �جللو�ض هي 

�ملدة �لتي ت�ستغرقها عملية �لزحف عادة.
و�إذ� كنت غري قادر على �لقيام بذلك، يو�سي جيم�ض بتغيري 
فوق  رجليك  �إح���دى  و���س��ع  مثل  جلو�سك،  �أث��ن��اء  �لأو����س���اع 
�أو �لنحناء �إىل �أحد �جلانبن. وي�سيف: »�سيوؤدي  �لأخرى 
ذلك �إىل تغيري �لأن�سجة �ملوجودة يف ظهرك حتت �ل�سغط، 

ما قد مينع �لأمل ويوؤخر عملية �لزحف«.
من  �لظهر  �أ�سفل  �آلم  تخفيف  يف  �مل�ساعدة  �أي�سا  وميكنك 

خال ما يلي:

التمدد:
 يقول جيم�ض �إن ممار�سة متارين �لتمدد �لتي ت�سع ج�سمك 
�أو�ساع معاك�سة لو�سعية �جللو�ض قد ت�ساعد يف حت�سن  يف 

�آلم �أ�سفل �لظهر.

�لإطالة  متارين  من  فقط  دقيقة   15 �أن  �لباحثون  ووج��د 
�ليومية ميكن �أن ت�ساعد يف زيادة مرونتك وتقليل �آلم �أ�سفل 

�لظهر.
لأطباء  �لأمريكية  �لأك��ادمي��ي��ة  تو�سي  �مل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
�لأ�سرة )AAFP( بال�ستلقاء على ظهرك مع ثني ركبتيك 
ورفع ركبتك �لي�سرى ببطء �إىل �سدرك، و�لإم�ساك بها ملدة 

خم�ض ثو�ن، وتكر�ر نف�ض 
�لركبة  م���ع  �ل�����س��يء 

هذ�  كرر  �ليمنى. 
�ل��ت��م��ري��ن 10 

لكل  م�������ر�ت 
�ساق.

الأدوية 
ال���ت���ي ل 

م  ت�صتلز
و�����ص����ف����ة 

طبية:
ت�������س���اع���د  ق�������د   

مثل  �مل�������س���ك���ن���ات 
�لأ�����������س����������ربي����������ن 

ت����اي����ل����ي����ن����ول  �أو 
)�أ�سيتامينوفن( �أو �لعقاقري 

�مل�سادة  �ل�����س��ت��ريوي��دي��ة  غ���ري 
لالتهابات )�مل�سكنات( مثل �أدفيل 

)�إيبوبروفن( �أو �أليف )نابروك�سن( يف 
تخفيف �لأمل و�للتهاب.

الثلج اأو احلرارة:
�ملاء  زج��اج��ة  �أو  �ل��ث��ل��ج  ع��ب��وة  ت�ساعد  �أن  مي��ك��ن   
�ململوءة باملاء �لبارد يف تخفيف �آلم �أ�سفل �لظهر. 

�ملاء  زجاجة  �أو  �لتدفئة  و�سادة  ت�ساعد  �أن  وميكن 
وتقليل  ع�ساتك  ��سرخاء  على  �أي�سا  �ل�ساخن 
�لت�سنجات. وتو�سي �لأكادميية �لأمريكية لأطباء 
�لظهر ملدة  �أ�سفل  �لأ�سرة بتطبيق �حل��ر�رة على 

�لو�حدة. �ملرة  يف  دقيقة   30 �إىل   20

اتباع اأ�صلوب حياة �صحي: 
�لأ���س��خ��ا���ض �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة �ل���وزن، 
�لريا�سية  �لتمارين  ممار�سة  �إىل  يفتقرون  �أو 

بانتظام، �أو �لتدخن، هم �أكر عر�سة لاإ�سابة 
لل�سحة.  �لوطنية  للمعاهد  وفقا  �لظهر،  ب��اآلم 

وق���د ي�����س��اع��د ف��ق��د�ن �ل����وزن ومم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة بانتظام 
و�لإقاع عن �لتدخن يف توفري �لر�حة.

متى يجب �أن تزور �لطبيب؟:
�لظهر  �أ�سفل  �آلم  لعاج  �لطبيب  زي��ارة  د�ئما  عليك  يجب 
ي��ق��ول جيم�ض.  ك��م��ا  �أي����ام،  ب�سعة  م��ن  لأك���ر  ت�ستمر  �ل��ت��ي 
وين�سح بالبحث عن �لأعر��ض �لتالية �لتي قد تكون مبثابة 

�إنذ�ر باخلطر:
- �أمل ميتد �إىل �أ�سفل �ساقك

- خدر يف �جلزء �ل�سفلي من ج�سمك
- �أمل ل يتغري عندما تغري و�سع ج�سمك

- �لأمل �لذي يوقظك يف �لليل
- �حلمى

- �لغثيان

مع ا�صطرار الكثريين للعمل يف املنزل

�أف�سل �لطرق لتخفيف �آالم �أ�سفل �لظهر �لناجت عن طيلة �جللو�س

 Nutrition و��ستخدمت �لدر��سة �لتي ُن�سرت يف جملة
غولدينغ  جان  �لربوفي�سور  �أجر�ها  و�لتي   ،Research
وزماوؤه يف جامعة بري�ستول، بيانات من �لدر��سة �ل�سحية 
 Children of the 90s �مل����دى  ط��وي��ل��ة  �ل�����س��ه��رية 

.)ALSPAC ملعروفة �أي�سا با�سم در��سة�(
�لغذ�ئية  �لنظم  تفا�سيل  عن  معلومات  �لدر��سة  وجمعت 
لنحو 14 �ألف �مر�أة حامل. ومتت متابعة �لأطفال على مر 

�ل�سنن و�ختربت قدر�تهم يف نقاط زمنية خمتلفة.
عن  تقارير   Nutrition Research جملة  ون�سرت 
نظاما  يتبعن  كن  لن�ساء  �ملولودين  �لأط��ف��ال  مقارنة  نتائج 

�لأطفال  م��ع   B12 فيتامن  يف  ن�سبيا  منخف�سا  غ��ذ�ئ��ي��ا 
�لذين �تبعت �أمهاتهم نظاما غذ�ئيا �أعلى من �لفيتامن.

�لعنا�سر  م��ن  "�لعديد  غ��ول��دي��ن��غ:  �ل��ربوف��ي�����س��ور  و�أو����س���ح 
�ل��ذي مل يولد  �لطفل  دم��اغ  �آث��ار مفيدة على  لها  �لغذ�ئية 
ق���در�ت �لأط��ف��ال فيما يتعلق  �إىل حت�سن يف  ي���وؤدي  بعد، م��ا 
بالذكاء و�لقدر�ت �لتعليمية. ومع ذلك، فمن غري �لو��سح 

ما �إذ� كان لفيتامن B12 تاأثري مماثل".
�للحوم  مثل  �لأط��ع��م��ة  يف   B12 فيتامن  "يوجد  وق���ال: 
و�لأ�سماك و�لبي�ض و�جلنب و�حلليب وبع�ض حبوب �لإفطار 

�ملدعمة".

وقارن �لباحثون 29 نتيجة �ختبار خمتلفة، وتبن �أن 26 
وهي   ،B12 فيتامن  م�ستويات  �ختاف  مع  تختلف  منها 

نتيجة �أعلى بكثري مما كان متوقعا.
وم��ع ذل��ك، ف��اإن �لأم��ه��ات �لائي ح�سلن على نظام غذ�ئي 
�لن�ساء  بقية  ع��ن  يختلفن   B12 ف��ي��ت��ام��ن  يف  منخف�ض 
�أخذ هذه  9 �سمات م�ستقلة خمتلفة. ومبجرد  �حلو�مل يف 
�لعو�مل يف �لعتبار، مل تكن هناك �آثار متبقية مع �لطبقة 
�لجتماعية �أو �أي مقيا�ض �جتماعي �قت�سادي �آخر. ومت �أخذ 
�لآثار  تقييم  �لعتبار عند  �لت�سعة يف  �ملتغري�ت  جميع هذه 
قدر�ت  على  �حل��م��ل  �أث��ن��اء  ل���اأم  �ل��غ��ذ�ئ��ي  للنظام  �ملحتملة 

�ملولودين  �لأط��ف��ال  �أن  �إىل  �لدر��سات  ه��ذه  ن�سلها.و�أ�سارت 
�أكر  كانو�   B12 فيتامن  من  جرعة  �أق��ل  لديهن  لن�ساء 
�سهر�،   24 ع��ن��د  �ل��ل��غ��وي��ة  �مل���ف���رد�ت  ع��ر���س��ة خل��ط��ر �سعف 
�سهر�،   38 يف  �لكلمات  بن  �جلمع  على  �لقدرة  و�نخفا�ض 
و�سعف و�سوح �لكام يف �ست �سنو�ت، و�سعف فهم �لريا�سيات 
يف �سنو�ت �لدر��سة من �سن ثمانية �إىل ت�سعة �أعو�م و10 �إىل 
11 عاما، ونتائج �سيئة يف �ختبار�ت �لريا�سيات �لوطنية يف 
�إح�سائية مع  13.ومل تكن هناك �رتباطات ذ�ت دللة  �سن 
كانت  �لريا�سيات  نتائج  �أن  �إىل  ي�سري  ما  �لعقلي،  �حل�ساب 

خا�سة مبكون �لتفكري بدل من �لقدر�ت �حل�سابية.

كانت  �إذ�  �أن��ه  �إىل  "خل�سنا  غولدينغ:  �لربوفي�سور  وت��اب��ع 
 ،B12 تتناول كمية منخف�سة من فيتامن  �مل��ر�أة �حلامل 
فقد تكون هناك �آثار �سلبية على �لتطور �لإدر�كي �لع�سبي 
وهذه  و�لريا�سية.  �للغوية  �لقدر�ت  ببع�ض  خا�سة  للطفل 
طرق  يف  تاأكيد  �إىل  حتتاج  ولكنها  لاهتمام  مثرية  �لنتائج 
�ملنا�سب  ي����ز�ل م���ن  ذل����ك، ل  �أخ�����رى. ويف غ�����س��ون  ط��ول��ي��ة 
�لتو�سية باتباع نظام غذ�ئي متنوع جلميع �لن�ساء �حلو�مل، 
�ملنتجات  م��ن  �لقليل  يتناولون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  وبالن�سبة 
ت�سجيع  ينبغي  �لإط���اق،  على  يتناولونها  ل  �أو  �حليو�نية 

�إدر�ج �لأطعمة �ملدعمة".

در��سة تك�سف �لعالقة بني حالة فيتامني B12 �أثناء �حلمل ون�سبة ذكاء �لطفل
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العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 651/2020/18 عقاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبه بف�سخ �تفاقية �لجارة �لجلة �ملوؤرخة يف 7 �سبتمرب 2006 وماحقها و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليم 

�لعقار مو�سوع �تفاقية �لجارة �سالفة �لذكر خاليا من �ل�سو�غل ورد �حليازة �ىل �ملدعية و�لغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة 
�ملو�سوفة يف �لذمة( �لو�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي عليه و�لتي جاء فيها )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة 
�ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �ليجار �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودى لدى �لد�ئرة و�ملربم بتاريخ:2008/6/5 وتكليف د�ئرة 
�لر��سي و�لماك لتنفيذ ذلك و�لز�م �ملدعي عليه �د�ء مببلغ وقدره )118.100( درهم تعوي�سا عما �أ�ساب �ملدعية من �سرر 

وما فاته من ك�سب جر�ء �خال �ملدعي عليه بالتز�ماته �لتعاقدية وما تكبدته �ملدعية من م�ساريف 
طالب �لإعان :  متويل م�ساهمة خا�سة  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- �سونيل كومار باندي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2020/11/12 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�سالح/متويل 
م�ساهمة خا�سة بف�سخ �تفاقية �لجارة �لجلة وماحقها �ملوؤرخة 2006/9/7 و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لعقار 315 �ملبنى �ك�ض 
20 �ملبنى رقم 1 رقم �لر�ض 400 رقم بلدية 1-621 ور�سان �لوىل بامارة دبي مو�سوع �تفاقية �لجارة خاليا من �ل�سو�غل ورد 
�حليازة �ىل �ملدعية و�لغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�لجارة �ملو�سوفة يف �لذمة( �لو�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي عليه و�لتي 
جاء فيها )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى 
�لد�ئرة و�ملربم بتاريخ:2008/5/6 و�لزمت �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ما عد� 
ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 435/2020/20 جتاري كلي  
مو�سوع �لدعوى : دعوى مطالبة بحذف ��سم �ملدعي كمدير من �لرخ�سة �لتجارية للمدعي عليها مع 

�ملطالبة بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  �نيل �سيفدف �سينغ مريا مريا  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- �سركة بن هندي للمقاولت ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2020/11/10 يف �لدعوى �ملذكورة 
�أعاه ل�سالح/�نيل �سيفدف �سينغ مريا مريا 1- بقبول �دخال )�منة حمي �لدين عبد�لقادر �بر�هيم بن 
هندي( و )مها حمي �لدين عبد�لقادر �بر�هيم بن هندي( خ�سمن جديدن يف �لدعوى �سكا وبرف�سه 
مريا  �سينغ  �سيفدف  )�نيل  �ملدعي  خدمة  �نتهاء  باثبات   -2 وم�سروفاته  بر�سمه  �ملدعي  وتلزم  مو�سوعا 
مريا( لدى �ملدعي عليها )�سركة بن هندي للمقاولت ذ.م.م( كمدير لها و�حقيته يف حذف و�سطب ��سمه 
�جلهات  ل��دى  �لخ��رى  �لر�سمية  و�لور�ق  �ل�سجات  و�سائر  �لتجارية  و�لرخ�سة  �لتجاري  �ل�سجل  من 
�لر�سمية و�لزمت �ملدعي عليها بر�سوم وم�ساريف �لدعوى ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة،حكما 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر        

 4918/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- دريك �ند �سكل �جنينريجن �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :موؤ�س�سه �يكاه للتجارة �لعامة 

وميثله : عمر حممد �سريف عثمان يو�سف �سليمان 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بوقف �سرف �ل�سمان وقدره )290000( درهم لدى 
بنك �لمار�ت دبي �لوطني و مبخاطبة بنك �لمار�ت دبي ل�سرف �ملبلغ للمدعية و�لز�م �ملدعي 
عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق رد خطاب �ل�سمان 

يف 2018/5/15 وحتى متام �سرفه و�لر�سوم و�لتعاب ومقابل �تعاب �ملحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2021/1/31 �ل�ساعة 10:30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر        

 2275/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- حممد ح�سنن بهار ح�سن  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�سركة جمموعة �لمار�ت لات�سال )جمموعة �ت�سالت( �ض.م.ع 

�مل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )38273.07(

�ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 �ل�ساعة   2021/1/31 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2017/2155 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 1230/2016 جتاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )961287.92( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعان : �لبنك �لتجاري �لدويل �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعانهم : 1- عبد�هلل ح�سن �بر�هيم علي �لبلو�سي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
-  جمهول حمل �لإقامة 

�أر��سي  �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن  بانه مت �حلجز على  نعلنكم   : �لإع��ان  مو�سوع 
)منطقة هور �لعنز - رقم �لر�ض 1454( و )�لر���ض رقم 644 - منطقة �لورقاء �لثالثة( 
وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )961287.92( درهم بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر 

بتاريخ 2018/1/3.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/570 
�ملنذر:هيثم با�سم عبد�خلالق - �أردين �جلن�سيه

حمله �ملختار:مكتب �ملحاميه/روؤيا �لعو�سي
�سد �ملنذر �ليه:طه �ساح طه دو��ض - جمهول �لعنو�ن

عماين  ري��ال   )5247.5( مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  ننذركم  فاننا  �مل��ن��ذرة  عن  قانونيون  وك��اء  ب�سفتنا 
للمنذر قيمة �لقر�ض مو�سوع �حلو�له �ملاليه رقم:5128011726010763 بتاريخ:2017/9/17 �لتي 
متت من خال �سركة مركز عمان و�لمار�ت �لعربية �ملتحده لل�سر�فه فرع برج �لنهده على �سبيل 
�لقر�ض وذلك يف مدة �أق�ساها خم�سة �يام من �ليوم �لتايل لتاريخ ��ستامكم �لنذ�ر و�ل �سوف 
�لقانونيه  �ملبلغ بال�سافة للفو�ئد  ��سرد�د  �لتي تخوله  �لقانونية  يتخذ قبلكم كافة �لج��ر�ء�ت 
�سنويا ح�سب �لقانون وحتى �ل�سد�د �لتام وحيث �سبقت مطالبتكم ب�سد�د �ملبلغ وديا �كر من مره 

دون جدوى
و�ل  �لن��ذ�ر  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  �ي��ام  خم�سة  مدة  يف  بعاليه  �ملذكور  �ملبلغ  ب�سد�د  لذلك:ننذركم 
�سن�سطر لتخاذ �لازم �سدكم وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�سروفات بال�سافة للفائده �لقانونيه 

الكاتب العدل�سنويا من تاريخ �لنذ�ر وحتى �ل�سد�د �لتام

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/602 
�ملنذر:�حتاد �لهند�سة �لن�سائية ملقاولت �لبناء )ذ�ت م�سوؤولية حمدوده( يونك

�ملنذر �ليه:�ي ��ض �ي �سي ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م
�ملنذر �ليه �لثاين:�سانتو�ض فاتابار�يل جون - جمهولن حمل �لقامة

درهم   )000293( رقم  �ل�سيك  قيمة  ب�سد�د  �ليها  �ملنذر  �خطر  قد  �ملنذر  كان  ملا 
و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني بتاريخ:2019/5/12 بقيمة )100000( 

درهم �مار�تي و�لذي �رجتع دون �سرف لدى تقدميه للبنك �مل�سحوب عليه.
لذ� فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليها باملبادرة ل�سد�د قيمة �ل�سيك �ملذكور وذلك خال 
خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليهم لجبارهم على �ل�سد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/601 
مديرها  وميثلها  �����ض.ذ.م.م  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  لتجارة  �مل��ن��ذر:ك��وزم��وت��ك 

حممد �ساح �ملهريي
�ملنذر �ليه:ماريز بيوتي كلينك منطقة حرة ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة

ملا كان �ملنذر قد �خطر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �لفو�تري �رقامها )437-429-395-
 )600-549-534-527-509-505-487-485-474-472-466-465-464-454-449

بقيمة 134588 درهم �مار�تي و �مل�ستحقة بتاريخ كل فاتورة.
لذ� فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه باملبادرة ل�سد�د قيمة �لفو�تري �ملذكور وذلك خال 
خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليه لجباره على �ل�سد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/600 
�ملنذر:معذ� �ساهر �سيف

�ملنذر �ليه:�يفيلن �سمري �حمد - جمهول حمل �لقامة
-100171( �رق���ام  �ل�سيكات  قيمة  ب�سد�د  �ليها  �مل��ن��ذر  �خ��ط��ر  ق��د  �مل��ن��ذر  ك��ان  مل��ا 

بنك  على  و�مل�سحوبان   )100169-100170-100172-100174-100173-100175
دب��ي �ل���س��ام��ي ب������ت������اري������خ:2020/4/4-2020/3/31-2020/4/7-2020/3/14-

و�لذي  �م��ار�ت��ي  دره��م   39500 بقيمة   )2020/3/28-2020/3/21-2020/3/7
�رجتعو� دون �سرف لدى تقدميه للبنك �مل�سحوب عليه.

لذ� فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه باملبادرة ل�سد�د قيمة �ل�سيكات �ملذكور وذلك خال 
خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليه لجباره على �ل�سد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/598 
�ملنذر:متام يون�ض �لطويل

�ملنذر �ليه:حممد فوؤ�د عبد �جلليل يو�سف باط - جمهول حمل �لقامة
ملا كان �ملنذر قد �خطر �ملنذر �ليها ب�سد�د قيمة �ل�سيكات �رقام )000422-000395( 
و�مل�سحوبان على م�سرف عجمان بتاريخ:2020/4/1-2020/9/14( بقيمة 13500 

درهم �مار�تي و�لذي �رجتعو� دون �سرف لدى تقدميه للبنك �مل�سحوب عليه.
لذ� فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه باملبادرة ل�سد�د قيمة �ل�سيكن �ملذكور وذلك خال 
�ملنذر لتخاذ كافة  �سوف ي�سطر  ن�سر هذ� �لخطار و�ل  تاريخ  �ي��ام من  خم�سة 

�لجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملنذر �ليه لجباره على �ل�سد�د
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/605 
�ملخطرة:بي �و بي بي لتاأجري �ملعد�ت �لثقيلة �ض.ذ.م.م

بوكالة �ملحامي/يو�سف حممد �لبحر
�ملخطر �ليها:ويل جي �ند بي �لوطنية �ض.ذ.م.م - جمهولة حمل �لقامة

تخطر �ملخطر �ملخطر �ليها ومتهلها مدة خم�سة �يام �عتبار� من تاريخ تبلغها بهذ� 
�لخطار لوفاء و�سد�د مبلغ وقدره )391.390.86( درهم ثاثمائة وو�حد وت�سعون 
�لف وثاثمائة وت�سعون درهم و�ستة وثمانون فل�سا - للمخطرة وبخاف ذلك فان 
�ملخطرة �ستكون م�سطرة �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�قامة �لدعوى يف �سبيل 

�لز�م �ملخطر �ليها ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�لفو�ئد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2020/763 
�ملنذر:مريينت �نترييرز �ض.ذ.م.م

�سد �ملنذر �ليها �لوىل:�لفا للب�سريات �ض.ذ.م.م
�ملنذر �ليه �لثاين:حممد ح�سني ح�سن �ليعاقبة - �ردين �جلن�سية

تنبه �ملخطرة على �ملخطر �ليهما مبوجب هذ� �لخطار وحثهما على �لوفاء بالتز�ماتهما 
ب�سد�د مبلغ )300.000( دره��م �م��ار�ت��ي ث��اث مائة �ل��ف دره��م �م��ار�ت��ي - م�سافا �ليه 
كافة  �تخاذ  طائلة  حتت   2020/11/12 يف  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9 �لقانونية  �لفائدة 
�لق�سائية  و�مل�سروفات  للر�سوم  بال�سافة  �ملذكور  باملبلغ  و�لز�مه  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 
مدة  خال  جميعه  وذل��ك  �ل�سد�د  عن  �لمتناع  يف  �ل�ستمر�ر  حال  �لقانونية  و�لفو�ئد 

�ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستام �ملخطر �ليها لهذ� �لخطار قانونا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/766 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:�ماين حممد ح�سن �بر�هيم - �جلن�سية �لمار�ت

�ملو�سوع:فان �ملنذرة مبوجب هذ� �لنذ�ر تخطركم ويكلفكم ب�سرورة �لوفاء باملديونية 
وثاثون  خم�سة  فقط  درهم   )35.388.85( وق��دره  مببلغ  ل�ساحلها  بذمتكم  �ملر�سده 
و�سته  در�ه��م  و�ربعه  فل�ض  وثمانون  وخم�سه  درهما  وثمانون  وثمانيه  وثاثمائة  �لف 
وت�سعون فل�ض - بال�سافة �ىل �لفائدة �لتفاقية بو�قع 22% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق 
2020/2/23 وحتى متام �ل�سد�د على �ن يكون ذلك �ل�سد�د خال خم�سة �يام من تاريخ 
��ستامكم لهذ� �لنذ�ر و�ل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سدكم 
ل�ست�سد�ر �مر �لد�ء وفقا للمادتن 63 ، 62 من �لائحة �لتنفيذية لقانون �لجر�ء�ت 
�ملدنيه وذلك حفاظا على كافة حقوق �ملنذره مع �ملطالبة بال�سافة �ىل ما ذكر بتحميلكم 

كافة �لتعاب ور�سوم �لتقا�سي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/568 
�ملنذر:مركز �ت�ض �ت�ض �م لاعمال - فرع

بوكالة �ملحاميه/روؤيا �لعو�سي
�سد �ملنذر �ليه:فتحي �ل�سيد حممد �سعيد - م�سري �جلن�سية - جمهول �لعنو�ن

درهم   )50000( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  ننذركم  فاننا  �ملنذرة  قانونيون عن  وكاء  ب�سفتنا 
خم�سون �لف درهم �مل�سلمه �ليكم من �ل�سيد/حممد حممود عبد�لفتاح حماد - م�سري 
�جلن�سية على �سبيل �لمانه لت�سليمها للمنذرة �ل �ن �ملنذر �ليه �ختل�سها لنف�سه ��سر�ر� 

باملنذرة - وحيث �سبقت مطالبتكم ب�سد�د �ملبلغ وديا �كر من مره دون جدوى
لذلك:ننذركم ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور بعاليه يف مدة خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر 
بال�سافة  و�مل�سروفات  �لر�سوم  كافة  وحتميلكم  �سدكم  �ل��ازم  لتخاذ  �سن�سطر  و�ل 

للفائده �لقانونيه �سنويا من تاريخ �لنذ�ر وحتى �ل�سد�د �لتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 1317/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- �أك�سبريت�ض لل�سحن �ض.ذ.م.م وميثلها رفيق بون�سادة  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن حمكوم له : �ي كيه �م للماحة و�لتخزين �ض.ذ.م.م وميثلها �سانتو�ض تريوبورو فينكاتي�ض

وميثله : �حمد علي حممد من�سور �لزيودي 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2020/12/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالز�م  فينكاتي�ض  ت��ريوب��ورو  �سانتو�ض  وميثلها  ����ض.ذ.م.م  و�لتخزين  للماحة  �م  كيه  ل�سالح/�ي 
قانونية  فائدة  �ليه  م�سافا  دره��م   )292.452.39( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
ب�سيطة قدرها 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2020/12/4 وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 726/2020/72 تظلم جتاري  
مو�سوع �لدعوى :  تظلم من �لقر�ر �ل�سادر رقم 1393/2020 �مر على عري�سة جتاري 

و�لر�سوم و�مل�ساريف   
طالب �لإعان / 1-  نور �لدين مر�سى ر�سيد حتاملة  - �سفته بالق�سية : متظلم 

�ملطلوب �إعانهم :1- �لك�ساندر� بوجومولوفا - �سفته بالق�سية : متظلم �سده 
 جمهول حمل �لقامة

مو�سوع �لإعان : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاه ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر 
رقم 1393/2020 �مر على عري�سة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف،  وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
�ملو�فق  2021/2/7 �ل�ساعة 8.30 �ض بقاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/767 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:�مل �سامل م�سبح �سامل �لكندي - �جلن�سية �لمار�ت

�ملو�سوع:فان �ملنذرة تنبه عليكم مبوجب هذ� �لنذ�ر وتكلفكم بالوفاء باملبالغ �ملر�سدة يف ذمتكم 
ل�ساحلها وهي عبارة عن:�ول:مبلغ �لقر�ض �لغري م�سدد و�لبالغ قدره )109.145.17( درهم مائة 
وت�سعة �لف ومائة وخم�سة و�ربعون درهما و�سبعة ع�سر فل�سا - مع �لفائدة �لتفاقية على هذ� 
ثانيا:�ملبلغ   - �ل�سد�د  متام  وحتى   2020/11/8 يف  ��ستحقاقه  تاريخ  من  �سنويا   %24 بو�قع  �ملبلغ 
�ملر�سد عن بطاقة �لئتمان وقدره )8.395.58( درهم ثمانية �لف وثاثمائة وخم�سة وت�سعون 
تاريخ  منذ  �سهريا   %3.33 بو�قع  عليه  �لتفاقية  �لفائدة  مع   - فل�سا  وخم�سون  وثمانية  درهما 
��ستحقاقه يف 2020/10/12 وحتى متام �ل�سد�د ، على �ن يكون ذلك خال خم�سة �يام من تاريخ 
��ستامكم لهذ� �لتكليف و�ل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل حقها 
يف �حل�سول على �ملبالغ �ملر�سدة يف ذمتكم مع عدم �لخال وحفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى 

جتاه �ملنذر �ليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/768 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:�ميان علي �سعيد ح�سن �ملهري - �جلن�سية �لمار�ت

�ملنذر  على  �ملنذر  وينبه  ينذر  بالوفاء  و�لتكليف  �لن��ذ�ر  هذ�  �ملو�سوع:مبوجب 
�ليه ب�سد�د مبلغ وقدره )117.301.72( درهم مائة و�سبعة ع�سر �لفا وثاثمائة 
و�لف درهما و�ثنان و�سبعون فل�سا - بال�سافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية عن �ملطل 
يف �ل�سد�د بو�قع 12% �سنويا من تاريخ 30/�أغ�سط�ض/2020 وحتى �ل�سد�د �لتام 
وذلك خال خم�سة �يام من تاريخ ��ستام �لنذ�ر وذلك للعلم و�لحاطة ولتنفيذ 
ما جاء فيه ولنفاذ مفعوله �لقانوين يف حق �ملنذر �ليه مع عدم �لخال وحفظ 

حقوق �ملنذر �لخرى جتاه �ملنذر �ليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/771 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:حممد عبد�هلل �سيف حميد �ل�سام�سي - �جلن�سية �لمار�ت

�ملو�سوع:مبوجب هذ� �لنذ�ر و�لتكليف بالوفاء ينذر وينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه 
ب�سد�د مبلغ وقدره )40.166.42( درهم �ربعون �لفا ومائة و�سته و�ستون درهما 
�ل�سد�د  �ملطل يف  �لتاأخريية عن  �لفائدة  �ىل  بال�سافة   - فل�سا  و�ربعون  و�ثنان 
بو�قع 12% �سنويا من تاريخ 25/�أغ�سط�ض/2020 وحتى �ل�سد�د �لتام وذلك خال 
خم�سة �يام من تاريخ ��ستام �لنذ�ر وذلك للعلم و�لحاطة ولتنفيذ ما جاء فيه 
ولنفاذ مفعوله �لقانوين يف حق �ملنذر �ليه مع عدم �لخال وحفظ حقوق �ملنذر 

�لخرى جتاه �ملنذر �ليه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/769 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:دميه �سيف علي - �مار�تيه �جلن�سية

باملديونية  �ل��وف��اء  ب�سرورة  ويكلفكم  تخطركم  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب  �مل��ن��ذرة  �ملو�سوع:فان 
�لف  �ثنالن وخم�سون  �ملر�سده بذمتكم ل�ساحلها مببلغ وقدره )52.304.96( درهم فقط 
وثاثمائة و�ربعه در�هم و�سته وت�سعون فل�ض - بال�سافة �ىل �لفائدة �لتفاقية بو�قع %18 
�سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2020/3/5 وحتى متام �ل�سد�د على �ن يكون ذلك �ل�سد�د خال 
�ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت  �ست�سطر  �لن��ذ�ر و�ل  ��ستامكم لهذ�  تاريخ  �يام من  خم�سة 
�لقانونية �سدكم ل�ست�سد�ر �مر �لد�ء وفقا للمادتن 63 ، 62 من �لائحة �لتنفيذية لقانون 
�ملطالبة بال�سافة �ىل ماذكر  �ملنذرة مع  �ملدنيه وذلك حفاظا على كافة حقوق  �لج��ر�ء�ت 

بتحميلكم كافة �لتعاب ور�سوم �لتقا�سي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 
رقم املحرر 2020/770 

�ملنذر:د�ر �لتمويل �ض.م.ع
�ملنذر �ليه:عبد�لرحمن حممد غلوم عبد�هلل �ملازمي - �جلن�سية �لمار�ت

يف  �ملر�سد  باملبلغ  بالوفاء  وتكلفكم  �لن��ذ�ر  هذ�  مبوجب  عليكم  تنبه  �ملنذرة  �ملو�سوع:فان 
مائة  دره��م   )129.141.51( ق��دره  و�لبالغ  م�سدد  �لغري  �لقر�ض  مبلغ  عن  ل�ساحلها  ذمتكم 
�لفائدة  مع   ، فل�سا  وخم�سون  وو�ح��د  درهما  و�رب��ع��ون  وو�ح��د  ومائة  �لفا  وع�سرون  وت�سعة 
�لتفاقية على هذ� �ملبلغ بو�قع 18% �سنويا من تاريخ ��ستحقاقه وحتى متام �ل�سد�د ، على �ن 
يكون ذلك خال خم�سة �يام من تاريخ ��ستامكم لهذ� �لتكليف و�ل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ 
كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل حقوقها يف �حل�سول على �ملبلغ �ملر�سدة يف ذمتكم مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى جتاه �ملنذر �ليها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/531 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

بوكالة �لأ�ستاذ �ملحامي/نا�سر حمد �ل�سام�سي
�ملنذر �ليه:عليبك توليباى بيكتيمري - كازخ�ستاين �جلن�سية

وقدره  بذمته  �ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  �ىل  للمبادرة  �ليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  �لبنك  ف��ان 
)201.912.08( درهم مئتان وو�حد �لف وت�سعمائة و�ثنا ع�سر درهم وثمانية فل�سا - 
�أي��ام من تاريخ �لع��ان بالنذ�ر ويف حال عدم  ل�سالح �لبنك �ملنذر وذلك خال )5( 
�ل�سد�د خال �ملدة �ملحددة فان �ملنذر �سيكون م�سطر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�ليه مع  �ملنذر  باملبلغ �ملر�سد له بذمة  �ليه للمطالبة  �ملنذر  و�لق�سائية يف مو�جهة 

حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/532 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

بوكالة �لأ�ستاذ �ملحامي/نا�سر حمد �ل�سام�سي
�ملنذر �ليه:�سيد �و�ساجه ح�سن �سيد وجيه �حل�سن نقوى - باك�ستاين �جلن�سية

�ملر�سد بذمته �جمايل مبلغ  �ملبلغ  �سد�د  للمبادرة �ىل  �ليه  �ملنذر  ينذر  �ملنذر  �لبنك 
وقدره )116.198.07( درهم مائة و�سته ع�سر �لفا ومائة وثمانية وت�سعون درهم و�سبعه 
فل�ض - ل�سالح �لبنك �ملنذر وذلك خال )5( �أيام من تاريخ �لعان بالنذ�ر ويف حال 
�لجر�ء�ت  كافة  لتخاذ  م�سطر  �سيكون  �ملنذر  فان  �ملحددة  �مل��دة  خال  �ل�سد�د  عدم 
�لقانونية و�لق�سائية يف مو�جهة �ملنذر �ليه للمطالبة باملبلغ �ملر�سد له بذمة �ملنذر 

�ليه مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  2724/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/1032، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )404999.54( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�سخ�ض  �سركة   - ذ.م.م  �ل�سناعية  �ململوكة لك�سيد  �ك�سيد ليتكريت  �سركة   : �لإع��ان  طالب 

�لو�حد ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعانهم : 1- �سركة بيكون لان�ساء�ت �ض.ذ.م.م - فرع دبي - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده-  جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )404999.54( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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جهود حثيثة جلعل 2021 عاما

 ��ستثنائيا يف جذب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية
•• اأبوظبي-وام:

تكثف �لدو�ئر �ملعنية بتنمية �ل�ستثمار يف �لمار�ت جهودها �لهادفة جلعل 
ومبا  للدولة،  �ل�ستثمار�ت  من  �ملزيد  ل�ستقطاب  ��ستثنائيا  عاما   2021
ي�سرع من وترية �لن�ساط �لقت�سادي وي�سمن ��ستد�مة �لرقام �مل�ستهدفة 

للنمو خال عام �لحتفال باخلم�سن �لوىل من عمر �لدولة.
�لممية  �خلريطة  و�ّسعت  نوعية  نقلة  �ل��ع��ام،  م��ن  ��سبوعن  �أول  و�سهد 
للرويج و�ل�ستقطاب �ل�ستثماري للدولة، �أعقبها قمة عاملية لا�ستد�مة 
تكر�ض �أبو ظبي و�لإمار�ت حا�سرة دولية ل�سر�كات �لتنمية �لتي ت�ستك�سف 
“�لتعايف �لأخ�سر”  �لفر�ض �لقت�سادية وتدعم �لبتكار من �جل حتقيق 
يف مرحلة ما بعد جائحة كورنا. وُتقّدر �جلهات �ملوكلة بتنمية �ل�ستثمار �ن 
�لنجاحات �لتي حققتها �لمار�ت يف �د�رة �جلائحة و�سرعة �لتخارج منها، 
عززت كثري� من تناف�سية �لدولة، ويف �لثقة بها كبيئة جاذبة للم�ستمرين 
�لذين يتطلعون �ىل تنويع قو�عد �لإمد�د �ملحمية ب�سبكة �ملحفز�ت وبناء 

�لفائ�ض �لقادر على �ل�سمود.
���س��ّك��ل جن���اح �لإم������ار�ت يف م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات وحت��وي��ل��ه��ا �ىل فر�سة  و 
موؤ�سر  يف  ت�سنيفها  �ىل  �أُ�سيفت  جديدة  ميزة   ، �ل�ستثمار�ت  ل�ستقطاب 
“ د�فو�ض” للتناف�سية و�لذي �حتلت فيه �ملرتبة �لوىل عامليا يف ��ستقر�ر 

�لقت�ساد �لكلي ، و�لثالثة يف �سرعة �ل�ستجابة �حلكومية جتاه �ملتغري�ت.
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مع  بالتعاون  لا�ستثمار،  �أبوظبي  مكتب  وكان 
�أعلن �ل�سبوع �ملا�سي عن فتح ثمانية مكاتب جديدة موزعة  �أبوظبي،   –
�لمريكية  �لقار�ت  يف  و�لو�عدة  ��ستثماريا  �لن�سطة  �لقاليم  و  �ملدن  على 
�لعاقات  �سوّية  وتعميق  تو�سيع  فيها  ��ستهدفت  و�ل�سيوية،  و�لوروب��ي��ة 
بتعزيز  �مل�ستهدفن  �لرئي�سين  �ل�سركاء  مع  �ل�سر�تيجية  �لقت�سادية 
فر�ض �ل�ستثمار وجذب �ل�سركات �ملبتكرة لا�ستفادة من �لفر�ض �ملتجددة 

ولتاأ�سي�ض �أعمالها وتنميتها يف �لمارة.
�لذي  �لبتكار  برنامج  ب��اإط��اق  ذل��ك  لا�ستثمار  �بوظبي  مكتب  و��ستبق 

يقدم دعما بقيمة ملياري درهم للمجالت �سريعة �لنمو.
وتنفيذ� للروؤية �لر�سيدة طويلة �ملدى بالتحول من �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية 
�ملحدودة، و�رتياد ع�سر ما بعد �لنفط بنهج �لإد�رة �ل�ساملة للمو�رد باأدو�ت 
�لرقمنة و�لبتكار، كان مكتب �بوظبي لا�ستثمار دخل يف “�سندوق بد�ية”، 
م�ستهدفا متكن �سركات �لتكنولوجيا �لنا�سئة من �لو�سول �ىل ر�أ�ض �ملال 
تاأ�س�ض يف  بال�ستفادة من �سندوق  �أعمالها  �لذي حتتاجه ملو��سلة تطوير 
 .»21 غد�  �لتنموية”  للم�سرعات  �بوظبي  نامج  بر  �سمن   2019 مايو 
وبالتز�من مع كل ذلك ، ك�سف برنامج موؤ�س�سة دبي لتنمية �ل�ستثمار لعام 
2021 عن روؤية وثيقة تعطي �لولوية ل�ستقطاب �ل�ستثمار�ت �لجنبية 
�إدماج  يعتمد  �ل��ذي  �لنمو  �مكانيات  وتكامل  �لتحتية  �لبنية  جاذبية  بقوة 

�ملعايري �لبيئية و�لجتماعية ومعايري �حلوكمة.

 »�سالل« :�أبوظبي لال�ستد�مة ي�سهم 
يف حتفيز �لتنمية �مل�ستد�مة عامليا

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �سعادة �ملهند�ض جمال �سامل �لظاهري �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �سال 
للغذ�ء و�لتكنولوجيا �أهمية �أ�سبوع �أبوظبي لا�ستد�مة باعتباره و�حد�ً من 
�أكرب �لفعاليات �ملعنية بتحفيز وت�سريع عملية �لتنمية �مل�ستد�مة يف �لعامل. 
لا�ستد�مة  �أبوظبي  �أ�سبوع  �أعمال  �نطاق  مبنا�سبة  له  ت�سريح  يف  وق��ال 
2021 :” �أننا �أ�سبحنا �ليوم بحاجة �أكر من �أي وقت م�سى �إىل تفعيل 
قنو�ت �لتو��سل و�حلو�ر وتعزيز �لتعاون وتبادل �ملعرفة و�عتماد �لتقنيات 

عاملياً  فعاليتها  �أثبتت  �لتي  �ملبتكرة 
�ملتعلقة  �لتحديات  خمتلف  ملو�جهة 
و����س���م���ان فر�ض  و�ل���ط���اق���ة  ب���امل���ي���اه 
�حل�سول على �لغذ�ء، ل�سيما يف ظل 
ي�سهدها  �لتي  �ل�ستثنائية  �لظروف 
ع��امل��ن��ا �ل���ي���وم ج����ر�ء �ن��ت�����س��ار جائحة 

كوفيد-19.
�سال  �سركة  �أن  �ل��ظ��اه��ري  و�أ���س��اف 
�لدولة  ج���ه���ود  دع����م  ع��ل��ى  حت���ر����ض 
ل��ت��اأم��ن �لإم�����د�د �ل��غ��ذ�ئ��ي يف قطاع 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن خ���ال توظيف 
�لإنتاج  لزيادة  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
م�ستد�مة،  ب�سورة  �ملحلي  �ل��زر�ع��ي 

�آمنة  �لإم���ار�ت على �سلع غذ�ئية  �أف��ر�د جمتمع دول��ة  مبا ي�سمن ح�سول 
ووفرية، و�حلفاظ على �ملو�رد و�لبيئة لاأجيال �لقادمة.

% من  خمازن زي ت�ستحوذ على 60 
رويال هور�يزن بقيمة 80 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

�ملالية  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �ملُدرجة يف �سوق  �لقاب�سة  �لعاملية  �ل�سركة  �أعلنت 
عن ��ستحو�ذ �سركتها “خمازن زي” �ملتخ�س�سة يف جتارة �ملنتجات �لغذ�ئية 
وغ���ري �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن �خل���دم���ات، ع��ل��ى %60 م��ن ���س��رك��ة رويال 

هور�يزن �لقاب�سة وهي مورد رئي�سي لل�سلع �لأ�سا�سية يف �لإمار�ت.
دولر”  مليون   21“ دره���م  مليون   80 �ل���س��ت��ح��و�ذ  عملية  قيمة  وتبلغ 
مق�سمة �إىل 40 مليون درهم قابلة للدفع للم�ساهمن و40 مليون درهم 

�سخ ر�أ�ض مال ل�سركة رويال هور�يزن.
لنا  “يتيح  زي:  خم���ازن  ل�سركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �أم����ن،  ف���ال  وق���ال 
دخوًل فورياً  ’رويال هور�يزن‘  �ل�ستحو�ذ على �حل�سة �لأكرب من �سركة 
�إىل جمال بيع �ملو�د �لغذ�ئية، وُيعزى ذلك �إىل وجود متاجر لها يف عجمان 
و ر�أ�ض �خليمة و �لعن، بالإ�سافة �إىل ��سر�تيجية متو�سطة �ملدى لفتتاح 
�ألف   138 عن  تزيد  م�ساحة  ومنحنا   ،2025 عام  بحلول  متاجر  �أربعة 
قدم مربع لأكر من 25 �ألف منتج من منتجات �ملو�د �لغذ�ئية و�لتجزئة. 
كما �أننا ُن�سيف عامات جتارية عاملية �إىل حمفظتنا من �ل�سلع �لأ�سا�سية، 
�لتي  �لتوريد  �سل�سلة  �إد�رة  يف  �لت�سافر  �أوج��ه  من  �لعديد  هناك  و�سيكون 

�ستمنح �أرباحنا دفعة كبرية على �ملدى �لطويل«.

خالل منتدى الطاقة العاملي 

�سهيل �ملزروعي: ندعم توجه �لعامل مل�ستقبل منخف�س من �لكربون
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض �ملزروعي وزير 
لت�سريع  يطمح  �لعامل  �ن  �لتحتية  و�لبنية  �لطاقة 
�لكربون  منخف�ض  م�ستقبل  ن��ح��و  �ل��ط��اق��ة  حت���ول 

وي�سعى �إىل تقليل �لنبعاثات.
وقال معاليه �إننا يف دولة �لإم��ار�ت ن�سعى لتخفي�ض 
��سر�تيجية  تنفيذ  خ��ال  م��ن  �لكربونية  �لب�سمة 
�لطاقة 2050 و�لتي ت�ستهدف خف�ض ثاين �أك�سيد 
ول���ذل���ك من   ،70% ب���و�ق���ع  �ل����دول����ة  �ل���ك���رب���ون يف 
�لرفاهية  ا  �أي�سً �لتحول  ه��ذ�  ي�سمن  �أن  �ل�سروري 
لكل  و�ملتنامية  �مل�ستمرة  و�لقت�سادية  �لجتماعية 

�سكان �لعامل، ونحن ندعم بقوة هذ� �لتوجه.
و�أ�ساف معاليه خال جل�سة بعنو�ن “ �لدور �مل�ستمر 
للنفط و�لغاز يف قطاع �لطاقة” على هام�ض منتدى 
�لأطل�سي  �مل��ج��ل�����ض  ي��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �ل��ع��امل��ي  �ل��ط��اق��ة 
�لعاملي على  �لطلب  زي��ادة  توقع  �إن��ه مع   : �لأمريكي 
�ملقبلة،  �لثاثة  �لعقود  مدى  على  �لنظيفة  �لطاقة 
تلبية  بكيفية  تتمثل  رئي�سة  حتديات   3 جلياً  يظهر 
�لطلب �ملتنامي على �لطاقة، و�سبل �سمان �حل�سول 
ع��ل��ى ط���اق���ة م���وث���وق���ة وم���ي�������س���ورة �ل��ت��ك��ل��ف��ة وميكن 
�ل�ستمر�ر  �إمكانية  وم��دى  ب�سهولة،  �إليها  �لو�سول 
منخف�سة  ط��اق��ة  م�ستقبل  ط��ري��ق  ع��ل��ى  �ل�����س��ري  يف 
�لتحديات  ه��ذه  على  �لتغلب  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل��ك��رب��ون.. 
للح�سول  �لهيدروكربون  م�سادر  ��ستغال  يف  يكمن 
ما  �ل��ك��رب��ون،  منخف�سة  تلك  �سيما  ل  �لطاقة  على 
يعني �أنه وخال �لفرة �ملقبلة �سيكون �لركيز على 

م�سادر طاقة نظيفة و�سديقة للبيئة.
وتابع معاليه �نه مع تطور �لنظام �مل�ستقبلي للطاقة 
منخف�سة �لكربون، يجب على �جلميع �لعمل لتحقيق 

لأنظمة  �ل��ر�ه��ن  �ل��و���س��ع  تغيري  ع��رب  �ل��ه��دف  نف�ض 
�لطاقة �حلالية ملو�جهة تلك �لتحديات ب�سكل فعال 
يتطلب  �لطاقة  يف  �لتحول  �أن  �إىل  لفتا  وم�����س��وؤول، 
�لقت�سادية  �ل�ستد�مة  نحو  م�سركة  جهود  �تخاذ 
����س��ت��ن��اد�ً لتفاقية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة، وذل����ك 
باري�ض للمناخ، و�أن حتقيق �لتو�زن بن عنا�سر �أمن 
�لطاقة و�لقدرة على حتمل �لتكاليف لتلبية �لطلبات 
يختلف  �لطاقة  يف  و�لتحول  �لطاقة،  على  �ملتز�يدة 
�أن جميع توقعات  �إىل  و�إقليم لأخ��ر، م�سري�ً  من بلد 
�لطاقة �لعاملية �مل�ستقبلية ت�ست�سرف منو�ً يف �لطلب 
نحو  �ل�سعي  ن�ستهدف  ل��ذل��ك  و�ل���غ���از،  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
�لبتكار�ت  على  بالعتماد  ومتجددة،  نظيفة  طاقة 
و�أن  �حل��ي��وي،  �لقطاع  بهذ�  �ملرتبطة  و�لتكنولوجيا 
�نبعاثات  خف�ض  زي���ادة  يف  يتمثل  �لأ���س��ا���س��ي  �ل��ه��دف 

غاز�ت �لحتبا�ض �حلر�ري خال �لفرة �لنتقالية.
�إن��ت��اج �ل��وق��ود منخف�ض  وق��ال �مل��زروع��ي: نتجه نحو 
�لكربون، و�لعتماد �ملتز�يد على �لغاز �لطبيعي وهو 
من �أنظف م�سادر �لطاقة، ومن �ساأنه �أن يحافظ على 
�لعديد  هناك  و�إن  �لطاقة  �أنظمة  مو�زنة  متطلبات 
من �ل�سر�تيجيات �ملتاحة للتنويع يف �سناعة �لنفط 
م�����س��اري��ع طاقة  لت�سمل  �لأ����س���ول  و�ل���غ���از، وحت��وي��ل 
�لهيدروجن،  �إن��ت��اج  �أو  �ل�سم�سية  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ري��اح 
�لإيجابية،  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �ل��ف��ر���ض  يحقق  �ل���ذي  �لأم����ر 
موؤكد�ً �لتطلع �إىل تنفيذ حلول م�ستد�مة وم�ستقبل 
منخف�ض �لكربون لقطاع طاقة، و�أنه من �ل�سروري 
تبني مفهوم �قت�ساد �لكربون �لد�ئري حيث تتم �إد�رة 
كل مكون من مكونات بعناية ل�سمان تقليل �لكربون 
برول  �سركة  و�أن  تدويره”  �أو  ��ستخد�مه  �إع��ادة  �أو 
كثافة  خف�ض  ت�ستهدف  “�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي 

�لكربون بن�سبة 25? بحلول عام 2030.

�لتحتية، عن  و�لبنية  �لطاقة  وزي��ر  و حتدث معايل 
�لعقود  خ��ال  و�ل��غ��از  �لنفط  لقطاع  �ملتنامي  �ل���دور 
�إم���د�د�ت  و�سمان  �مل��ت��ز�ي��د،  �لطلب  لتغطية  �ملقبلة، 
موثوقة وباأ�سعار معقولة، موؤكد�ً �لقدرة على تعظيم 
�إم��د�د�ت �لطاقة عرب �لبلد�ن و�لقار�ت ودعم  فر�ض 
حتر�ض  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�أن  �ملتز�يد،  �لعاملي  �لطلب 
�ملتز�يد،  �لطلب  ملو�كبة  �لطاقة  م�سادر  تنويع  على 
للطاقة  �لتقليدية  �مل�سادر  بن  �لتنويع  تبنت  حيث 
و�لتي ت�سمل �لنفط و�لغاز، وعقد �تفاقات و�سر�كات 
تبني  يف  ي�ساهم  مما  �ملمار�سات،  �أف�سل  لتبني  دولية 
�لأثار  �ملتجددة، و�حلد من  حلول م�ستد�مة للطاقة 

�جلانبية على �لبيئة.
دور�ً  �سك  با  �ستلعب  �لتكنولوجيا  �ن  معاليه  وذك��ر 
ح��ي��وي��اً يف دع���م �إز�ل����ة �ل��ك��رب��ون، مب��ا يف ذل���ك تقنية 
و��ستخد�مه  �لكربون  وتخزين  و��ستخد�م  �لتقاط 
�لثورة  تقنيات  �ستدعم  فيما   »CCUS« وتخزينه 
�أن  و  و�لعمليات،  �لإنتاج  حت�سن  �لر�بعة  �ل�سناعية 
و�لتطوير  �لبحث  تعزيز  �إىل  بحاجة  �لطاقة  قطاع 
�ل��ك��ف��اءة يف عمليات  و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى رف���ع م�����س��ت��وى 
منخف�سة  �لتقنيات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��غ��از،  �لنفط 
�لهيدروجن  �أن طاقة  منوها  �لكربونية،  �لنبعاثات 
�مل�ستد�مة  �أحد �سبل حتقيق �لتنمية  �أن ت�سكل  ميكن 
يف دولة �لإمار�ت حيث من �ملمكن �أن يتم �إنتاجها من 
�أو  و�ل��غ��از  �لنفط  مثل  و�لتقليدية  �ملتوفرة  �مل�سادر 
�ل�سم�سية، وطاقة  �ملتجددة مثل �لطاقة  �مل�سادر  من 
و�مل�سادر  �لأر���ض،  لباطن  و�لطاقة �حلر�رية  �لرياح، 
م�سادر  من  �لهيدروجن  �إنتاج  يعد  فيما  �لع�سوية، 
�لوقود �لأحفوري يف منطقتنا حالًيا �لأكر تناف�سية 

من حيث �لتكلفة �لتي تبلغ 1.5 دولر للكيلوغر�م.
و�أكد �أهمية �لدور �ملتنامي لتقنية �لتقاط و��ستخد�م 

وت��خ��زي��ن �ل��ك��رب��ون يف �حل���د م��ن �ن��ب��ع��اث��ات �لغاز�ت 
�أن  �إىل  لفتا  �حل���ر�ري،  �لحتبا�ض  لظاهرة  �مل�سببة 
برول  ���س��رك��ة  ب���ن  �مل�����س��رك  “�لريادة”  م�����س��روع 
و�سركة �أبوظبي لطاقة  �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك”، 
�لتقاط  تقنية  �أن  على  يربهن  “م�سدر”،  �مل�ستقبل 
للحد  جمديا  جت��اري��ا  ح��ًا  متثل  �لكربون  وتخزين 
من �لنبعاثات �ل�سناعية لغاز ثاين �أك�سيد �لكربون، 
كجزء  �ملقبلة  ع��ام��ا  للخم�سن  ت�ستعد  �ل��دول��ة  و�أن 
يلتزم  و�لغاز  �لنفط  قطاع  و�أن   ،2071 �أجندة  من 
�أهد�فنا  لتحقيق  �ل���ك���رب���ون،  منخف�ض  مب�ستقبل 
�لطلب  ودع��م  للطاقة  �مل�ستد�م  �لتحول  يف  �مل�سركة 
�ملتز�يد على �لطاقة، و�أن �لنفط و�لغاز -وعلى وجه 
من  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً  �سيظل  �لطبيعي  �لغاز  �خل�سو�ض 

مزيج �لطاقة.

بهدف ت�صليط ال�صوء على دور القت�صاد الدائري يف توليد فر�ض التنمية وتعزيز ال�صتدامة

د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي تطلق �سيا�سة �إنتاج �لطاقة من �لنفايات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل���ر�ئ���د يف قيادة  �ن��ط��اق��اً م��ن دوره����ا 
ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة يف �لإم�������ارة و�لرت���ق���اء 
�أعلى  ب��ك��ام��ل م��ن��ظ��وم��ة �ل��ط��اق��ة وف����ق 
��ستد�مة  ت��ع��زي��ز  م��ع  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
ومو�جهة  �لبيئة  على  و�حلفاظ  �مل��و�رد 
�لتحديات �ملناخية، �أعلنت د�ئرة �لطاقة 
�إنتاج  “�سيا�سة  �إط���اق  ع��ن  �أبوظبي  يف 
�لطاقة من �لنفايات” يف �لإمارة بهدف 
�قت�ساد  �أبوظبي نحو  �م��ارة  دعم حتول 
�أك���ر ����س��ت��د�م��ة م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز دور 

و�أهمية �لقت�ساد �لد�ئري.
وتاأتي �سيا�سة �إنتاج �لطاقة من �لنفايات 
يف �إطار حر�ض د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي 
على تعزيز ��سر�تيجيات �إمارة �أبوظبي 
يف قطاع �لطاقة وقطاع �إد�رة �لنفايات، 
ودر��سة �ل�ستثمار�ت �ل�سر�تيجية �لتي 
توؤثر يف �لعر�ض و�لطلب �ملحلي لقطاع 
و�لتعريفات  �لر�سوم  وتنظيم  �لطاقة، 
�ل�سيا�سة  وتطبق  �لقطاع.  يف  و�لأ�سعار 
باإنتاج  �ملتعلقة  �لأن�����س��ط��ة  جميع  ع��ل��ى 

�لطاقة من �لنفايات يف �إمارة �أبوظبي.
�لطاقة من  �إنتاج  �سيا�سة  �إط��اق  وج��اء 
�لطاقة  د�ئ���رة  ب��ن  بالتن�سيق  �لنفايات 
�أب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن �جل��ه��ات �ملعنية  يف 
�لقاب�سة  ����س���رك���ة  وه�����ي  �أب����وظ����ب����ي  يف 
و�سركة  ت���دوي���ر،  وم���رك���ز   ،)ADQ(
“طاقة”،  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
و�سركة مياه وكهرباء �لإمار�ت، وموؤ�س�سة 
�أبوظبي للطاقة، و�سركة �أبوظبي للنقل 
�لبيئة  وهيئة  “تر�ن�سكو”،  و�لتحكم 
– �أبوظبي، ود�ئرة �لبلديات و�لنقل يف 

�أبوظبي، ومدينة م�سدر.

�عتماد �إطار عمل بني حكومة �أبوظبي 
�مل�ساريع  لتنفيذ  �لعقارية  و�ل��د�ر 
�الإم��ارة يف  �لر�أ�سمالية  �حلكومية 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  �عتمد 
�إط����ار ع��م��ل ب��ن ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي و�سركة 
�مل�ساريع  لتنفيذ  “�لد�ر”  �لعقارية  �ل���د�ر 

�حلكومية �لر�أ�سمالية يف �لإمارة.
�للجنة  تو�سية  على  بناًء  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ياأتي 
�لتنفيذية �لتابعة للمجل�ض �لتنفيذي لإمارة 
بن  �ل�سر�كة  عمل  �إط���ار  بتطوير  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�ساريع  لتنفيذ  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعن 
ومذكرة  �لإم��ارة،  يف  �لر�أ�سمالية  �حلكومية 
�أبوظبي  ���س��رك��ة  ب��ن  تلتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اه��م 
 »ADQ« “�لقاب�سة  �لقاب�سة  �لتنموية 
�لد�ر  ت��ويل  �لعمل  �إط���ار  ويت�سمن  و�ل���د�ر. 
�لرئي�سية  �مل�����س��اري��ع  م���ن  جم��م��وع��ة  �إد�رة 
30 مليار درهم،  �إىل  �إجمالية ت�سل  بقيمة 
�لريا�ض”  “مدينة  م�������س���روع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
�إىل  بالإ�سافة  “�سمال بني يا�ض”  وم�سروع 
م�ساريع �أخرى يف منطقتي �لعن و�لظفرة، 
من  �لن��ت��ه��اء  عند  جمتمعة  �ست�سم  و�ل��ت��ي 
تطويرها خال خم�ض �سنو�ت �أكر من 25 
�ألف منزل للمو�طنن بالإ�سافة �إىل �لبنية 

�لتحتية �ملرتبطة بها.
كما �ستتوىل �لد�ر �لعقارية �لإ�سر�ف �لإد�ري 
�أب��وظ��ب��ي للخدمات  ���س��رك��ة  م�����س��اري��ع  ع��ل��ى 
حالياً  ت��ن��ِف��ذ  �ل���ت���ي  “م�ساندة”  �ل���ع���ام���ة 
بقيمة  �لرئي�سية  �مل�����س��اري��ع  م��ن  جم��م��وع��ة 
10 مليار�ت درهم يف جمالت متعددة مثل 
�لتعليم و�لرعاية �ل�سحية و�لبنية �لتحتية 

و�خلدمات �لجتماعية و�إد�رة �ملر�فق.

جمعة  حممد  �سعادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
بن جر�ض �لفا�سي وكيل د�ئرة �لطاقة 
وفق  تعمل  �ل���د�ئ���رة  “�إن  �أب��وظ��ب��ي:  يف 
قطاع  كامل  لتطوير  متكاملة  منهجية 
ت�سمن  م�ستقبلية  روؤي���ة  وف��ق  �ل��ط��اق��ة 
و�حلفاظ  �لطبيعية  �مل����و�رد  ����س��ت��د�م��ة 
بالتز�مات  �لإيفاء  �أجل  �لبيئة من  على 
�لقطاع جتاه زيادة �لطلب على �لطاقة 
�سيا�سة  وت��ع��د  �ملقبلة.  �ل�سنو�ت  خ��ال 
�إنتاج �لطاقة من �لنفايات خطوة مهمة 
يف �سبيل تعزيز قطاع توليد �لطاقة من 
�لنفايات وزيادة �ل�ستثمار فيه وحتقيق 
�ل�ستفادة �ملثلى من هذ� �مل�سدر �حليوي 
يف  ��ستخد�مها  و�إع���ادة  �لطاقة  لتوليد 

خمتلف �لقطاعات �حليوية«.
و�أ�ساف �سعادته: “�إن �ل�سيا�سة �جلديدة 
ب���ن د�ئ�����رة �لطاقة  ت���ع���اون  ه���ي ث���م���رة 
وخمتلف �جلهات �ملعنية، وهو ما نهدف 
وتوجهات  روؤى  حتقيق  �إىل  خاله  من 
�إىل تعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
عاملياً  م���رك���ز�ً  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة  م��ك��ان��ة 
حيث  �لد�ئري،  و�لقت�ساد  لا�ستد�مة 
م�ساريع  وت��و���س��ي��ع  ت��ط��وي��ر  �إىل  ن��ه��دف 
ر�ئدة لتوليد �لطاقة من �لنفايات وخلق 

منوذج عاملي لا�ستد�مة يف �أبوظبي«.
وت��ف�����س��ي��ًا، �أط��ل��ق��ت د�ئ�����رة �ل��ط��اق��ة يف 
�أب���وظ���ب���ي ���س��ي��ا���س��ة �إن����ت����اج �ل���ط���اق���ة من 
ل���دع���م ومتكن  �لإم�������ارة  �ل��ن��ف��اي��ات يف 

�لنفايات  م��ن  �ل��ط��اق��ة  توليد  م�ساريع 
عرب حتديد عدد من �لآليات وهي، �أ�س�ض 
�لتن�سيق بن قطاع �لطاقة وقطاع �إد�رة 
و�ختيار  وتطوير  �بوظبي،  يف  �لنفايات 
�لنفايات،  م��ن  �لطاقة  توليد  م�ساريع 
�لكهرباء  و�سعر  تكاليف  تغطية  و�آل��ي��ة 
�لطاقة من  �ملنتجة من م�ساريع توليد 
ومر�قبة  وتنظيم  وترخي�ض  �لنفايات، 
�لنفايات  م��ن  �ل��ط��اق��ة  توليد  حم��ط��ات 
و�ل�����ت�����ز�م�����ات ����س���رك���ة م����ي����اه وك���ه���رب���اء 

�لإمار�ت.
�لعقبات  مناق�سة  �إىل  �ل�سيا�سة  وتهدف 
�إنتاج  تطوير  تو�جه  قد  �لتي  �ملحتملة 
�أبوظبي،  �إمارة  �لنفايات يف  �لطاقة من 
�إنتاج  تطوير  تي�سري  خ��ال  م��ن  وذل���ك 
�لطاقة من �لنفايات عن طريق مناق�سة 
�لعقبات �ملحتملة �لتي قد تو�جه قطاع 
وتذليلها  ح��دت��ه��ا  وت��خ��ف��ي��ف  �ل���ط���اق���ة 
�إن�ساء وتطوير م�ساريع حتويل  لتي�سري 
�أب���وظ���ب���ي يف  يف  ط���اق���ة  �إىل  �ل���ن���ف���اي���ات 

�مل�ستقبل.
�أه����د�ف����ه����ا، ت�سعى  �أج�����ل حت��ق��ي��ق  وم����ن 
�إىل  �لنفايات  من  �لطاقة  �إنتاج  �سيا�سة 
�لطاقة من  �إنتاج  و�سع مبادئ لتطوير 
�لنفايات يف �مل�ستقبل و�لتي تتحدد بناء 
بالإ�سافة  �لطاقة،  قطاع  منظور  على 
�آلية لتحديد م�ساهمة قطاع  �إىل و�سع 
تكاليف  ����س��رد�د  خم�س�ض  يف  �لطاقة 

�إنتاج �لطاقة من �لنفايات.
�إنتاج  يقدم  �أن  ينبغي  لل�سيا�سة،  ووفقاً 
�ل��ط��اق��ة م���ن �ل��ن��ف��اي��ات ق��ي��م��ة وم����ردود 
ومنا�سباً  م��ع��ق��وًل  وخم�����س�����س��اً  م�����ادي 
ل����س���رد�د ت��ك��ال��ي��ف �إن���ت���اج �ل��ط��اق��ة من 
�لنهائين  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ن  �ل��ن��ف��اي��ات 

باآلية  يتعلق  وفيما  و�لطاقة.  للنفايات 
ت��ع��ك�����ض هذه  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  �ل��ت��خ�����س��ي�����ض، 
�لآلية �سايف �ملنافع و�ملز�يا �لتي يح�سل 
�لنفايات  �إد�رة  ق��ط��اع  م���ن  ك���ل  ع��ل��ي��ه��ا 
وقطاع �لطاقة من عملية �إنتاج �لطاقة 

من �لنفايات.
بالإ�سافة �إىل ذلك، توؤكد �ل�سيا�سة على 
�لطاقة  �إن��ت��اج  م�ساريع  تكون  �أن  �أهمية 
من �لنفايات �آمنة وموثوقة وفعالة و�أن 
تطبق مبد�أ �ل�سر�ء �لقت�سادي، وهو ما 
يف  �ل�سروط  من  �لعديد  تو�فر  يتطلب 
ت�سغيلها  �سمان  �أه��م��ه��ا،  �مل�ساريع  تلك 
�لقت�سادية  �لكفاءة  مبد�أ  �إىل  ��ستناد� 
خف�ض  تقنية  ����س��ت��خ��د�م  تت�سمن  و�أن 
�لأخرى  �لتقنيات  ب��ن  م��ن  �لنبعاثات 
�مل���ج���ال لهذ�  �مل�����س��ت��خ��دم��ة يف  �ل��ف��ع��ال��ة 
�أه��د�ف خف�ض  �لغر�ض مبا يتما�ض مع 

�نبعاثات غاز�ت �لنبعاث �حلر�ري.
وفيما يتعلق باآلية �لتخ�سي�ض ل�سرد�د 
من  �لنفايات  م��ن  �لطاقة  �إن��ت��اج  تكلفة 
�إنتاج  ���س��ي��ا���س��ة  ت��ع��ت��م��د  �ل��ط��اق��ة،  ق��ط��اع 
�إىل  يهدف  منهج  �لنفايات  من  �لطاقة 
�لتي  للقطاع  �ملتجنبة  �لتكاليف  تقييم 
�ل��ن��ف��اي��ات. �ل��ط��اق��ة م��ن  �إن��ت��اج  يحققها 

على  ب��ن��اء  �لكهرباء  �سعر  حت��دي��د  وي��ت��م 
تقدير �لتكاليف.

مياه  �سركة  تقوم  �ل�سيا�سة،  ومب��وج��ب 
تقرير  ب���ت���ق���دمي  �لإم����������ار�ت  وك���ه���رب���اء 
لتقييم �لتكلفة �لهام�سية طويلة �لأجل 
لعتماده  �لنفايات  من  �ملنتجة  للطاقة 
م���ن ج��ان��ب د�ئ�����رة �ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي تقوم 
�سركة  متطلبات  على  ب��امل��و�ف��ق��ة  �أي�����س��اً 
م��ي��اه وك��ه��رب��اء �لإم������ار�ت مل�����س��ي قدماً 

بتلك �مل�ساريع.

توفر فر�صًا نوعية للموؤثرين حمليًا واإقليميًا 

»�سم�س« و�أومني�س ميديا تطلقان من�سة �أومني�س �إنفلون�سرز �لرقمية
•• ال�شارقة-الفجر:

للخدمات  ����س���م�������ض  ����س���رك���ة  �أط����ل����ق����ت 
�ل�سارقة  مل��دي��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لإع���ام���ي���ة، 
�أومني�ض  و���س��رك��ة  )���س��م�����ض(،  ل���اإع���ام 
و�إد�رة  ت��ط��وي��ر  يف  �ملتخ�س�سة  م��ي��دي��ا، 
�ملتكاملة،  �لإعامية  �لرقمية  �حللول 
يف  �إنفلون�سرز”،  “�أومني�ض  م��ن�����س��ة 
�إ�����س����د�ره����ا �ل���ت���ج���ري���ب���ي، ب���ه���دف دعم 
مع  �لتو��سل  على  �ل�سركات  وم�ساعدة 
�لرويج  ي�ستطيعون  �ل��ذي��ن  �مل��وؤث��ري��ن 
يف  �مل��رج��وة  �لنتائج  وحتقيق  ملنتجاتها 
معن،  وتوقيت  حم���ددة  ميز�نية  �إط���ار 
�لت�سويق  خ����دم����ات  م����ن  و�ل����س���ت���ف���ادة 
معدل  ت�سهد  و�ل��ت��ي  �ملتنامية  �لرقمية 

منو �سنوي بو�قع %32.
وقال �سعادة �لدكتور خالد �ملدفع، رئي�ض 
)�سم�ض(:  ل���اإع���ام  �ل�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
ومتابعتنا  و�أبحاثنا  لدر��ساتنا  “وفقاً 
�لعاملية  �لت�سويق  �سناعة  ف��اإن  �حلثيثة، 
من خال �ملوؤثرين �ست�سهد منو�ً هائًا، 
�ذ بلغت ما يقارب �ل 6 مليار�ت دولر يف 
�إىل  �أن ت�سل  �ملتوقع  2020، ومن  عام 
�أقل  �أك��ر من 24 مليار دولر بعد نحو 
من خم�ض �سنو�ت، ما يوؤكد على �أهمية 
�ملن�سة  �لتي �ستقدمها  �لو�عدة  �لفر�ض 

للموؤثرين و�ملعلنن.
وت���اب���ع: م��ن ه��ن��ا ج����اءت ف��ك��رة ت�سميم 
من�سة  ت��ف��ع��ي��ل،  وب���ال���ت���ايل  وت���ط���وي���ر، 
من  �لرقمية  �إنفلون�سرز”،  “�أومني�ض 

�أج���ل �لإ���س��ه��ام �ل��ف��ّع��ال يف ت��ق��دمي جيل 
�لتو��سل  �مل��وؤث��ري��ن يف ع��امل  جديد م��ن 
�لجتماعي مبختلف من�ساته وو�سائله، 
و�لفاعلية  و�ل��ن�����س��اط  باحليوية  يتميز 
وخرب�ت  و�إمكانات  مهار�ت  �إىل  �ملرتكزة 
�أن حتقق  وموؤهات متنوعة، ميكن لها 
و�لتميز  بالإبد�ع  حافلة  لفتة  جناحات 

و�لبتكار. 
و�أ������س�����اف: ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت���ام���ة ب���اأن 
�لتي  �إنفلون�سرز”  “�أومني�ض  من�سة 
وعناية،  ب���دق���ة  ع��ل��ي��ه��ا  �ل����س���ت���غ���ال  مت 
ر�سم  �إع�����ادة  يف  �مل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى  �ستعمل 
لها  و�سيكون  �لتو��سل،  �سناعة  مامح 
كل  يف  �إيجابي  ب�سكل  كبري  �إيجابي  �أث��ر 
و�ل�ستثمار  و�لإن���ت���اج  �ل��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات 

عاملية  ���س��وق��اً  �ست�سبح  �إذ  و�ل��ت�����س��وي��ق، 
على  تعتمد  �أن��ه��ا  خ�سو�ساً  للموؤثرين، 
��ستقطاب  ه��ي:  �أ�سا�سية،  رك��ائ��ز  ث��اث 
�ملوؤثرين،  م��و�ه��ب  وت��ن��م��ي��ة  �مل���وؤث���ري���ن، 
�ملوؤثرين، فهناك حزمة عو�مل  وترويج 
ميكن �أن تعمل على تعزيز تبني �لت�سويق 
�ملوؤثرين، مثل حتول  على  يعتمد  �لذي 
ي�ستند  �ل�����ذي  �مل��ح��ت��وى  �إىل  �ل��ع��م��اء 
�لتو��سل  من�سات  ع��ل��ى  �ل��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى 
�لجتماعي، وزيادة �عتماد بر�مج حظر 

�لإعانات.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف��ه��د �ل��ذي��ب، �لرئي�ض 
�لتنفيذي ل�سركة �أومني�ض ميديا: “تعد 
من�سة “�أومني�ض �إنفلون�سرز” �أد�ة فعالة 
للتو��سل  و�ل�����س��رك��ات  �مل��وؤ���س�����س��ات  ل���دى 
م���ع ���س��ري��ح��ة و����س��ع��ة م���ن �مل���وؤث���ري���ن يف 
بدورهم  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 
يف  �ل�سركات  ه��ذه  م�ساعدة  ي�ستطيعون 
�لرويج لعاماتها �لتجارية وخدماتها 
يف  �ملرجوة  �لنتائج  وحتقيق  ومنتجاتها 

�إطار ميز�نية حمددة وتوقيت معن«.
وت�سري �لدر��سات �إىل �أن �ل�سنو�ت �لقليلة 
�ملعلنن  قبل  من  �سهدت عزوفاً  �ملا�سية 
على  للح�سول  ك��ب��رية  مبالغ  دف��ع  على 
خدمات كبار �مل�ساهري و�ملوؤثرين، �لمر 
و��سعة  �سريحة  �أم���ام  �ل��ب��اب  فتح  �ل���ذي 
�مل��وؤث��ري��ن. و�أك����د ��ستطاع  م��ن ���س��غ��ار 
�أن  للر�أي ه��ذ� �لجت��اه �لآخ��ذ بالتنامي 
�أكر من ن�سف �مل�سوقن �لذين �سملهم 
�ل�ستطاع يخططون لزيادة �مليز�نيات 

 ،%77 مب��ع��دل  ل��ل��م��وؤث��ري��ن  �ملخ�س�سة 
من  �لأك��رب  �لن�سبة  توجيه  يتم  �أن  على 

هذه �مليز�نيات نحو �سغار �ملوؤثرين. 
�ل����ذي����ن  �أول������ئ������ك  “حتى  و�أ���������س��������اف: 
5000 م��ت��اب��ع ميكن  �أق���ل م��ن  ل��دي��ه��م 
�لذكية”،  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  م��ن  �عتبارهم 
من�سة  يف  للت�سجيل  �مل���وؤث���ري���ن  د�ع���ي���اً 
 OMNESInfluencers .com
وزي���ادة  و�سعبيتهم  ح�����س��وره��م  لتعزيز 
ب�سكل  لئ�����ق  دخ�����ل  ل��ك�����س��ب  ف���ر����س���ه���م 
�أن��ه يف غ�سون  بالذكر  منتظم. �جلدير 
�أكر  �مل��ا���س��ي��ة، �سجل  �ل��ث��اث��ة  �لأ���س��ه��ر 
�أومني�ض  من�سة  يف  م��وؤث��ر   2100 م��ن 
�إن��ف��ل��ون�����س��رز، �ل��ت��ي ت��ق��دم �أي�����س��اً خدمة 
�لتدريبية  و�ل���رب�م���ج  �مل��وؤث��ر  ترخي�ض 
�ملهنية  رح��ل��ت��ه��م  جل���ع���ل  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
من�سة  وتفتخر  و�سا�سة.  متعة  �أك���ر 
بان�سمام  �إنفلون�سرز”  “�أومني�ض 
م���وؤث���ري���ن �إل��ي��ه��ا م���ن �أك�����ر م���ن 115 
جن�سية، تاأتي �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف مقدمتها حمتلة �ملرتبة �لأوىل، تليها 
من�سة  وت�ست�سيف  �مل��غ��رب.  ث��م  �ل��ه��ن��د 
�سوقاً  �أي�����س��اً  �إنفلون�سرز”  “�أومني�ض 
رقمية مفتوحة، وهو ما يتيح لقطاعات 
�لأع���م���ال ف��ر���س��ة �ل��ت��ف��اع��ل �مل��ب��ا���س��ر مع 
�ملوؤثرين على �مل�ستوى �ملحلى و�لدويل. 
كما تقوم �ملن�سة بتزكية بع�ض �ملوؤثرين 
�أ�سحاب  ح��م��ات  متطلبات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
حمركات  على  �عتماد�ً  وذل��ك  �لأع��م��ال، 

�لبحث وخا�سية �لذكاء �ل�سطناعي.
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املال والأعمال

توفر خدمات ا�صتثمارية لأول �صندوق ا�صتثمار عقاري اأخ�صر يف الإمارات
»م�سدر« توقع �تفاقية ��سرت�تيجية 

مع بنك �الإمار�ت دبي �لوطني 
•• اأبوظبي-الفجر: 

“مبادلة  �سركات  �إح���دى  “م�سدر”،  �مل�ستقبل  لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  �أعلنت 
لا�ستثمار” و�ل�سركة �لر�ئدة عاملياً يف جمال �لتطوير �لعمر�ين �مل�ستد�م، عن 
وذلك  �لأ�سول،  لإد�رة  �لوطني  دبي  �لإم��ار�ت  �سركة  مع  �سر�كة  �تفاقية  توقيع 
�لعقاري  لا�ستثمار  “م�سدر”  ل�سندوق  �ل�ستثمار�ت  �إد�رة  خدمات  لتوفري 

�لأخ�سر، �لأول من نوعه يف دولة �لإمار�ت. 
من  لكل  �لو��سعة  �خل��رب�ت  من  �ملتبادلة  �ل�ستفادة  �إىل  �ل�سر�كة  ه��ذه  وتهدف 
�إد�رة �سناديق مالية مت تاأ�سي�سها  وهي �سركة  “م�سدر لإد�رة روؤو�ض �لأمو�ل”، 
�لإمار�ت  �ملالية، و�سركة  �سلطة تنظيم �خلدمات  وحا�سلة على مو�فقة  موؤخر�ً 

دبي �لوطني لإد�رة �لأ�سول يف جمال �لعقار�ت �مل�ستد�مة و�إد�رة �ل�سناديق. 
وكانت “م�سدر” قد �أعلنت عن �إطاق �سندوق ��ستثمار يف �لعقار�ت �مل�ستد�مة، 
�أ�سبوع  فعاليات  خال  �لإم���ار�ت،  دول��ة  يف  �أخ�سر  عقاري  ��ستثمار  �سندوق  �أول 
�سوق  يف  �ل�سندوق  �إدر�ج  ومت  �ملا�سي.  �لعام  من  يناير  يف  لا�ستد�مة  �أبوظبي 
�أبوظبي �لعاملي ك�سندوق ��ستثماري موؤهل، حيث يوفر للم�ستثمرين فر�سة قيمة 
لا�ستثمار يف حمفظة فريدة ت�سم �أ�سول عقارية م�ستد�مة ومدرة للدخل. وقد 
�أكدت “م�سدر” ح�سول �ل�سندوق على مو�فقة �سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية 

ل�سوق �أبوظبي �لعاملي لبدء بعملياته.
عقار�ت  �أربعة  حالياً  �لأخ�سر  �لعقاري  لا�ستثمار  “م�سدر”  �سندوق  وي�سم 
جت��اري��ة ���س��م��ن م��دي��ن��ة م�����س��در، �إح����دى �أك����ر م���دن �ل��ع��امل ����س��ت��د�م��ة ومركز 
�لتكنولوجيا و�لبتكار يف �أبوظبي. وينخف�ض ��ستهاك جميع هذه �لعقار�ت من 
�ملياه و�لكهرباء بن�سبة %40 تقريباً مقارنة باملباين �لأخرى يف �أبوظبي، وقد 
ح�سلت جميعها على ت�سنيف 3 لآلئ �أو �أعلى وفق نظام �لتقييم بدرجات �للوؤلوؤ 
“لييد”  �سهادة  �ملباين  هذه  من  و�ح��د  نال  كما  باأبوظبي  ��ستد�مة  برنامج  من 
�لباتينية. ويف هذه �ملنا�سبة، قال عبد �هلل بالعاء، مدير تنفيذي بالإنابة لإد�رة 
لا�ستثمار  م�سدر  �سندوق  “يعترب  “م�سدر”:  يف  �مل�ستد�م  �لعقاري  �لتطوير 
�لتز�م  يعك�ض  �أنه  كما  �ملنطقة،  نوعه على م�ستوى  �لأول من  �لأخ�سر  �لعقاري 
�مل�ستد�م«. و�أ�ساف بالعاء:  م�سدر بتعزيز ريادتها يف جمال �لتطوير �لعقاري 
“ن�سهد حالياً تنامي �هتمام �مل�ستثمرين بفر�ض �ل�ستثمار �مل�سوؤولة، ف�سًا عن 
�لتوجه �إىل تقييم �ل�سركات بناء على معايري حمددة ترتبط باملمار�سات �لبيئية 
�لعقاري  لا�ستثمار  م�سدر  �سندوق  مينح  وب���دوره  و�حل��وك��م��ة.  و�لجتماعية 
�لأخ�سر �مل�ستثمرين هذ� �خليار من خال �إف�ساح �ملجال �أمامهم لا�ستثمار يف 
عقار�ت م�ستد�مة ومدرة للدخل، مع �لركيز ب�سكل �أ�سا�سي على مدينة م�سدر. 
ثالثة  كجهة  �مل�ساركة  �لعقارين  للمطورين  تتيح  و�سيلة  �ل�سندوق  ميثل  كما 
و�لعمل على ت�سييل �أ�سولهم، وهو ما ي�ساهم يف جذب مطوري �لعقار�ت �مل�ستد�مة 
�ملهتمن  و�لعاملين  �ملحلن  �مل�ستثمرين  حتفيز  عن  ف�سًا  م�سدر،  مدينة  �إىل 
�لأول يف  �لتنفيذي  �ملدير  �ستيف كورين،  �أعرب  �ل�ستد�مة«. من جهته،  بقطاع 
�لذي  �لتعاون  بهذ�  �سعادته  �لأ���س��ول، عن  لإد�رة  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت  �سركة 
يجمع �ثنتن من �أقوى �لعامات �لتجارية يف �لإم��ار�ت لدعم �سندوق م�سدر 
لا�ستثمار �لعقاري �لأخ�سر، �لذي ميثل منتجاً ��ستثمارياً جديد�ً ومميز�ً �سمن 
تاأ�سي�ض  “لقد مت  �مل�ستد�م يف �لإم��ار�ت. وقال كورين:  �سوق �ل�ستثمار �لعقاري 
�لبيئية و�لجتماعية و�حلوكمة،  �ملعايري  بالعتبار  �لأخذ  �ملبدئية مع  �ملحفظة 
للم�ستثمرين،  بال�ستد�مة  �خلا�سة  �لتقييم  درج��ات  �أعلى  توفري  بهدف  وذل��ك 
ت�سمن  و  توقعاتهم.  م��ع  متا�سياً  مغرية  �ي��ج��ار  ع��و�ئ��د  حتقيق  �إىل  بالإ�سافة 
�سركة �لإمار�ت دبي �لوطني لإد�رة �لأ�سول للم�ستثمرين مبا متتلكه من خربة 
مديدة يف �إد�رة �لأ�سول �لعقارية يف �لإم��ار�ت، باأن جتري �إد�رة �سندوق م�سدر 
�لدولية  �ملمار�سات  �أرقى  ووفق  عالية  باحر�فية  �لأخ�سر  �لعقاري  لا�ستثمار 
يف  �مل�ساهمة  �لأخ�سر  �لعقاري  لا�ستثمار  م�سدر  �سندوق  �ساأن  ومن  �ملتبعة«. 
�ل�سوق، وذلك من خال  �إىل  �مل�ستد�مة  �لعقارية  �لأ�سول  �ملزيد من  ��ستقطاب 
وما  م�سدر  مدينة  يف  �مل�ستقبلية  �لتو�سع  خطط  لدعم  موؤ�س�سي  متويل  توفري 
م�سدر  ���س��ن��دوق  ميثل  كما  ج��دي��دة.  م�ستد�مة  ع��ق��ار�ت  تطوير  م��ن  تت�سمنه 
�أبوظبي  �إع��ان  تنفيذ  طريق  على  مهمة  خطوة  �لأخ�سر  �لعقاري  لا�ستثمار 
ر�ئ��دة يف عام  25 جهة حكومية وموؤ�س�سة  �ل��ذي وقعت عليه  �مل�ستد�م  للتمويل 
2019، من �سمنها �سركة “م�سدر” و�سوق �أبوظبي �لعاملي، و�لذي يهدف �إىل 
تاأ�سي�ض قطاع مايل حيوي وم�ستد�م لدعم جهود �لإمار�ت للم�ساهمة يف حتقيق 
�أهد�ف �لأمم �ملتحدة للتنمية �مل�ستد�مة. ومن جانبه، قال �إميانويل جيفاناكي�ض، 
�أبوظبي  �سوق  ل��دى  �ملالية  �خل��دم��ات  تنظيم  ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب 
�لعاملي: “من موقعه كمركز مايل دويل، ي�سعى �سوق �أبوظبي �لعاملي ب�سكل دوؤوب 
�إىل توفري كافة �أ�سكال �لدعم لأجندة �لتمويل �مل�ستد�م باملنطقة، ونحن �سعد�ء 
بامل�ساهمة يف دعم جناح �أول �سندوق ��ستثمار عقاري �أخ�سر يف �لإم��ار�ت. ومن 
و�لتمويل  �لطاقة  جم��الت  يف  ر�ئدتن  �سركتن  مع  وثيق  ب�سكل  �لعمل  خ��ال 
هما م�سدر وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني، فاإننا ن�سعى �إىل تعزيز قطاع �لتمويل 
�مل�ستد�مة. وتلتزم �سلطة  �مل��و�رد  �أكرب يف  ب�سكل  �مل�ستد�م و�حلث على �ل�ستثمار 
تنظيم �خلدمات �ملالية لدى �سوق �أبوظبي �لعاملي مبنح عمائها �لبيئة �ملنا�سبة 

و�لدعم �لتنظيمي �لازم للتو�سل �إىل حلول ��ستثمارية مبتكرة يف �لإمار�ت«.

�أ�سو�ق �ملال تو��سل �سعودها وترفع 
مكا�سبها �ىل 63 مليار درهم يف 3 جل�سات

•• اأبوظبي-وام:

عززت �أ�سو�ق �ملال �لإمار�تية من م�سرية �سعودها لليوم �لثالث على �لتو�يل وذلك 
و�لتي  بد�ية �جلل�سة  لها مع  تعر�ست  �لتي  �لطبيعية  �لأرب��اح  رغم عمليات جني 

جنحت با�ستيعابها و�غلقت موؤ�سر�تها على �ملربع �لأخ�سر يف نهاية �لتعامات.
وحققت �لقيمة �ل�سوقية ل�سهم �ل�سركات �ملتد�ولة مكا�سب بقيمة 11 مليار درهم 
ما رفع من �جمايل ربحيتها يف 3 جل�سات �ىل نحو 63 مليار درهم وذلك وفقا ملا 
�لتعامات. وو��سلت �ملحافظ �لأجنبية و�ملحلية  يظهره �لر�سد �خلا�ض بحركة 
�سخ �ملزيد من �ل�سيولة يف �لأ�سو�ق �لأمر �لذي �نعك�ض �إيجابيا على �أ�سعار �سريحة 
�سيولة  قيمة  .وبلغت  قوية  �رت��ف��اع��ات  حققت  �لتي  �لقيادية  �لأ�سهم  م��ن  كبرية 
�لتد�ولت يف نهاية �جلل�سة 1.28 مليار درهم . وتف�سيا فقد �سارف �ملوؤ�سر �لعام 
ل�سوق دبي �ملايل على �خر�ق حاجز 2800 نقطة بعدما �رتفع بن�سبة 1.41% 
�أبوظبي لاأور�ق  �لعام ل�سوق  �ملوؤ�سر  �أغلق  ، من جانبه فقد  2792 نقطة  بالغا 

�ملالية عند 5676 نقطة بزيادة ن�سبتها %0.25 مقارنة مع �جلل�سة �ل�سابقة .
و��ستمر �سهم �عمار �لعقارية �ملرتفع �ىل 4.17 درهم بقيادة �لن�ساط لليوم �لثالث 
على �لتو�يل وحلق به �سهم �عمار للتطوير �لذي �سعد �ىل م�ستوى 3.15 درهم 
بالإ�سافة �ىل �سهم �عمار مولز 1.96 درهم .كما �رتفع �سهم �ل�سوق �ىل 1.26 
درهم وبنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني �ملغلق عند 11.95 درهم . ويف �سوق �بوظبي 
و�سط  دره��م   3.60 م�ستوى  بالغا  بقوة  �ل���د�ر  �سهم  �رت��ف��ع  فقد  �ملالية  ل���اأور�ق 
تد�ولت جتاوزت قيمتها 200 مليون درهم ،كما �سعد �سهم �أبوظبي للطاقة �ىل 

1.52 درهم وبنك �أبوظبي �لأول 15.06 درهم.

من�سور بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �إد�رة م�سرف �الإمار�ت �ملركزي 

رقمنة قطاع الطاقة باأبوظبي �صاهم يف ا�صتمرارية الأعمال خالل كورونا

عوي�سة �ملرر : �أكرث من 9 مليار�ت درهم ��ستثمار�ت �أبوظبي يف �لطاقة �ملتجددة

•• اأبوظبي-وام:

ت���ر�أ����ض ���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن ز�ي���د 
�ل����وزر�ء  رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لوطن،  ق�سر  يف  �لرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر 
م�سرف  �إد�رة  ملجل�ض  �ل���دوري  �لج��ت��م��اع 

�لإمار�ت �ملركزي.

�ملدرجة  �مل��و����س��ي��ع  �مل��ج��ل�����ض  و����س��ت��ع��ر���ض 
ناق�ض  �لأع�����م�����ال، ح���ي���ث  ���س��م��ن ج������دول 
م��ق��رح��ات د�ئ����رة �ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �لبنوك 
و�تخذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة ب�ساأنها، و�أبرزها 
و�ملخ�س�سات  �ل��ب��ن��وك  رب��ح��ي��ة  يف  �ل��ن��ظ��ر 
و�لتوزيعات ل�سنة 2020، وطرح و�عتماد 
�إج�������ر�ء�ت  �إىل ج���ان���ب  �أن���ظ���م���ة ج����دي����دة، 

�لإنفاذ �سد بع�ض �ملن�ساآت �ملالية �ملخالفة 
لتعليمات و�أنظمة �مل�سرف �ملركزي.

كما �طلع �ملجل�ض على �لتعديات �ملقرحة 
�لكلية  �لح��ر�زي��ة  �ل�سيا�سة  �إط��ار  ب�ساأن 
هيئة  دم��ج  عملية  و�عتمد  عليها،  وو�ف���ق 
للم�سرف  �لتنظيمي  �لهيكل  يف  �لتاأمن 
�ل��ن��ظ��ر يف مقرح  �إىل  �إ���س��اف��ًة  �مل���رك���زي، 

تطويري يخ�ض �لهيكل �لتنظيمي. و�سكر 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�حلثيثة  ج��ه��وده��م  على  �ملجل�ض  �أع�����س��اء 
و�ملتو��سلة، ُموّجها �سموه ب�سرورة تكثيف 
�لعمل من �أجل حتقيق �لأهد�ف �ملن�سودة 
�لر�سيدة.  �ل��ق��ي��ادة  تطلعات  م��ع  متا�سيا 
عبد�لرحمن  م��ع��ال�����ي  �لج��ت��م��اع  ح�����س��ر 

رئ��ي��������ض جمل�ض  ن��ائ��ب  �آل ���س��ال��ح  ���س��ال��ح 
حممد  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  وم���ع���ايل  �لإد�رة، 
و�أ�سحاب  �مل��ح��اف�����ظ،  �لأح���م���دي،  �سعيد 
من  كل  �لإد�رة  جمل��ض  �أع�ساء  �ل�س�عادة 
يون�ض حاجي �خلوري، خالد حممد �سامل 
علي  ود.  �لطاي�ر،  �أحمد  وخال�د  بالعمى، 

حممد �ملد�وي �لرميثي.

•• اأبوظبي-وام:

مر�سد  عوي�سة  �ملهند�ض  معايل  ك�سف 
�ملرر رئي�ض د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي �أن 
�ملتجددة  �لطاقة  �أبوظبي يف  ��ستثمار�ت 
ب��ل��غ��ت �أك����ر م���ن 9 م���ل���ي���ار�ت دره����م يف 
�لقادمة  �ل�سنو�ت  �ل�ستمر�ر خال  ظل 
�ملتجددة  �لطاقة  بقطاع  �ل�ستثمار  يف 
و�لنظيفة مبا يتما�سى مع ��سر�تيجية 
�لطاقة  م�������س���ادر  ل���ت���ن���وي���ع  �حل���ك���وم���ة 
�مل��ت��ج��ددة ملو�جهة  �ل��ط��اق��ة  و����س��ت��غ��ال 

زيادة �لطلب يف �مل�ستقبل.
�أنباء  وق���ال معاليه يف ح���و�ر م��ع وك��ال��ة 
�لإمار�ت “و�م” مبنا�سبة �نطاق �أعمال 
�إن   2021 لا�ستد�مة  �أبوظبي  �أ�سبوع 
م�سروعات  من  �لعديد  متتلك  �أبوظبي 
�لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة وعلى ر�أ�سها 
�ل�سلمية  �لنووية  بر�كة للطاقة  حمطة 
�ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��ظ��ف��رة  وحم��ط��ة 
�أكرب  من  �ستكون  و�لتي  �لكهرو�سوئية 
لإنتاج  �ل���ع���امل  يف  �مل�����س��ت��ق��ل��ة  �مل��ح��ط��ات 
�لكهرباء من �لطاقة �ل�سم�سية وحمطة 
�لتنا�سح  بتقنية  �ملياه  لتحلية  �لطويلة 
�أكرب  م��ن  �أي�����س��اً  �ستكون  �ل��ت��ي  �لعك�سي 

�ملحطات من نوعها يف �لعامل.
متتلك  �أب���وظ���ب���ي  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����اف 
�لطاقة  لإنتاج  كربى  حمطات   4 �أي�سا 
�ل�����س��م�����س��ي��ة وه������ي حم���ط���ة ����س���م�������ض 1 
�ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م�����س��در  وحم���ط���ة 
�لكهرو�سوئية وحمطة �لظفرة للطاقة 
�ل�سم�سية وحمطة نور �أبوظبي للطاقة 

�ل�سم�سية.
�أبوظبي نحو تنويع  �إم��ارة  وح��ول روؤي��ة 
د�ئرة  �إن  معاليه  قال  �لطاقة..  م�سادر 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة طموحة  �ل��ط��اق��ة ل��دي��ه��ا 
�أبوظبي  يف  �ل��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ل��ت��ن��وي��ع 
وه���و م��ا يعني ت��ن��وي��ع �ق��ت�����س��اد �لإم����ارة 
�أه��د�ف هذ� �لتنويع  ككل حيث تتما�سى 
للطاقة  �لإم������ار�ت  “��سر�تيجية  م��ع 
من  م��زي��ج��اً  ت�ستهدف  �ل��ت��ي   ”2050
�لطاقة  م�����س��ادر  ب���ن  ي��ج��م��ع  �ل��ط��اق��ة 
لتلبية  و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة  و�ل��ن��ووي��ة  �مل��ت��ج��ددة 
ولدعم  �لكهرباء  على  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب 

�ملتطلبات �لقت�سادية و�لأهد�ف �لبيئية 
لدولة �لإمار�ت.

و�أ�ساف �أن ��سر�تيجية �لإمار�ت للطاقة 
ت�ستهدف رفع كفاءة �ل�ستهاك �لفردي 
و�ملوؤ�س�سي بن�سبة %40 ورفع م�ساهمة 
�إج����م����ايل مزيج  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة يف  �ل���ط���اق���ة 
 50% �إىل  �ل��دول��ة  يف  �ملنتجة  �لطاقة 
منها %44 طاقة متجددة و%6 طاقة 
نووية وحتقيق توفري يعادل 700 مليار 
�إىل  بالإ�سافة   2050 ع��ام  حتى  دره��م 
خف�ض �لنبعاثات �لكربونية من عملية 
خال   70% بن�سبة  �ل��ك��ه��رب��اء  �إن���ت���اج 
�لعقود �لثاثة �ملقبلة.. وقال:” نحن يف 
�أبوظبي نقوم باتباع هذه �ل�سر�تيجية 
من �أجل �سمان تاأمن �إمد�د�ت �لطاقة 
و�ملياه ومو�كبة �لطلب �ملتز�يد على تلك 

�خلدمات خال �ل�سنو�ت �ملقبلة«.
نعمل  �مل��ث��ال  �سبيل  :على  معاليه  وق��ال 
خلف�ض  م��ب��ادر�ت��ن��ا  تنفيذ  ت�سريع  على 
�إجمايل �لطلب على �لطاقة من خال 
�إجر�ء�ت �إد�رة جانب �لطلب ورفع كفاءة 
زيادة  يف  ت�ساهم  �لتي  �لطاقة  ��ستخد�م 
وفور �لطاقة و�لتاأثري ب�سكل �إيجابي يف 
�أي�ساً  ونو��سل  �مل�ستهلكن..  �سلوكيات 
و�أطر  �لتنظيمية  �إج��ر�ء�ت��ن��ا  خ��ال  من 
�ملياه  “�سيا�سة  مثل  �ل�سيا�سات،  و���س��ع 
�لتنظيمية  و�لائحة  تدويرها”  �ملعاد 
تطبيق  ونطاق  �ملناطق  تربيد  لأن�سطة 
�ل�سر�تيجيات  دع���م  �مل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
�لوطنية لاأمن �ملائي، مع �لركيز على 

�إد�رة �ملخزون �ل�سر�تيجي من �ملياه«.
�لنظيفة  �لطاقة  قطاع  م�ساهمة  وحول 
و�ملتجددة من �إجمايل �إنتاج �لكهرباء يف 
�أبوظبي.. �أو�سح معايل عوي�سة �ملرر �أنه 
 2.16 �أبوظبي  �أنتجت   2020 عام  يف 
مليون ميجاو�ت �ساعة من �لكهرباء من 
ح�سة  لت�سل  متجددة  �لطاقة  م�سادر 
�لطاقة  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة 
 ?7.2 ح�����و�يل  �إىل  ل����اإم����ارة  �مل��ن��ت��ج��ة 
ت�سغيل  �إىل  ذل���ك  ي��ع��ود  و   2020 ع���ام 
�ل�سم�سية  للطاقة  �أبوظبي  ن��ور  حمطة 
طاقتها  ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي  �ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة 

1177 ميجاو�ت �أو�خر عام 2019.

�ن����ه ع��ن��دم��ا يكتمل  و�أ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه 
�ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��ظ��ف��رة  م�����س��روع 
2 ج����ي����ج����او�ط ب���ح���ل���ول ع���ام  ب�����ق�����درة 
قدرة  �إج���م���ايل  ���س��ريف��ع  ف���اإن���ه   2022
�لإم�����ارة  يف  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د 
�أنه  �إىل  م�سري�  ج��ي��ج��او�ط..   3.2 �إىل 
بر�كة  ملحطة  �لكامل  �لت�سغيل  �سيكون 
كبرية  �إ�سافة  �ل�سلمية  �لنووية  للطاقة 
�أبوظبي  �إن���ت���اج  �إج���م���ايل  ���س��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
م��ن �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة نحو 
�أكر  �سيمثل  م��ا  وه��و  ج��ي��ج��او�ط   8.8
�لطاقة  مزيج  �إج��م��ايل  من   31% من 
�إجمايل  ثلث  م��ن  �أك���ر  �أي  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�لطاقة �ملولدة يف �لإمارة خال �سنو�ت 

قليلة.
وفيما يخ�ض دور �لرقمنة يف �إد�رة قطاع 
�ل��ط��اق��ة ب��اإم��ارة �أب��وظ��ب��ي.. ذك��ر معايل 
عوي�سة �ملرر �ن �لتحول �لرقمي توجه 
حكومي يف �أبوظبي على كافة �لقطاعات 
دور�  �لطاقة  قطاع  ويلعب  و�مل�ستويات 
ك��ب��ري� يف ت��ل��ك �مل��ن��ظ��وم��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة �إذ 
ميتلك قطاع �لطاقة حاليا بنية حتتية 
ع���ل���ى تعزيز  ق�������ادرة  م��ت��ك��ام��ل��ة  رق���م���ي���ة 
�لتي  �خل��دم��ات  لكافة  �لرقمي  �لتحول 
لت�سبح  للمتعاملن  �ل��ق��ط��اع  ي��ق��دم��ه��ا 
�ملعتمدة  �لرقمية  �ملن�سات  متوفرة عرب 

يف �لإمارة.
�لتحتية  �لبنية  تلك  �أن  و�أ�ساف معاليه 
قادرة على حتويل �أغلب �خلدمات رقمياً 

يف �إطار �مل�ساعي لخت�سار �لوقت و�جلهد 
خدمات  وت���ق���دمي  �مل���ع���ام���ات  لإجن������از 
وغريها  و�لر�خي�ض  و�لكهرباء  �مل��ي��اه 
�أع��ل��ى م��ع��دلت �جل���ودة و�لكفاءة..  وف��ق 
فخال وقت قيا�سي �أ�سبح قطاع �لطاقة 
منوذجاً للتحول �لذكي من خال طرح 
خمتلف  ع��رب  رقمية  خ��دم��دم��ات   109
ن�سبة  متثل  و�ل��ت��ي  �حلكومية  �ملن�سات 
�إج��م��ايل �خل��دم��ات �لتي  %76.2 م��ن 

يقدمها �لقطاع يف �لإمارة.
�لرقمية  �خل��دم��ات  �أن  معاليه  و�أو���س��ح 
�ساهمت  �أب���وظ���ب���ي  يف  �ل��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع 
يف ����س��ت��م��ر�ري��ة �لأع��م��ال خ��ال تطبيق 
�لإجر�ء�ت �لحر�زية للحد من تف�سي 
من   ”19 “كوفيد  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة 
�لقطاع  �ملزيد من خدمات  خ��ال ط��رح 
�لعاملة  للجهات  �لرقمية  �ملن�سات  عرب 
�خلدمات  م��ن�����س��ة  ب��ج��ان��ب  �ل��ق��ط��اع  يف 
�أبوظبي  حل��ك��وم��ة  �مل���وح���دة  �ل��رق��م��ي��ة 

“مت«.
�ملنجزة  �ملعامات  عدد  �إن  معاليه  وقال 
قطاع  يف  �لرقمية  �ل��ق��ن��و�ت  خ��ال  م��ن 
�لطاقة خال �لن�سف �لأول من 2020 
بلغ نحو 2 مليون معاملة مع �ل�ستمر�ر 
يف تعزيز هذه �خلدمات من خال خطة 
�إىل  �لرقمية  بن�سبة �خلدمات  للو�سول 
�لقطاع يف  �إجمايل خدمات  %92 من 

�أبوظبي.
وحول جديد د�ئرة �لطاقة خال �أ�سبوع 

منوذج اأبوظبي 
للطاقة مينح 
ت�صورا �صامال 

مل�صتقبل القطاع 
خالل 30 عاما

قال   ..2021 ل��ا���س��ت��د�م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  �أ�سبوع  �إن  �لطاقة  د�ئ��رة  رئي�ض 
ر�ئدة  ع��امل��ي��ة  من�سة  ي��ع��د  ل��ا���س��ت��د�م��ة 
جت��م��ع ب���ن ك��ب��ار �ل���ق���ادة �ل���دول���ي���ن يف 
جمالت �لطاقة و�ل�ستد�مة وتهدف يف 
�ملقام �لأول �إىل تبادل �لروؤى و�خلرب�ت 
فر�سة  ومي��ث��ل  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  �لعاملية 
ك��ب��رية ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �أح���دث 
�لتوجهات �لعاملية يف تطبيق �ل�ستد�مة 
يف  �لأخ�سر  �لقت�ساد  �أه���د�ف  وحتقيق 
�لطاقة  ر�أ���س��ه��ا  وعلى  �لقطاعات،  كافة 

و�ملياه.
�ل����س���ت���د�م���ة هي  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����اف 
له  م��ا يتعر�ض  �ل��ع��امل يف ظ��ل  م�ستقبل 
�لتغري�ت  ب�سب  من متغري�ت وحتديات 
�مل��ن��اخ��ي��ة ون��ق�����ض �مل���ي���اه و�حل���اج���ة �إىل 
�آم��ن��ة ون��ظ��ي��ف��ة للطاقة.  ب��د�ئ��ل  �إي���ج���اد 
ونركز خال م�ساركتنا يف هذه �لن�سخة 
م���ن �حل�����دث ع��ل��ى ت���ب���ادل �خل������رب�ت يف 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة 
و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
�أبوظبي  يف  �ل���ط���اق���ة  م���زي���ج  ل��ت��ن��وي��ع 
�لأمن  ت��ع��زي��ز  �ل��ق��ط��اع يف  دور  وت��ف��ع��ي��ل 
�لنقل  و�سائل  وتطوير  و�ملائي  �لغذ�ئي 
�لتي  �حليوية  �لقطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
ترتبط �رتباطاً وثيقاً بالطاقة و�لتنمية 

�مل�ستد�مة.
وحول �نعكا�سات منوذج �أبوظبي �ملتكامل 

للطاقة على �أد�ء �لقطاع..
و قال معاليه �إن “منوذج �أبوظبي �ملتكامل 
�لطاقة  د�ئ����رة  روؤي����ة  يج�سد  للطاقة” 
�لقيادة  وت��وج��ه��ات  ت��و�ك��ب خطط  �ل��ت��ي 
�لر�سيدة ومبا يتما�سى مع روؤية �أبوظبي 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  خ���ال  م��ن 
�ملو�رد �لطبيعية وتعزيز  و�حلفاظ على 
�حلفاظ  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لطاقة  ك��ف��اءة 

على �لبيئة.
�ملتكامل  �أب��وظ��ب��ي  من����وذج  �أن  و�أ����س���اف 
��سر�تيجية  منذجة  �أد�ة  يعد  للطاقة 
قادرة على �لتعامل مع بيانات ومعطيات 
مل��ن��ح ت�سور  ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة يف �لإم������ارة 
خال  وم�ستقبله  �لقطاع  لو�قع  �سامل 
�لأع���و�م �ل��� 10 �إىل �ل��� 30 �ملقبلة وفق 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لإ�سامي  �ل�����س��ارق��ة  م�����س��رف  ح��ق��ق 
حيث  �لت�سغيلية  �أرب���اح���ه  يف  �إرت���ف���اع���اً 
وبن�سبة  دره���م  مليون   697.7 بلغت 
مليون   642.1 م���ق���اب���ل   8.7%

�إحت�ساب  قبل  �ل�سابق  �ل��ع��ام  ع��ن  دره��م 
ونظر�ً  �لقيمة،  �نخفا�ض  خم�س�سات 
ل��ل��ظ��روف �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي مي��ر بها 
بالتحوط  �مل�����س��رف  ق���ام  ف��ق��د  �ل���ع���امل 
كنتيجة  حمتملة  خماطر  �أي  ملو�جهة 
�ل�سعبة  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لأو����س���اع  ل��ه��ذه 

 255.8 �مل��خ�����س�����س��ات  ب��ل��غ��ت  ح���ي���ث 
م��ل��ي��ون دره����م م��ق��ارن��ة مب��ب��ل��غ 96.8 
مليون درهم عن �لعام �ل�سابق ، ونتيجة 
لذلك فقد �نخف�ض �سايف �لربح لي�سل 
ب�  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليون   405.8 �إىل 
545.5 مليون درهم عن عام 2019 
هذ�   .25.6% ون�����س��ب��ت��ه  ب��ان��خ��ف��ا���ض 
ويقرح جمل�ض �لإد�رة توزيعات نقدية 

%8 من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع.
�لعمومية  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  �أظ�����ه�����رت  وق�����د 
�لأ�سول  �إج���م���ايل  �رت���ف���اع  ل��ل��م�����س��رف 
 53.6 �إىل   لت�سل   15.5% بن�سبة 
 31 �ملنتهية يف  �ل�سنه  مليار دره��م عن 
دي�سمرب 2020 مقارنة مببلغ 46.4 

مليار درهم عن �لعام �ل�سابق.
ت��ن��وي��ع حمفظته  �مل�����س��رف يف  �إ���س��ت��م��ر   
�لقطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  �ل���ت���م���وي���ل���ي���ة 
�لإئتمان  �سيا�سة  و�ت��ب��اع   �لإقت�سادية 
�لإعتبار  ب��ع��ن  ت��اأخ��ذ  و�ل��ت��ي  �حلكيمة 
عمليات  على  �ل�سوقية  �لتقلبات  �آث���ار 
�إرتفع �جمايل متويات  �مل�سرف، فقد 
درهم  مليار   29.3 مبلغ  �إىل  �لعماء 
ب���زي���ادة ق���دره���ا 4.1 م��ل��ي��ار دره����م ما 
يعادل %16.4 مقارنة ب� 25.1 مليار 

درهم عن �لعام �ل�سابق.
�مل�سرف جذب حجم  ��ستطاع  هذ� وقد 
�أك��رب م��ن ود�ئ���ع �لعماء خ��ال �لعام، 
 23% بن�سبة  �ل��ود�ئ��ع  �إرت��ف��ع��ت  حيث 
مليار   33.6 �ل��ود�ئ��ع  �إج��م��ايل  لي�سل 

درهم مقارنة مببلغ 27.3 مليار درهم 
بنهاية عام 2019.

كما بلغت �لأ�سول �ل�سائلة 11.2 مليار 
�إجمايل  %20.9 من  درهم ما يعادل 

�لأ�سول يف نهاية دي�سمرب 2020. 
�لعمومية  �مل�����س��روف��ات  يخ�ض  وف��ي��م��ا 
مليون   561.5 بلغت  فقد  و�لإد�ري����ة 
مقارنة   2020 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة  دره�����م 
نف�ض  ع���ن  دره�����م  م��ل��ي��ون   585.4 ب���� 
باإنخفا�ض   2019 ع���ام  م���ن  �ل���ف���رة 
وقدره 16.2 مليون درهم �أو ما يعادل 
من  �ملتبعة  �ل�سيا�سات  نتيجه   2.8%

�مل�سرف ل�سبط وتر�سيد �لنفقات .
�لإ�سامي  �ل�����س��ارق��ة  م�سرف  ويتمتع 
بقاعدة ر�أ�سمال قوية، حيث بلغ �إجمايل 
دي�سمرب  ن��ه��اي��ة  �مل�����س��اه��م��ن يف  ح��ق��وق 
درهم،  مليار   7.6 �إىل  لي�سل   2020
�إجمايل  م���ن   14.3% مت��ث��ل  و�ل���ت���ي 
م���وج���ود�ت �مل�����س��رف وب��ه��ذ� ب��ل��غ معدل 
 III كفاية ر�أ�ض �ملال وفقا ملقرر�ت بازل

. 21.5%
وتعليقاً على �لنتائج �ملالية، �أ�ساد �سعادة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �هلل،  ع��ب��د  حم��م��د 
بالنتائج  �لإ���س��ام��ي،  �ل�سارقة  مل�سرف 
�مل�سرف  ح��ق��ق��ه��ا  �ل����ت����ي  �لإي����ج����اب����ي����ة 
خ���ال �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي يف ظ��ل �لظروف 
�مل�سبوقة  �لإ�ستثنائية غري  �لإقت�سادية 
جائحة  ب�سبب  �ل��ع��امل  ب��ه��ا  مي��ر  �ل��ت��ي 

كورونا )كوفيد-19(.

و�أ�سار باأن موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملايل �أظهرت 
يف  �لتنظييمة  �لوحد�ت  ومرونة  كفاءة 
ك��اف��ة ق��ط��اع��ات �ل��ع��م��ل ب��امل�����س��رف، كما 
�لتفاين  م��ن  �ل��ع��ايل  �مل�����س��ت��وى  عك�ست 
�لعمل  فرق  بذلته  �لذي  �جلاد  و�لعمل 
لعماء  خدماتها  تقدمي  و��سلت  �لتي 
�مل�سرف من موؤ�س�سات و�أفر�د و�سركات 
خال  �نقطاع  دون  ومتو�سطة  �سغرية 
�ل���ف���رة �ل�����س��ع��ب��ة �مل��ا���س��ي��ة م���ع �تخاذ 
ظل  يف  �ملخاطر  لإد�رة  د�عمة  خطو�ت 
�لبيئة �لت�سغيلية �ملحفوفة بالتحديات. 
ويف �لوقت ذ�ته، بادر �مل�سرف يف تطوير 
خدماته و�لتو�سع يف �خلدمات �لرقمية 
بخدمة  �لرت��ق��اء  بهدف  و�لتكنوجلية، 
�لد�عمة  �لأ����س�������ض  لإر�����س����اء  ع��م��ائ��ن��ا، 
ملو��سلة منو �أعمال �مل�سرف على مدى 

�ل�سنو�ت �لقادمة.
م�سرف  “م�سرف  ���س��ع��ادت��ه:  و�أو����س���ح 
�ل�سارقة �لإ�سامي، جزء ل يتجز�أ من 
بيئة �لقت�ساد �لوطني لدولة �لإمار�ت، 
روؤية  حتقيق  على  حري�سون  فاإننا  لذ� 
وت��ط��ل��ع��ات ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة، يف بناء 
�ق��ت�����س��اد ت��ن��اف�����س��ي م��ع��ريف م��ب��ن��ي على 
نحو  �لطريق  معاً  بينما منهد  �لبتكار 
�لتعايف، وما�سون يف �مل�ساهمة بتاأ�سي�ض 
�حتياجات  يلبي  ق���وي،  رق��م��ي  �قت�ساد 
و�أف�سل  �أرق���ى  وف��ق  �ملجتمع  وتطلعات 
�ملعايري �ملتبعة، يف �سبيل �زدهار وجناح 

منظومة �لقت�ساد �لوطني«.

% م�سرف �ل�سارقة �الإ�سالمي يحقق 405.8 مليون درهم عن عام 2020 ويقرتح توزيعات نقدية مبقد�ر 8 
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املال والأعمال
خالل منتدى الطاقة العاملي

�سلطان �جلابر : قطاع �لنفط و�لغاز له دور حموري يف �إيجاد حلول عملية للحد من تد�عيات تغري �ملناخ

�لد�ر �لعقارية تختتم بنجاح �لن�سخة �الأوىل من م�سابقة »من�سة« لرّو�د �الأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �أك��د معايل 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر 
ل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  �مل��ت��ق��دم��ة 
ب���رول �أب���و ظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة “ �أدن����وك “ 
وجمموعة �سركاتها، على قوة �لعاقات 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي تربط 
ب��ن دول���ة �لإم�����ار�ت و�ل���ولي���ات �ملتحدة 
�لأمريكية، وذلك خال �لدورة �خلام�سة 
للمجل�ض  �لعاملي  �لطاقة  “منتدى  م��ن 
يف  �ف��ر����س��ي��اً  �نعقد  �ل���ذي  �لأطل�سي” 
�أ�سبوع  �لعا�سمة �أبوظبي �سمن فعاليات 

�أبوظبي لا�ستد�مة.
تفاعلية  جل�سة  خ���ال  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���ار   
�لأمريكي  �ملبعوث  �آمو�ض هو�ستاين،  مع 
�لطاقة  ل�سوؤون  �ل�سابق  و�ملن�سق  �خلا�ض 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  �لدولية يف 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن 
ت��رب��ط��ه��م��ا ع���اق���ات م��ت��ي��ن��ة ت���ق���وم على 
و�مل�سالح  �مل�������س���رك���ة  و�ل���ق���ي���م  �مل����ب����ادئ 
ب�ساأن  تفاوؤله  عن  معرباً  �ل�سر�تيجية، 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��اق��ات �ل��ت��ج��اري��ة يف خمتلف 
دولة  تطلع  �إىل  �أ���س��ار  ك��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات. 
�لوليات  ق��رب مع  للعمل عن  �لإم���ار�ت 
�ملتحدة �لأمريكية بهدف توحيد �جلهود 
�ملناخ  تغري  لتد�عيات  للت�سدي  �لعاملية 
مرحلة  يف  �لقت�سادي  �لتعايف  وت�سريع 

ما بعد كوفيد.
 وق���ال م��ع��ال��ي��ه: متتلك دول���ة �لإم����ار�ت 
ثنائية  ع����اق����ات  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات 
وثيقة ومتعددة �جلو�نب ت�سمل �ل�سوؤون 
�لدبلوما�سية و�لأمن و�لطاقة و�لتجارة 
و�لثقافة ، وميتلك �لبلد�ن نظرة متماثلة 
�ل�����س��ل��م وتوفري  �أه���م���ي���ة حت��ق��ي��ق  ح����ول 
�لفر�ض ومتكن �لنمو و�لزدهار ، ويعد 
�لإبر�هيمية  �ل�����س��ام  م��ع��اه��دة  ت��وق��ي��ع 
م���ث���اًل ع��ل��ى ذل�����ك، ح��ي��ث مت ب���دع���م من 
�لدبلوما�سية �لأمريكية، ولأول مرة، مد 
�إ�سر�ئيل  بن  و�لتعاون  �لتو��سل  ج�سور 
ودول �خلليج ، ول�سك باأن هذه �لتفاقية 
ت�سهم يف �إتاحة فر�ض �لنمو �لقت�سادي 

للمنطقة باأ�سرها.
ك��ذل��ك متتلك دولة  و�أ����س���اف م��ع��ال��ي��ه:   
�لإمار�ت عاقات ��سر�تيجية قوية مع 
�لوليات �ملتحدة يف جمال �لطاقة، وفيما 
ي�ستعد كل من �لبلدين �ل�سديقن ملرحلة 
فر�ساً  هنالك  �أن  �أعتقد  كوفيد،  بعد  ما 
ع��دي��دة ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ة يف 
�لنفط  خمتلف جم��الت وجو�نب قطاع 
و�لغاز و�لعديد من �لقطاعات �لأخرى. 

و�سر�كات  �متياز  �تفاقيات  حالياً  ولدينا 
مع  �ل�ستك�ساف  جم��ال  يف  ��سر�تيجية 
بينها  من  �لأمريكية  �ل�سركات  من  عدد 
هيوز.  و”بيكر  و”�أوك�سي”  “�إك�سون” 
يف  �لتعاون  لتعزيز  فر�ض  �أي�ساً  وهناك 
جمال �إنتاج �لنفط و�لغاز من �ملو�رد غري 
��ستك�ساف  ع��ل��ى  نعمل  �ل��ت��ي  �لتقليدية 

�ملزيد منها يف �أبوظبي.
�لفر�ض  م���ن  �مل���زي���د  ه���ن���اك  �ن  وت���اب���ع   
ل��ا���س��ت��ف��ادة م���ن �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ن��ائ��ي يف 
��ستخا�ض  ت���ع���زي���ز  ت���ق���ن���ي���ات  جم������ال 
مثل  �جلديدة  �لطاقة  وم�سادر  �لنفط، 
�لكربون،  �لتقاط  وتقنيات  �لهيدروجن 
�لنظيفة  �ل���ط���اق���ة  جم�����ال  يف  وك����ذل����ك 
عملية  ح���ل���وًل  ت���ق���دم  �أن  مي��ك��ن  و�ل���ت���ي 
�ملناخي..  �ل��ت��غ��ري  ظ���اه���رة  ل��ت��ح��دي��ات 
�لطاقة،  ق��ط��اع  �ل��ت��ع��اون يف  ج��ان��ب  و�إىل 
ويف ���س��وء ت��رك��ي��ز دول����ة �لإم�������ار�ت على 
ت��ن��وي��ع �ق���ت�������س���اده���ا، ه���ن���اك �مل���زي���د من 
قطاع  يف  �ملحتملة  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ف��ر���ض 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل�سناعات 
وقطاعات  �حل��ي��وي��ة،  �لتكنولوجيا  مثل 
خا�سًة  �لزر�عية،  و�لتكنولوجيا  �ل�سحة 
�ل�ستثمارية  �ل�سركات  من  �لعديد  و�أن 
�خلا�سة  �ل�����س����ت����ث����م����ار�ت  و�����س����ن����ادي����ق 
باعتبارها  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �إىل  ت��ن��ظ��ر 
�آم��ن��ة وم��وث��وق��ة ومثالية  �أع��م��ال  وج��ه��ة 
ونتطلع  �لأع��م��ال.  ورو�د  للم�ستثمرين 
�أي�ساً �إىل تعزيز �لتعاون يف جمال �لذكاء 
�ملتقدمة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ل�سر�كة  ن��ط��اق  وتو�سعة 
ز�ي���د  ب���ن  حم��م��د  “جامعة  خ����ال  م���ن 

�لبحوث  ومر�كز  �ل�سطناعي”  للذكاء 
�لأخرى يف �لدولة.

يف  �ل��ذك��ي  �ل�ستثمار  �إىل  معاليه  ودع��ا   
م�����س��ادر �ل��ط��اق��ة �جل��دي��دة خل��ل��ق مزيج 
�ل��ط��اق��ة، مو�سحاً  م��ت��ن��وع م��ن م�����س��ادر 
نهج دولة �لإم��ار�ت يف هذ� �ملجال �سمن 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق  ج��ه��وده��ا 

و�لت�سدي لتد�عيات تغري �ملناخ.
 وق���ال م��ع��ال��ي��ه: ق��دم��ت دول���ة �لإم����ار�ت 
�إيجاد  يف  ع���دي���دة  �إي��ج��اب��ي��ة  م�����س��اه��م��ات 
�لعاملية،  �ل��ت��ح��دي��ات  م��ن  للعديد  ح��ل��ول 
�مل��ن��اخ. وقامت  ت��د�ع��ي��ات تغري  فيها  مب��ا 
“م�سدر”  ب���اإط���اق  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
قبل 15 عاماً لت�سبح �ليوم مركز�ً مهماً 
للتكنولوجيا �لنظيفة و�لطاقة �ملتجددة 
يف دولة �لإمار�ت و�لعامل ومقر�ً للوكالة 

�لدولية للطاقة �ملتجددة �آيرينا.
�ليوم  مت��ت��ل��ك  “م�سدر”  �ن  و�أ����س���اف   
�ملتجددة  �لطاقة  م�ساريع  يف  ��ستثمار�ت 
يف 30 دولة حول �لعامل، مبا فيها دولة 
�لإم��ار�ت، فنحن نوؤمن بالأفعال، ور�أينا 
ميكن  كيف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  مدى  على 
لا�ستثمار �لذكي يف تنويع مزيج �لطاقة 

�أن يوؤتي ثماره.
 و�أ�سار معاليه �أنه عند تاأ�سي�ض “م�سدر” 
طاقة  �إىل  ُي��ن��ظ��ر  ك���ان   2006 ع���ام  يف 
�إمكانات  ذ�ت  �أنها  على  و�لرياح  �ل�سم�ض 
وباملقارنة،  �لتكلفة،  وب��اه��ظ��ة  حم���دودة 
��ستطاعت دولة �لإمار�ت موؤخر�ً حتقيق 
�ل�سم�سية  للطاقة  ج��دي��د  قيا�سي  رق���م 
منخف�سة �لتكلفة بتعرفة قدرها 1.35 
���س��ن��ت ل��ك��ل ك��ي��ل��وو�ط ���س��اع��ة، وذل����ك يف 

�أكرب جممع للطاقة �ل�سم�سية يف �لعامل 
و�لذي مت �إطاقه يف منطقة �لظفرة يف 

�أبوظبي.
 و�أك�����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان �أحمد 
�جل���اب���ر �ل���ت���ز�م دول����ة �لإم�������ار�ت باحلد 
�أن  �إىل  �ملناخ، م�سري�ً  تغري  تد�عيات  من 
�لإمار�ت كانت �أول دولة يف �ملنطقة توقع 
�ملناخ،  تغري  ب�ساأن  باري�ض  �تفاقية  على 
�لنبعاثات  بخف�ض  تلتزم  �لتي  و�لأوىل 
وذلك  �ل��ق��ط��اع��ات  جميع  م�ستوى  ع��ل��ى 
م�ساهماتها  ث���اين  ت�سليمها  �أع���ق���اب  يف 
�مل���ح���ددة وط��ن��ي��اً ب�����س��اأن ت��غ��ري �مل��ن��اخ �إىل 

�لأمم �ملتحدة.
 و�سدد معاليه على �أن �لتعاون و�ل�سر�كة 
بن �لدول وبن �لقطاعات �لقت�سادية، 
مب��ا يف ذل��ك قطاع �لنفط و�ل��غ��از، متثل 
�تفاقية  �أه����د�ف  لتحقيق  مهماً  ع��ام��ًا 

باري�ض.
 و�أو�سح معاليه �أنه يجب �أن يكون قطاع 
�لنفط و�لغاز يف �سلب �حلو�ر حول تغري 
يف  مهماً  دور�ً  يلعب  �لقطاع  و�أن  �مل��ن��اخ، 
�لنتقال �إىل م�ستقبل منخف�ض �لكربون، 
�إىل  بحاجة  �سيبقى  �لعامل  �أن  �إىل  لفتاً 
ل��ع��ق��ود ع���دي���دة قادمة،  �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  معاليه  �أ�سار  كما 
يف  �لكربون  �نبعاثات  خف�ض  يف  ت�ستثمر 

عملياتها يف قطاع �لنفط.
 وق���ال م��ع��ال��ي��ه: متتلك دول���ة �لإم����ار�ت 
�مل����ج����ال فقد  م���ي���زة م�����زدوج�����ة يف ه�����ذ� 
�لريادة  مبادئ  �لر�سيدة  قيادتنا  �أر���س��ت 
�قت�سادنا.  م��ن  �أ���س��ا���س��ي  ك��ج��زء  �لبيئية 
�أي�������س���اً م���ي���زة ط��ب��ي��ع��ي��ة جعلت  ول���دي���ن���ا 

م����و�رد �ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از ل��دي��ن��ا م��ن �لأقل 
�لكربونية.  لانبعاثات  بالن�سبة  عاملياً 
�ملكانة من  ونحن نعمل على تعزيز هذه 
�نبعاثات  م�ستويات  كثافة  خف�ض  خال 
على  �إ���س��اف��ي��ة   25% بن�سبة  �ل��ك��رب��ون 
�ملقبلة من خال  �لع�سر  �ل�سنو�ت  مدى 
�لتي  �مل��ن�����س��اأة  وتو�سيع  �ل��ك��ف��اء�ت  تعزيز 
وتخزين  و����س��ت��خ��د�م  لل��ت��ق��اط  �أقمناها 
ثاين �أك�سيد �لكربون، و�لتي تعد �لأوىل 

و�لأكرب يف �ملنطقة.
�أن دول�����ة �لإم�������ار�ت   و�أو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه 
مثل  �مل�ستقبلي،  �ل��وق��ود  �آف��اق  ت�ستك�سف 
�أن يحدث  �ل����ذي مي��ك��ن  �ل��ه��ي��دروج��ن، 
حت���وًل يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة. وق���ال معاليه 
�ألف   300 نحو  حالياً  تنتج  �أدن���وك  �أن 
من  كجزء  �سنوياً  �لهيدروجن  من  طن 
ت�ستك�سف  وه���ي  �ل�����س��ن��اع��ي��ة،  عملياتها 
�لفر�ض �لتجارية يف هذ� �ملجال يف �أ�سو�ق 
�آ�سيا و�أوروبا، وذلك لو�سع در��سة جدوى 
رئي�سياً  م�����ورد�ً  ت�سبح  �أن  م��ن  متكنها 

للهيدروجن �لأزرق.
 ويف ختام حديثه، تبادل معايل �لدكتور 
ووجهات  �لآر�ء  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �سلطان 
�ل��ت��و�زن بن  �لنظر ح��ول كيفية حتقيق 
يف  �لقت�سادية  �لتنمية  حتقيق  �سرورة 
لتخاذ  و�حل��اج��ة  �لنا�سئة،  �لقت�ساد�ت 

�إجر�ء عاملي �إز�ء تغري �ملناخ.
 وق����ال م��ع��ال��ي��ه: ب��اع��ت��ق��ادي �أن����ه ميكننا 
ت�سريع وترية �لتقدم ب�ساأن �أهد�ف تغري 
�ملناخ و�سمان حتقيقها �إذ� جتنبنا ت�سميم 
�سيا�سات موّحدة تتبع نف�ض �لنهج، حيث 
ينبغي �أن تاأخذ �جلهود �لعاملية للحد من 
�مل��ن��اخ يف �لع��ت��ب��ار ت��ف��اوت معدلت  تغري 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 

�لعامل.
 و�أ�ساف: نحن متفقون على �أن �حلد من 
م�سركاً،  ه��دف��اً  يعد  �لكربون  �نبعاثات 
�لهدف  ه��ذ�  يقو�ض  �أن  ينبغي  ل  ولكن 
�لنمو  على  �لنا�سئة  �لق��ت�����س��اد�ت  ق���درة 
ومنح �سعوبها م�ستقبا ً�أف�سل، مو�سحاً 
�لآليات  �إن�����س��اء  �إىل  ب��ح��اج��ة  �ل��ع��امل  �أن 
ومزيج  �ل��ت��م��وي��ل  ح��ي��ث  م��ن  �ل�سحيحة 
�ل�ساملة  �لقت�سادية  و�لتنمية  �لطاقة 
�ل���ت���ي حت��ق��ق �ل����ت����و�زن �ل�������س���روري بن 
�لتنمية �لقت�سادية و�حلد من تد�عيات 

تغري �ملناخ.
�لتز�م  م��ع  �أن���ه ومت��ا���س��ي��اً  و�أك����د معاليه   
وم�سوؤولياتها  ب��دوره��ا  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
يف  �ست�ستمر  ف��اإن��ه��ا  �ل����دويل،  �ملجتمع  يف 
ح�سد �جلهود �لدولية وتوحيدها ودفعها 

لتحقيق �لتقدم �لعاملي.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �سركة �لد�ر �لعقارية )�لد�ر( عن 
�لفائزين يف �لن�سخة �لأوىل من م�سابقة 
�إىل  �لهادفة  �لأع��م��ال  ل���رّو�د  ة”  “من�سّ
ت�سجيع رّو�د �لأعمال و�أ�سحاب �مل�ساريع 
�لتجزئة  ق���ط���اع  يف  �ب����ت����ك����ار�ً  �لأك�������ر 
و�مل��ق��اه��ي و�مل��ط��اع��م ب��دول��ة �لإم������ار�ت. 
للم�ساركات  �ل���دق���ي���ق  �ل��ت��ق��ي��ي��م  وب���ع���د 
�ختارت  �ل�����د�ر،  تلقتها  �ل��ت��ي   150 �ل���� 
مر�سحن  �سبعة  �مل�سابقة  حتكيم  جلنة 
و�حل�سول  م�ساريعهم  لتطوير  نهائين 
وق����د �ختارت  �ل������ازم.  �ل���ت���دري���ب  ع��ل��ى 
لتطوير  فائزين  ثاثة  �مل�سابقة  جلنة 
�لو�قع من  �أر���ض  �ملبتكرة على  �أفكارهم 
“مم�سى  يف  م�ساريعهم  تاأ�سي�ض  خ��ال 

وهم كما يلي: �ل�سعديات”، 
 Coffee( �آرك����ي����ت����ك����ت���������س����ر  ك��������ويف   •
متخ�س�ض  مقهى   :)Architecture
حائزة  �إمار�تية  �أول  �أ�س�سته  �أبوظبي  يف 
ع��ل��ى ���س��ه��ادة خ��ب��ري م��ع��ت��م��د يف جتربة 
وتقييم �لقهوة )Q Grader(، يتميز 
بت�سميمه �لقائم على �لب�ساطة و�أجو�ئه 

�لتي تعك�ض فن حت�سري �لقهوة.
مفهوم   :)Alkalime( �أل���ك���المي   •
مميز يوفر للعماء �أطعمة وم�سروبات 
جتزئة  م�ساحة  �سمن  ومغذية  �سحية 
للبيئة  و����س���دي���ق  ف���ري���د  ت�����س��م��ي��م  ذ�ت 

و�أجو�ء تبعث على �لر�حة.
 Wake( ب��ي��ك  �ن  وي����ك   •
�أ�س�سته  حملي  خمبز   :)n> Bake
حت�سري  يف  يتخ�س�ض  �إمار�تية،  طاهية 
�خلبز وكعك �لكا�سرد �مل�سنوعة يدوياً 
بالكامل، بالإ�سافة �إىل جمموعة و��سعة 

من �ل�سلع �ملخبوزة �لطازجة

ع��ل��ى حو�فز  �ل��ث��اث��ة  �ل��ف��ائ��زون  ح�سل 
درهم،  م��ل��ي��ون   1 قيمتها  بلغت  م��ال��ي��ة 
مع  �أعمالهم  تاأ�سي�ض  عقود  وق��ع��و�  كما 
�إي��ج��ار مل��دة ع��ام جم��ان��اً يف م�سروع  عقد 
مم�سى �ل�سعديات، �ملجاور ملتحف �للوفر 
جزيرة  يف  �لبحرية  و�لو�جهة  �أبوظبي 
�مل�سابقة،  هذه  على  وتعليقاً  �ل�سعديات. 
�ملر�كز  �إد�رة  م��دي��ر  خ���وري،  �سعود  ق��ال 
�لتجارية لدى �لد�ر �لعقارية: “تهدف 
ودع���م  ر����س���د  �إىل  ة’  ‘من�سّ م�����س��اب��ق��ة 
�مل���و�ه���ب �مل��ح��ل��ي��ة وت��ع��زي��ز من��و جمتمع 
�لإمكانات  ميتلكون  ممن  �لأعمال  رّو�د 
�لازمة لإع��ادة ر�سم مامح  و�ملقومات 
قطاع �لتجزئة يف �أبوظبي بجانب تلبية 
و�ملتطّورة  �ملتنامية  �لعماء  �حتياجات 
�لن�سخة  جن���اح  وُي��ع��د  م�����س��ت��م��ر.  ب�سكل 
دل��ي��ًا على  �مل�����س��اب��ق��ة  ه���ذه  �لأوىل م��ن 
ميكن  �لتي  �لو�عدة  و�ملو�هب  �لطاقات 
�أظهر  وقد  �أبوظبي.  وتطويرها  �سقلها 

م�����س��ت��وي��ات عالية  �ل��ث��اث��ة  �ل���ف���ائ���زون 
و�لإ�سر�ر  �ملبتكر  و�ل��ف��ك��ر  �ل��ري��ادة  م��ن 
و�ل��ت�����س��م��ي��م ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���م، 
ونحن متحم�سون للرحيب بهم �سمن 
�ل�سعديات’،  ’مم�سى  يف  م�����س��اري��ع��ه��م 
�ملبتكرة  مفاهيمهم  روؤي���ة  �إىل  ونتطلع 
وترجمتها على �أر�ض �لو�قع �إىل م�ساريع 

�أعمال حملية بالكامل.«
وبهذه �ملنا�سبة، قال ر�مي�ض جاجاناثان، 
�أبوظبي  نيويورك  جامعة  عميد  نائب 
ل�������س���وؤون ري�������ادة �لأع�����م�����ال و�لب���ت���ك���ار، 
و�ملدير �لعام ملن�سة �ستارت �إيه دي: “�إن 
ت�سنيف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أبرز  قائمة  �سمن  ع��امل��ي��اً  �خل��ام�����ض  ه��و 
�لتجزئة،  ق��ط��اع  �ل��دول��ي��ة يف  �ل��وج��ه��ات 
�أن ت�ستحوذ دولة �لإمار�ت  ومن �ملتوقع 
نحو  على  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة 
بالتجزئة  �ملبيعات  �إجمايل  من   77%
�خلليجي  �ل����ت����ع����اون  جم��ل�����ض  دول  يف 

خ���ال �خل��م�����ض ���س��ن��و�ت �ل���ق���ادم���ة. ول 
�سك باأن جناح رو�د �لأعمال و�ملبتكرين 
�لفر�ض  ت��ق��دمي  �أهمية  ي��وؤك��د  �ملحلين 
�ل�سغرية  لل�سركات  و�لتدريب  و�لدعم 
و�مل��ت��و���س��ط��ة، مل��ا ل��ه م��ن �أث����ر ك��ب��ري على 
�أحلك  يف  حتى  �لقت�ساد  و�زده����ار  من��و 
�ل���ظ���روف و�أ���س��ع��ب �ل��ت��ح��دي��ات. ونحن 
بدورنا يف �ستارت �إي دي، نحر�ض على �أن 
�أه��د�ف وروؤي��ة دولة  نعمل بالتو�فق مع 
مع  �مل�ستمر  بتعاوننا  ونفخر  �لإم���ار�ت، 
�لد�ر، لتمكن رو�د �لأعمال �لطموحن 
ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل قطاع  �مل��ن��ط��ق��ة م���ن  يف 

�لتجزئة �لعاملي
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ك��ون��ه��ا �ل���ف���ائ���زة �لأوىل 
لتاأ�سي�ض م�سروعها »كويف �آركيتكت�سر« يف 
»مم�سى �ل�سعديات«، قالت نور�ن �لبناي: 
ة<  <من�سّ م�سابقة  يل  �أت���اح���ت  »ل��ق��د 
�لعقارية  �ل�����د�ر  ���س��رك��ة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
فر�سًة لتطوير و�سقل مهار�تي كر�ئدة 

م�سروع  �إىل  �أف���ك���اري  وحت��وي��ل  �أع���م���ال 
باختياري  ف���خ���ورة  و�إن����ن����ي  ح��ق��ي��ق��ي��ة. 
�ل��ث��اث��ة و�أت��ط��ل��ع �إىل  �ل��ف��ائ��زي��ن  �سمن 
�آركيتكت�سر<  <كويف  م��ف��ه��وم  ت��ق��دمي 
�لإ�سارة  وجت��در  �أبوظبي«.  جمتمع  �إىل 
يف  “من�سة”  م�سابقة  �إط����اق  مت  �أن����ه 
وت�سجيع  دع��م  بهدف   2019 نوفمرب 
م�ساريع  لتطوير  �ل�سباب  �لأعمال  رّو�د 
مبتكرة �سمن ثاث فئات هي �لتجزئة 
�مل�سابقة  وت��ع��ت��رب  و�مل��ط��اع��م.  و�مل��ق��اه��ي 
تطلقها  جت��زئ��ة  م�����س��اري��ع  حا�سنة  �أول 
“�ستارت  موؤ�س�سة  م��ع  بال�سر�كة  �ل���د�ر 
ع �لأعمال  �يه دي« )startAD( ُم�سرِّ
�لعاملي �لذي يتخذ من جامعة نيويورك 
�أبوظبي مقر�ً له. و�سيدعم �لطرفان ر�ئد 
�لأعمال �لفائز بلقب �مل�سابقة من خال 
لفئة  خم�س�ض  �أعمال  ح�سانة  برنامج 
�لتجزئة عرب تزويده بالأدو�ت �لازمة 
م�سروعه.  وت��و���س��ي��ع  وت��ط��وي��ر  لإط����اق 
ويف �إطار �لربنامج، �سيحظى �ملر�سحون 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ون ب��ال��ت��دري��ب و�ل��ت��وج��ي��ه من 
نخبة من �خلرب�ء �ملحلين و�لعاملين يف 
جمالت ريادة �لأعمال وجتارة �لتجزئة 

و�لتكنولوجيا.
�إحدى مبادر�ت  ‘من�سة’  وُتعد م�سابقة 
ل�سركة  �ل���ت���اب���ع  �ل�سباب’  ‘جمل�ض 
�بتكار”  “برنامج  م���ن  ك��ج��زء  �ل������د�ر، 
على  �ملوظفن  يحّفز  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
دع��م م�سرية  ن�سط يف  ب��دور  �ل�سطاع 
م�ستقبًا.  �ل�����س��رك��ة  من���و  وت���وج���ه���ات 
“جمل�ض  �أن�ساأت  �لد�ر قد  �سركة  وكانت 
�ل�سباب” يف �لعام 2018 بهدف متكن 
�لقيادية  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  �ل�����س��ب��اب 
وتعزيز �لتو��سل وم�ساركة �خلرب�ت مع 

�ملجال�ض �ل�سبابية �لأخرى يف �لدولة.

مليار درهم �سايف ��ستثمار�ت �الأجانب   1.55
غري �لعرب يف �الأ�سهم منذ بد�ية 2021

•• اأبوظبي - وام: 

قفز �سايف �ل�ستثمار �لأجنبي غري �لعربي يف �أ�سو�ق �لأ�سهم �لإمار�تية �إىل 
يناير   20 تاريخ  2021 وحتى  عام  بد�ية  دره��م منذ  مليار   1.55 نحو 

�جلاري.
ويعك�ض �لتدفق �لكبري لا�ستثمار�ت �لأجنبية غري �لعربية على �لأ�سو�ق 
�لإم��ار�ت��ي��ة �رت��ف��اع �لثقة يف ه��ذه �لأ���س��و�ق خا�سة يف ظل حمافظتها على 
جاذبيتها �سو�ء من حيث ن�سب �لعو�ئد �لعالية على �ل�ستثمار يف �سركات 
بقية  م��ع  مقارنة  توفرها  �لتي  �ل�ستثمارية  للفر�ض  نتيجة  �أو  �مل��درج��ة 

�أ�سو�ق منطقة �ل�سرق �لأو�سط .
وكانت قيمة �لرباح �لنقدية �لتي وزعها كل من �سوق �أبوظبي ودبي �ملالين 
مليار   43.1 نحو  �ىل  و�سل  �ملدرجة  �ل�سركات  نيابة عن  �مل�ساهمن  على 

. درهم عن �أرباح �لعام 2019 
على  �لعرب  غري  من  �لأج��ان��ب  �مل�ستثمرين  حركة  تفا�سيل  �إىل  وبالعودة 
منذ  �مل��ايل  دب��ي  �سوق  يف  م�سرياتهم  قيمة  بلغت  فقد  �لأ���س��و�ق،  م�ستوى 
1.445 مليار درهم  20 يناير �جلاري  بد�ية �لعام �جلاري وحتى تاريخ 
829 مليون دره��م، وبذلك فقد بلغ �سايف  يف حن بلغت قيمة مبيعاتهم 

��ستثمار�تهم 616 مليون درهم تقريبا .
�لأجانب  بلغت قيمة م�سريات  �ملالية فقد  ل��اأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �أما يف 
من غري �لعرب 2.648 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.712 مليار 
936 مليون درهم خال  ��ستثمار�تهم نحو  دره��م، مما يعني بلوغ �سايف 

فرة �لر�سد ذ�ته.

% منو� يف �سحنات �الأدوية   50
عرب �الحتاد لل�سحن خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لحتاد لل�سحن ذر�ع عمليات �ل�سحن و�خلدمات �للوج�ستية �لتابع 
عمليات  يف   50% بن�سبة  �سنوية  زي���ادة  ع��ن  للطري�ن  �لحت���اد  ملجموعة 
 »PharmaLife« سحن �لأدوية �لتي تتم عن طريق خدمة فارما ليف�
�ملتخ�س�سة بخدمات �لأدوية و�لرعاية �ل�سحية وذلك خال �لعام �ملا�سي 

مقارنة بعام 2019.
ويتز�من هذ� �لنمو �ل�سنوي مع �حتفال �ل�سركة بالذكرى �ل�سنوية �لثانية 
حل�سولها على �عتماد مركز متيز �ملدققن �مل�ستقلن خلدمات نقل �لأدوية 
 IATA« �ل��دويل  �لنقل �جلوي  �لتابع لحتاد  علوم �حلياة  ولوج�ستيات 
و�لحتاد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  مطار  م��ع  بالتعاون   »CEIV Pharma
هذ�  يف  معتمدة  �سحن  �سركة   24 من  و�ح��دة  ُتعّد  حيث  �ملطار،  خلدمات 
�ملجال يف �لعامل. وتغطي عمليات �لحتاد لل�سحن حالياً �أكر من 1،050 
منطقة جتارية حا�سلة على �عتماد« IATA CEIV Pharma »ما 
�لنقل. كما ك�سفت �لحتاد لل�سحن  �ملنتجات خال عملية  ي�سمن �سامة 
درجة  تتطلب  �ل��ت��ي  �مل��ن��ت��ج��ات  �سحنات  م��ع��دل  يف  ق���وي  من��و  ت�سجيل  ع��ن 
حر�رة من +2 �إىل +25 درجة مئوية، �لتي �أطلقتها �ل�سركة يف �أو�خر عام 
2020، مدفوعًة ب�سكل رئي�سي بزيادة �لطلب على �ملنتجات �لتي تتطلب 
درج��ة ح��ر�رة م�سبوطة من +15 �إىل +25 درج��ة مئوية و ب��اردة من +2 
�إىل +8 درجة مئوية. وقال بدر �آل علي مدير جتاري �أول �لإمار�ت و�ل�سرق 
�لحتاد  “تتمتع  لل�سحن:  �لحت��اد  �ل�سحن يف  ط��ائ��ر�ت  وت��اأج��ري  �لأو���س��ط 
�لتي  �لدو�ئية  للمنتجات  �لعاملي  �لنقل  جم��ال  يف  و��سعة  بخربة  لل�سحن 
تت�سم بح�سا�سيتها جتاه �لوقت ودرجات �حلر�رة، مبا فيها �للقاحات، ولذ� 
متتثل عملياتها للمتطلبات �ل�سارمة �لتي تفر�سها �جلهات �ملُ�سّنعة لهذه 
على  تاأكيد�ً   «  IATA CEIV Pharma  « �عتماد  و�أت��ى  �ملنتجات. 
قدر�ت �ل�سركة يف هذ� �ملجال وتعزيز�ً لثقة �ل�سركاء لتوفري حلول عالية 
�جلودة يف 54 حمطة ت�سغيل للمنتجات �لدو�ئية مع �خلرب�ء �ملتخ�س�سن 

لتقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية«.
و�أ���س��ه��م �إط���اق �ئ��ت��اف �لأم���ل م��ن �أب��وظ��ب��ي نهاية ع��ام 2020 يف زيادة 
معدلت �لنمو �مل�سجلة. ومن �ملتوقع �أن يدعم هذ� �لئتاف منو خدمات 

�سحن �لأدوية �لتي توفرها �سركة �لحتاد لل�سحن خال عام 2021.
لل�سحن �سمن  �لحت��اد  تلعبه  �ل��ذي  �لإيجابي  �ل��دور  �ن  علي  �آل  و�أ���س��اف 
�ئتاف �لأمل يعزز موقع خدمة فارما ليف، �لتي كانت �لأوىل من نوعها 
 « IATA CEIV Pharma  « يف �ملنطقة يف �حل�سول على �عتماد 
�ملنتجات يف هذ� �لقطاع. وجنحت �لحتاد لل�سحن  نتيجة متّيزها يف نقل 
خال �سهر دي�سمرب �ملا�سي يف نقل ماين �جلرعات من لقاح كوفيد-19 
على منت طائرة بوينج 300ER-777، بالإ�سافة �إىل و�سع جدول لنقل 

مزيد من �ل�سحنات.
ت�ستمر   »PharmaLife« لي���ف  ف��ارم��ا  خ��دم��ة  �ن  ع��ل��ي  �آل  و�أو����س���ح 
بالتز�من مع جهود �لحتاد لل�سحن لتطوير �سبكتها على م�سار�ت جتارة 
�ملنتجات.  �سامة  وت�سمن  �ملعايري  لأعلى  متتثل  و�لتي  �ملعتمدة  �لأدوي��ة 
وت�سمل �لتح�سينات �جلديدة �ملقررة للعام �جلاري طرح �لأغطية �حلر�رية 
و�لعربات �ملربدة وخدمات �حلجز �لإلكروين للمنتجات �لدو�ئية، ف�سًا 
ع��ن ت��اأم��ن �ل��ت��ع��اون م��ع حتالف ف��ارم��ا. �ي��رو ب��ن م���زودي خ��دم��ات �سحن 
�لأدوية عرب خمتلف �لقطاعات، وجمموعات �ل�سحن �حلا�سلة على �عتماد 
�لأطر�ف  �ملطار�ت وغريها من  وم�سغلي  �مل�ستقلن،  �ملدققن  مركز متيز 

�ملعنية يف قطاع �ل�سحن �جلوي.

الإمارات تتطلع للعمل مع الوليات املتحدة لتوحيد اجلهود العاملية للت�صدي 
لتداعيات تغري املناخ وت�صريع التعايف القت�صادي يف مرحلة مابعد كوفيد-19

•• دبي-الفجر: 

�ل��ر�ئ��د يف  �ل��وط��ن��ي، �لبنك  �سّجل بنك �لإم����ار�ت دب��ي 
�أفريقيا وتركيا، منو�ً  �لأو�سط و�سمال  �ل�سرق  منطقة 
�لتحويات  �أع��د�د ومبالغ  %20 يف  بن�سبة تزيد عن 
�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا �ل��ع��م��اء ع��رب خ��دم��ة �لتحويل 
مقارنة   2020 عام  خال  رميت”  “د�يركت  �ملبا�سر 

مع عام 2019. 
وتعد “د�يركت رميت” خدمة رقمية لتحويل �لأمو�ل، 
ت��ت��ي��ح ل��ع��م��اء ب��ن��ك �لإم��������ار�ت دب����ي �ل��وط��ن��ي �إج����ر�ء 

�لتحويات �إىل �لهند و�لفليبن وباك�ستان و�سريانكا 
وم�سر و�ململكة �ملتحدة خال �أقل من 60 ثانية ودون 
�لتابعة  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  من�سات  ع��رب  ر���س��وم  �أي���ة 
للبنك على �لهاتف �ملتحرك �أو �لإنرنت. وقد �سهدت 
�لإجمايل  �لر�جع  رغم  �لتحويات  يف  �خلدمة من��و�ً 
تد�عيات  نتيجة  �ل��دول��ة  يف  �ل�سخ�سية  للتحويات 
“د�يركت  م��ع��ام��ات  يف  �ل��ن��م��و  وي��اأت��ي  كوفيد-19.  
�ملعامات  �عتماد  على  متز�يد  �إق��ب��ال  و���س��ط  رميت” 
�ملن�سات  �إىل  يتحولون  �لعماء  ب��ات  حيث  �لرقمية، 
لتلبية  و�لإن���رن���ت  �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  ع��رب  �مل�سرفية 

�لعماء  ��ستفاد  وقد  �ليومية.  �مل�سرفية  �حتياجاتهم 
�لأم����و�ل على  لإر���س��ال  “د�يركت رميت”  م��ن خ��دم��ة 
�لفور �إىل عائاتهم، وت�سدرت �لهند و�لفليبن قائمة 
�لبلد�ن �ملتلقية.  �كت�سبت �خلدمة مزيد�ً من �ل�سعبية 
خال �جلائحة، حيث �أتاحت للو�فدين مو��سلة حتويل 
و�أم��ان من منازلهم دون �ل�سطر�ر  �لأم��و�ل ب�سامة 
�إىل  �إ�سافة  �لتحويل،  و�سركات  �لبنوك  ف��روع  ل��زي��ارة 
جت��ن��ب ����س��ت��خ��د�م �مل��ب��ال��غ �ل��ن��ق��دي��ة. ووف����رت �خلدمة 
�أو  �لعاجلة  �لعائلية  �لحتياجات  لتلبية  مثالياً  خيار�ً 
�لإغاق  �لعماء خال فرة  لدى  �لطارئة  �حل��الت 

�ل�سامل و�أثناء تطبيق �إجر�ء�ت تقييد �حلركة.  وكان 
�أطلق حملة ترويجية  �لوطني قد  دبي  �لإم��ار�ت  بنك 
م�سوقة بالتعاون مع ر�ديو )City 1016( لتمكن 
“بينجو”  لعبة  يف  و�مل�ساركة  �لت�سجيل  م��ن  �لعماء 
�لتو��سل  و�سائل  على  �حلملة  و�نطلقت  �فر��سية. 
�لجتماعي بدعٍم من “د�يركت رميت” و��ستمرت ملدة 
�أ�سبوعن، وو�سلت �إىل قر�بة ن�سف مليون  ن�سمة، كما 
قنو�ت  خم�ض  عرب  مبا�سرة  �لثمانية  حلقاتها  نقل  مت 
على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي و�ساهدها نحو 100 

�ألف م�ساهد.

بنك �الإمار�ت دبي �لوطني ي�سهد منوً� يف �لتحويالت �ملالية عرب خدمة د�يركت رميت 
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العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   اخطار عديل بالن�سر 

رقم 2021/724 
�جلن�سية   - م��رد����ض  ع��ب��د�هلل  �ح��م��د  ملالكها/عبد�لرحيم   - للتجارة  �مل��رد����ض  �مل��ن��ذرة:م��وؤ���س�����س��ة 

�لمار�ت
�سد �ملنذر �ليهم:1- �ملنذر �ليها �لوىل:�سركة �ومي�ض للمقاولت و�سيانة �ملباين ذ.م.م 2- �ملنذر 
�ليه �لثاين:عمر حممد �سامل �لعوي�ض ب�سفته �ل�سريك و�ملدير �ملوقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر 
من ح�ساب �ملنذر �ليها �لوىل 3- �ملنذر �ليه �لثالث:حممد �سلطان حممد �لعوي�ض ب�سفته �ل�سريك 

�ملوقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر من ح�ساب �ملنذر �ليها �لوىل - جمهولن حمل �لقامة
يف  درهم   )241.715.40( قدرها  �لبالغ  بذمتكم  �ملر�سدة  �ملديونية  �سد�د  ب�سرعة  ننذركما  فاننا 
�أق�ساه خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لن��ذ�ر ويف حال طو�ف �نتهاء �ملهلة وعدم �ل�سد�د  موعد 
�أد�ء �سدكما للز�مكما على �سبيل �لت�سامن  خالها فان �ملنذرة �ست�سطر �ىل رفع عري�سة �مر 
فيما بينكم باملبلغ �ملطالب به مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى 

متام �ل�سد�د ف�سا عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  8779/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/3447 �مر �أد�ء، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )39119.64( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعان : موؤ�س�سة م�سنع مينوتى در�ي مك�ض -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعانهم : 1- فليك�سماك�ض للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
  جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان  �ملنفذ به وقدره )39119.64( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  7416/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/2589 �مر �أد�ء، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )870157.42( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لإعان : �سركة �خللطة �جلافة )بلك�سيت( ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعانهم : 1- فليك�سماك�ض للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م  2- نيتي�ض كري�سنا كومار كري�سنا 

بو جارى- �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -   جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )870157.42( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  7407/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لدعوى : ب�سدد تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/1748 جتاري جزئي، بعد 
�ن ��سبح �حلكم قابا للتنفيذ �جلربي 

طالب �لإعان : بلو �و�سن ميدل �ي�ست م.م.ح -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعانهم : 1- �لفي�سلية للمقاولت �ض.ذ.م.م 2- متاي ت�سالو ، ب�سفته �ملخول بالتوقيع 

على �ل�سيكات - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -   جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )238531( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  7950/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/3078 �أمر �د�ء، ب�سد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 

-  �سفته  ذ.م.م  �لبناء  وم��ق��اولت  ����ض ج��رم��ن لع��م��ال �خلر�سانه  �سي  : ج��ي  �لإع���ان  ط��ال��ب 
بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعانهم : 1- �سركة مريبيل للديكور ذ.م.م �سابقا �سركة منفرة لعمال تنفيذ �لت�سميم 
�لد�خلي ذ.م.م  - حاليا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده-  جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان  �ملنفذ به وقدره )34012.60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر        

 5181/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �ينا نو�سوفا  - جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :فوؤ�د فاروق عبد�لقادر �لب�ستكي 

وميثله : �حمد ح�سن حممد عبد�هلل �ملازمي 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  م��ن   %12 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )42.127.7(

�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة
قاعة  يف  �سباحا   08:30 �ل�ساعة   2021/1/24 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�سر        
 2020/239 منازعة مو�سوعية التنفيذ العمايل 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- تي�سري د�ود �حل�سنية  - جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�أمين �ل�سطري 
وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ 

بالتنفيذ  �ملو�سوعية  �ملنازعة  �ملطالبة باحلكم يف  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  قد 
رقم 2019/2760 عمايل و�لر�سوم و�مل�ساريف

قاعة  �سباحا يف   08:30 �ل�ساعة   2021/1/26 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 948/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )33.854.05( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة 
طالب �لإعان :  �ل�سركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- ماركة هو�سبيتاليتي �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لإقامة 

�لدعوى  يف   2020/7/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��ان  مو�سوع 
�ملذكورة �أعاه ل�سالح/�ل�سركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا )�ر�متك( بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33.853.77( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من 2020/2/22 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة،حكما مبثابة 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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   اخطار عديل بالن�سر 

رقم 2021/726 
�ملنذرة:�ر جي �م �سي لركيب �ملو�د �لعازلة يف �لأبنية �ض.ذ.م.م

�لثاين:حممد  �ليه  �ملنذر   - ���ض.ذ.م.م  للمقاولت  �ملدينة  �لوىل:طائف  �ليها  �ملنذر  �ليهم:  �ملنذر  �سد 
يون�ض غام حيدر ماديا - هندي �جلن�سية ب�سفته موقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر من ح�ساب �سركة 
�جلن�سية  هندي   - م��ادي��ا  حيدر  �ل��دي��ن  �لثالث:ع�سام  �ليه  �مل��ن��ذر   - ذ.م.م  للمقاولت  �ملدينة  طائف 
ب�سفته موقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر من ح�ساب �سركة طائف �ملدينة للمقاولت ذ.م.م - �ملنذر �ليه 
�لر�بع:نبي بخ�ض ماديا - هندي �جلن�سية ب�سفته موقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر من ح�ساب �سركة 

طائف �ملدينة للمقاولت ذ.م.م - جمهولن حمل �لقامة
فان �ملنذرة تنذرك ب�سرعة �سد�د �ملديونية �ملر�سدة بذمتك �لبالغ قدرها )516.370( درهم خم�سمائة 
و�ستة ع�سر �لف وثاثمائة و�سبعون درهم ، يف موعد �أق�ساه خم�سة �يام من تاريخ علمك بهذ� �لنذ�ر ويف 
حال �نتهاء �ملدة وعدم �ل�سد�د فان �ملنذرة �ست�سطر �ىل رفع عري�سة �مر �أد�ء �سدك للز�مك مت�سامنن 
ب�سد�د �ملبلغ �سند �لنذ�ر مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د 

ف�سا عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2021/653 
�ملنذر:�مل�سرف �لعربي لا�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف(

بوكالة �لأ�ستاذ �ملحامي/نا�سر حمد �ل�سام�سي
�ملنذر �ليها:خيول �لتجارية �ض.ذ.م.م

�لرهن  ب�سان   2008 ل�سنة   14 رق��م  �ل��ق��ان��ون  م��ن   25  ،  26 �مل��ادت��ن  باحكام  عما  ينذركم  �مل��ن��ذر  �لبنك 
�لتاأميني يف �مارة دبي للمبادرة �ىل �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمتكم وقدره )9.248.263.57( درهم ت�سعة 
كما   - فل�ض  وخم�سون  و�سبعة  دره��م  و�ستون  وثاثة  ومائتان  �ل��ف  و�رب��ع��ون  وثمانية  ومائتان  مليون 
بتاريخ:2020/11/19 وذلك خال )30( يوما من تاريخ �عانكم بهذ� �لنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار و�ملرهون رهنا من �لدرجة �لوىل �لبنك �ملنذر �لعقار رقم 309 �لكائن 
JAD RESIDENCE - مبنى رقم 1 - رقم �لر���ض 648 - منطقة ند  مبنبى جاد ري�سيدن�ض 
ح�سة - رقم �لطابق 3 - �ملو�قف G-120  - قم �لبلدية 199-626 - �مل�ساحة باملر �ملربع 72.65 - �مل�ساحة 

بالقدم �ملربع:782.00( مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   اخطار عديل بالن�سر 

رقم  /2021 
�ملنذرة:�سركة �خللطة �جلافة بلك�سيت ذ.م.م �سابقا ، �سركة بلك�سيت للخلطة �جلافة ذ.م.م حاليا

�ليه  �مل��ن��ذر   -2 �مل��ب��اين   و�سيانة  للمقاولت  �ومي�ض  �لوىل:���س��رك��ة  �ليها  �مل��ن��ذر  �ل��ي��ه��م:1-  �مل��ن��ذر  �سد 
�لثاين:عمر حممد �سامل �لعوي�ض ب�سفته �ل�سريك �ملدير �ملوقع على �ل�سيكات �سند �لنذ�ر ومن ح�ساب 
�ملطلوب �سدها �لوىل 3- �ملنذر �ليه �لثالث:حممد �سلطان حممد �لعوي�ض ب�سفته �ل�سريك �ملوقع على 

�ل�سيكات �سند �لنذ�ر من ح�ساب �ملنذر �ليها �لوىل - جمهولن حمل �لقامة
�لبالغ قدرها )113.786( درهم مائة وثاثة  فاننا ننذركما ب�سرعة �سد�د �ملديونية �ملر�سدة بذمتكم 
ع�سر �ألف و�سبعمائة و�ستة وثمانون درهم ، يف موعد �أق�ساه خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر ويف 
حال طو�ف �نتهاء �ملهلة وعدم �ل�سد�د خالها فان �ملنذرة �ست�سطر �ىل رفع عري�سة �أمر �أد�ء �سدكما 
للز�مكما على �سبيل �لت�سامن فيما بينكم باملبلغ �ملطالب به مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 

��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د ف�سا عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   اخطار عديل بالن�سر 

رقم 737 /2021 
�ملخطرة:موؤ�س�سة �ملرد��ض للتجارة

�لو�حد  �ل�سخ�ض  �سركة   - �لعامة  للتجارة  ليفربول  �لوىل:موؤ�س�سة  �ليها  �ليهم:�ملخطر  �ملنذر  �سد 
�ض.�ض.و وميثلها �ل�سيد/مانع حممد �سادق �لبلو�سي ب�سفته مالك �ملوؤ�س�سة - �ملخطر �ليه �لثاين:مانع 
�جلن�سية  هندي   - ماهوتر�ي  �لثالث:ليف  �ملخطر   - �جلن�سية  �مار�تي   - �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي 

ب�سفته �ملوقع على �ل�سيك مو�سوع �لخطار - جمهولن حمل �لقامة
و�لبالغ  ذمتها  �ملر�سد يف  �ملبلغ  �سد�د  وب�سرورة  بالوفاء  وتكلفهم  �ليهم  �ملخطر  �ملخطرة تخطر  فان 
و�ل�سادر  رق������م:001634  �ل�سيك  مب��وج��ب  و�ل��ث��اب��ت   ، ف��ق��ط  دره���م  �ل���ف  ث��اث��م��ائ��ة  دره���م   )300.000(
درهم   )300.000( مب��ب��ل��غ  زي���وري���خ  ج��ي  �ي  ح��ب��ي��ب  ب��ن��ك  ع��ل��ى  م�سحوبا  �لوىل  �ل��ي��ه��ا  �مل��خ��ط��ر  ب��ا���س��م 
بتاريخ:2019/11/26  �ن �حل�ساب مغلق  ب�سبب  �رتد دون �سرف مرفو�سا  بتاريخ:2019/11/25 و�لذي 
وذلك خال مدة �أق�ساها �سبعة �يام من تاريخ ��ستاما هذ� �لخطار �لعديل و�ل �سوف ن�سطر ��سفن 

�ىل ��ست�سد�ر �مر �أد�ء ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور ل�سالح �ملخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   اخطار عديل بالن�سر 

رقم 739 /2021 
�ملخطرة:تر�ي ليت �نرنا�سيونال �ض.ذ.م.م

�سد �ملخطر �ليهما:�ملخطر �ليها �لوىل:بوليود للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م - �ملخطر �ليها 
���ض.ذ.م.م -  �لعامة  ، بوليود للتجارة  �لثانية:بوليود ماركت - �سركة م�سجله حتت غطاء 

جمهولن حمل �لقامة
يف  �ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  وب�سرورة  بالوفاء  وتكلفهما  �ليهما  �ملخطر  تخطر  �ملخطرة  فان 
ذمتهما و�لبالغ قدره )48.862.00( درهم ثمانية و�ربعون وثمامنائة و�ثنان و�ستون درهم 
، و�لثابت مبوجب �ل�سيكات �ملر�سدة يف ذمة �ملخطر �ليهما و�مل�سحوبن على بنك �بوظبي 
�لتجاري ، وذلك خال مدة �أق�ساها �سبعة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لخطار �لعديل و�ل 

�سوف ن�سطر ��سفن �ىل ��ست�سد�ر �مر �أد�ء ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور ل�سالح �ملخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 742 /2021 
�ملخطر:طارق كرمي عبد�لكرمي خو�جا - باك�ستاين �جلن�سية

�سد �ملخطر �ليه:في�سال فا�سانت ناياك - هندي �جلن�سية 
 جمهولن حمل �لقامة

فان �ملخطرة يخطر �ملخطر �ليه ويكلفهم بالوفاء وب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملر�سد يف 
ذمتها و�لبالغ )200.000( درهم مائتي �لف درهم فقط ، و�لثابت مبوجب �ل�سيكن 
�لبنكين رقمي 00138 و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق مببلغ )100.000( درهم و�ل�سيك 
رقم 00088 و�مل�سحوب على بنك �أبوظبي �لتجاري مببلغ )100.000( درهم ، وذلك 
�أق�ساها �سبعة �يام من تاريخ ��ستاما هذ� �لخطار �لعديل و�ل �سوف  خال مدة 

ن�سطر ��سفن �ىل ��ست�سد�ر �مر �أد�ء ب�سد�د �ملبلغ �ملذكور ل�سالح �ملخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2021/732 
�ملخطرة:�سركة �خللطة �جلافة بلك�سيت ذ.م.م �سابقا ، �سركة بلك�سيت للخلطة �جلافة ذ.م.م حاليا

�ملخطر �ليها �لوىل:�سركة �لعطار للمقاولت - �ملخطر �ليه �لثاين:كامر�ن حممود �سعيد �لعطار 
- عر�قي �جلن�سية ب�سفته �ملوقع على �ل�سيكات من ح�ساب �ملنذر �ليها �لوىل 

 جمهول حمل �لقامة
مائة  دره��م   )154.560( قدرها  �لبالغ  بذمتكم  �ملر�سدة  �ملديونية  �سد�د  ب�سرعة  ننذركما  فاننا 
و�ربعة وخم�سون �لف وخم�سمائة و�ستون درهم ، يف موعد �أق�ساه خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� 
�لنذ�ر ويف حال �نتهاء �ملهلة وعدم �ل�سد�د خالها فان �ملنذرة �ست�سطر �ىل رفع عري�سة �أمر �أد�ء 
�سدكما للز�مكما على �سبيل �لت�سامن فيما بينكم باملبلغ �عاه مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 

من تاريخ ��ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د ف�سا عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم 2021/650 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

بوكالة �لأ�ستاذ �ملحامي/نا�سر حمد �ل�سام�سي
�ملنذر �ليه:ح�سام ه�سام �سكري قطينه - �جلن�سية �لردن

�لبنك �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه للمبادرة �ىل �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته وقدره 
)160.201.21( درهم مائة و�ستون �لف ومائتان وو�حد �لف وو�حد وع�سرون 
�أي��ام من تاريخ �لع��ان بالنذ�ر حتت طائلة �تخاذ  فل�ض - وذل��ك خال )5( 

كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2020/395 
�ملنذرة:فنيو �نرنا�سيونال )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(

�ملنذر �ليها �لثالثة:كون�سر�كتور� �سان جوزيه �إ�ض �يه - �أبوظبي
�لف  و�ستة  ثمامنائة  دره��م   )806.586.88( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �لوفاء  ب�سرورة  �ملو�سوع:تكليف 
وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�ض ، وذلك خال )5( �يام من تاريخ ��ستام 
�ملخطر �ليها هذ� �لخطار �لعديل وذلك مبوجب ن�ض �ملادتن 62 و 63 من �لائحة �لتنفيذية 

لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية �لحتادي
و�لبالغ  بذمتكم  �ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  �ملوكلن  عن  نيابة  فاننا  وعليه 
)32.855( درهم مبلغ وقدره )806.586.88( درهم ثمامنائة و�ستة �لف وخم�سمائة و�ستة وثمانون 
درهم وثمانية وثمانون فل�ض ، من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام وذلك خال مدة ل تتجاوز 
خم�سة �يام من تاريخ �لعان بالن�سر و�ل فانه �سن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لازمة 

بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�سمينكم �لر�سوم و�مل�سروفات وكامل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2020/398 
�ملنذرة:فنيو �نرنا�سيونال )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة(

�ملنذر �ليها �لثالثة:�أوجيه �أبوظبي ذ.م.م
�لف  و�ستة  ثمامنائة  دره��م   )806.586.88( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  �لوفاء  ب�سرورة  �ملو�سوع:تكليف 
وخم�سمائة و�ستة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�ض ، وذلك خال )5( �يام من تاريخ ��ستام 
�ملخطر �ليها هذ� �لخطار �لعديل وذلك مبوجب ن�ض �ملادتن 62 و 63 من �لائحة �لتنفيذية 

لقانون �لجر�ء�ت �ملدنية �لحتادي
و�لبالغ  بذمتكم  �ملر�سد  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  �ملوكلن  عن  نيابة  فاننا  وعليه 
)32.855( درهم مبلغ وقدره )806.586.88( درهم ثمامنائة و�ستة �لف وخم�سمائة و�ستة وثمانون 
درهم وثمانية وثمانون فل�ض ، من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام وذلك خال مدة ل تتجاوز 
خم�سة �يام من تاريخ �لعان بالن�سر و�ل فانه �سن�سطر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �لازمة 

بحقكم للحفاظ على حقوق موكلينا مع ت�سمينكم �لر�سوم و�مل�سروفات وكامل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/779 
�ملنذرة:ثائر طارق ليمتد

تامنذر �ليه:حاجي عبيد �هلل �سادر خيل - قرب�سي �جلن�سية - جمهول حمل �لقامة
�لدين وقدره  كامل مبلغ  لها  ي��وؤدي  ب��ان  ويكلفه  �ليه  �ملنذر   - �ملنذرة  تنذر  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
)414.454.26( درهم �ربعمائة و�ربعة ع�سر �لف و�ربعمائة و�ربعة وخم�سون دولر �مريكي و�ستة 
وع�سرون �سنت �و ما يعادله بالدرهم �لمار�تي مبلغ وقدره )1.522.290.50( مليون وخم�سمائة 
و�ثنان وع�سرون �لف درهم ومائتن وت�سعون درهم وخم�سون فل�سا - وذلك خال خم�سة �يام من 
تاريخ هذ� �لعان و�ل �سوف تلجئ �ملنذرة �ىل �لق�ساء �ملخت�ض للز�مكم بالت�سامن ب�سد�د كامل 
�لقانونية  و�لفائدة  درهم  �لف  درهم ثاثون  تكميلي قدره )30.000.00(  وتعوي�ض  �لدين  مبلغ 
�لتاأخريية عنه 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية ولغاية �ل�سد�د �لتام وبكافة �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/780 
�ملنذر:�حمد عبد�لرحيم �حمد �لعطار - �مار�تي �جلن�سية
�ملنذر �ليه:دنايزن للتجارة �لعامة - جمهول حمل �لقامة

مبوجب هذ� �لخطار يخطر �ملخطر - �ملخطر �ليها ويكلفها ب�سرورة �لوفاء مببلغ وقدره )89.966( درهم 
، �ملر�سدة يف ذمتها لقاء ما تبقى من قيمة بدلت  ت�سعة وثمانون �لف وت�سعمائة و�ستة و�ستون درهما 
�يجار من �لعقد �ل�سابق �لذي �نتهى بتاريخ 2020/6/12 وقيمة بدلت �ليجار عن �لعقد �ملجدد قانونا عن 
�لفرة من 2020/6/13 ولغاية 2021/1/12 كما يكلفها ب�سرورة ت�سليم �ملخطر �ل�سيكات عن باقي �لقيمة 
�ليجارية عن �ل�سنة �ليجارية �ملمتدة بقوة �لقانون من 2020/6/13 ولغاية 2021/6/12 مع توقيع ن�سخة 
عقد �ليجار عن �ل�سنة �ليجارية �ملمتدة بقوة �لقانون من 2020/6/13 ولغاية 2021/6/12 مع �لتنبيه 
على �ملخطر �ليها بانه يف حال عدم �للتز�م بتنفيذ ما ورد بالنذ�ر �لر�هن خال مدة �أق�ساها )30( يوم 
من تاريخ هذ� �لعان �س�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية جتاه �ملخطر �ليه 
�مل�ستحقات  كافة  �لتام وكذ�  �لخ��اء  تاريخ  باملر�سد يف ذمته حتى  و�لز�مه  �ملوؤجرة  �لعن  و�خائه من 
�ملربتة على �لعن �ملوؤجرة ل�سالح هيئة �لكهرباء و�ملياه وذلك طبقا لن�ض �ملادة 25 �لفقرة )1( �لبند )�أ( 

الكاتب العدلمن �لقانون رقم )26( ل�سنة 2017 ب�ساأن �يجار �لأماكن يف �مارة دبي.

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات

اعالن للح�سور امام اخلبري املحا�سبي/علي حممود علي يو�سف
من  �و  �لعنو�ن  جمهويل  �لظاهري  �سعيد  ر��سد  �ل�سيد:�سلطان  من  كل  على  يتعن 
ميثله قانونيا �حل�سور خال �ساعات �لدو�م �لر�سمية �ىل مقر �د�رة �خلربة وت�سوية 
- مبنى ج - مبجمع مباين  �مل��ي��ز�ن��ن  دب��ي بطابق  �سمو �حل��اك��م  ب��دي��و�ن  �مل��ن��ازع��ات 
�حل�سيبة للجو�ئز - �لو�قع على �سارع �لثاين من دي�سمرب - مبنطقة بردبي - وذلك 
ملقابلة �خلبري �ملحا�سبي و�ح�سار �لوثائق �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى �لق�سائية 
رقم 2020/191 ��ستئناف عقاري - دبي و�ملرفوعة من �مل�ستاأنف/عبد�لرز�ق عبد�هلل 

عمر �ل�سرحان �لعنزي  وذلك بعد �أ�سبوع من ن�سر �لعان.
عن اإدارة اخلربة وت�صوبة املنازعات
اخلبري املحا�صبي/علي حممود علي يو�صف

مذكرة اإعالن بالن�سر

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
بالن�سر  اإداري   -  ADFICEXCIADM2020 /0000022 اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية رقم

�ىل �ملنفذ �سده:�سالح ر��سد �سالح �حمد �لكويتي
بالن�سر

�ملنفذ/وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل
�لعنو�ن:تنوب عنها �إد�رة ق�سايا �لدولة بوز�رة �لعدل

�لدعوى  يف  عنه  �سورة  �ملرفق  �حلكم  �سدك  �سدر  قد   2019/5/28 بتاريخ  بانه  نخطركم 
تقدمت بطلب  قد  �ملذكورة  �لتنفيذ  �ن طالبة  - ومبا  �أبوظبي  كلي  �إد�ري  رقم:315/2018 
لتنفيذ �حلكم ودفعت �لر�سم �ملحدد لذلك ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالتي:�ملجموع 
�لجمايل �ملطلوب �سد�ده:4.632 درهم ، مبوجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاه خال 
)15( يوما من تاريخ �ليوم �لتايل لتبليغكم ويف حالة تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية.  
القا�سي/د.خالد عبدالقادر �سالح
حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية

حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  494/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 532 ل�سنة 2019 جتاري، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )141510( درهم �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعان : كيه �ت�ض �ف �وتوموتيف للتجارة �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب 

�لتنفيذ 
�ملطلوب �إعانهم : 1- �سركة �خلليج �لدولية للكيماويات- �سفتهما بالق�سية : حاجز 

�سابق  جمهول حمل �لإقامة 
ب��ان��ه مت �حل��ج��ز ع��ل��ى م��ا �سبق ح��ج��زه يف �ل��دع��وى رقم  م��و���س��وع �لإع����ان : نعلنكم 
وذلك  ل�ساحلكم  �ل�سابق  �حلجز  يف  �ملاثل  �مللف  و����س��ر�ك  جت��اري  تنفيذ   2019/2288

للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بالن�سر 
 9041/2020/207 تنفيذ جتاري 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  بونتون لل�سياحه و�ل�سفريات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فندق بانور�ما جر�ند وميثلها مديرها/خالد حممد �ساحي 

�سعيد �ملهريي  - وميثله / ريا�ض عبد�ملجيد حممود �لكبان 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)190.546.86( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن حكم بالن�سر        

يف  الدعوى 3085/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�إىل حمكوم عليه 1- �ندري جاوثيري 2- مو مو�سا نيكو كون�سارى 3- جولد �يه �يي م.د.م.�ض  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : حممد عا�سف هارون مارفاين حممد هارون مارفاين
وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان �لها�سمي 

نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2020/12/22  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/ 
بان ي�سددو� للمدعي مبلغا  �ملدعي عليهم  بالز�م  حممد عا�سف هارون مارفاين حممد هارون مارفاين 
�لدعوى  رفع  تاريخ  من  �عتبار�   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية  فائدة  �ليه  م�سافا  دره��م   )75.000( وق��دره 
مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليهم  �ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�سد�د  حتى   2020/8/30 يف  �حلا�سل 

�تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

   اعالن بالن�سر 
رقم 2021/797 

�ملنذر:�يهاب فلتاوؤو�ض تاو�سرو�ض �سنوده - م�سري �جلن�سية 
 ميثله بالتوقيع/هاين حمفوظ �لفون�ض حبيب

�ملنذر �ليه:بريمييان كوموديتيز م.د.م.�ض و/مديرها/��سماعياتوري - �جلن�سية �ساحل �لعاج
ينذر �ملنذر/�ملنذر �ليه بت�سديد �لقيمة �ليجارية �ملر�سدة بذمته و�لبالغة )26250( �سته وع�سرون �لف 
ومائتان وخم�سن درهم ، و�خاء �ملاأجور و�سد�د ما عليه وما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى تاريح �لخاء 
�لفعلي وت�سليم �لعن �ملوؤجرة للمنذر خالية من �ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليها و�سد�د �مل�ستحقات 
�لتز�حم  خمالفات  مبلغ  و�سد�د  �سرر  من  بها  حلق  يكون  قد  ما  ��ساح  مع  بذمته  �ملر�سدة  �ليجارية 
�ل�سوكاين بالغ ما بلغ وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء عن مدة �سغله للعن وت�سليمه بر�ءة ذمة من �جلهات 
�ملعنية وذلك خال مدة �أق�ساها 30 يوم من تاريخ ��ستامه هذ� �لنذ�ر و�ل �سي�سطر �ملنذر ��سفا لتخاذ 
�لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية �لازمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة �يجارية مع �لتعوي�ض 

�جلابر للعطل و�ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليها كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�سر 

رقم 599/2020 
�ملنذر:�سركة ميعاد �ل�سفوة لالكرونيات �ض.م.م

 بوكالة �ملحامن/د �حمد بن هزمي وخالد بوج�سيم
�ملنذر �ليه:ح�سن مر�د �بر�هيم �لبلو�سي

�لطابق  مزنه  بناية   -  1 �لق�سي�ض   - للعقار�ت  �لتميمي  �سركة   - �لعنو�ن:دبي 
�لول - مكتب 110 - بالقرب من �لطو�ر �سنر موبايل - رقم:0505523050

�ملر�سدة  �ملبالغ  ت�سديد  منه  طالبا  �ليه  للمنذر  �لخ��ط��ار  بهذ�  �ملنذر  يتوجه 
بذمته مبلغ وقدره )200.000( درهم من تاريخ ��ستام هذ� �لخطار ويف حال 

عدم �للتز�م بذلك ف�سوف يتخذ �ملنذر جميع �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 604/2020 
�ملنذر:�سركة �مريكان ليف �ن�سورن�ض كومباين - فرع دبي

بوكالة �ملحامن/د.�حمد بن هزمي وخالد بوج�سيم
�ملنذر �ليه:م�سنع جولف لل�سقالت ذ.م.م

رقم  مكتب   - بالر�سيد  بناية   - �ل��ب��ح��رية  كورني�ض  ���س��ارع   - �ل�����س��ارق��ة  �ل��ع��ن��و�ن:�م��ارة 
�لربيد   -  0504629176  -  0501704999 حم��م��ول   -  065983100 رق���م  ه��ات��ف   -  502

fades.B@golfscaffolding.com:للكروين�
يتوجه �ملنذر بهذ� �لخطار للمنذر �ليه طالبا منه ت�سديد �ملبالغ �ملر�سدة بذمته مبلغ 
وقدره )456.841.47( درهم خال خم�سة �يام من تاريخ ��ستام هذ� �لخطار ويف حال 

عدم �للتز�م بذلك ف�سوف يتخذ �ملنذر جميع �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007502 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد فاروق حممد 
جمهول حمل �لإقامة  : �مارة �ل�سارقة منطقة �ملجاز 3 بناية �خلان طابق 5 �ل�سقة 503 

هاتف:0553636131 - �عان بالن�سر باللغة �لعربية
فاروق  عليه:حممد  �ملدعي  �سد  �ض.م.ع  �ت�سالت(  )جمموعة  لات�سالت  �لمار�ت  �ملدعية:�سركة  رفعت 
�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )21919.74( درهم و�حد  ، وبالتايل:1-  حممد - �سود�ين �جلن�سية 
وع�سرون �لف وت�سعمائة وت�سعة ع�سر درهما و�ربع و�سبعون فل�سا 2- مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   -3 �لتام  �ل�سد�د  وحتى   2018/7/28 يف  �ل�ستحقاق  تاريخ 

�تعاب �ملحاماة 
�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/2/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه.      
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007497 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ي�سود��ض موري�ض موري�ض 
جمهول حمل �لإقامة  : �مارة �ل�سارقة �لريموك �ساحية حلو�ن خلف مطعم �لخطبوط فيا رقم 23

 �عان بالن�سر باللغتن �لعربية و�لجنليزية
رفعت �ملدعية:�سركة �لمار�ت لات�سالت )جمموعة �ت�سالت( �ض.م.ع �سد �ملدعي عليه:ي�سود��ض موري�ض 
موري�ض - هندي �جلن�سية ، يطالب فيها:1- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )36791.41( درهم  مع 
بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �لز�م   -2 �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
�لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/2/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاه - بو�سفك مدعي عليه. 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: امين�ض دي جي لتجارة اللكرتونيات �ض.ذ.م.م  
هندي  - ملك حممد خمي�ض جمعه   2 رق��م  حمل  �لعنو�ن:   797209 �لرخ�سة:  رقم 
�لقيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�سكل   . �ل�����س��ط��وة   - �مل��ه��ريي 
بال�سجل �لتجاري: 1320744 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عاه  �ل��و�ردة  بال�سركة  �خلا�ض  �لرخي�ض  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �ع��ر����ض  �ي  لديه  من  .وعلى  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�سادية بدبي من خال �لربيد �للكروين
Suggest_complain@dubaided.gov.ae مرفقا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذلك خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - ازهر كلزار حممد حممود عامر احمد ا�سفاق احمد بهتي    
)جزئي(  جتاري   -  SHCEXCIPOR2020 /0002183 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

�إىل �ملحكوم عليه :1- �زهر كلز�ر حممد حممود 2- عامر �حمد ��سفاق �حمد بهتي
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ليها  �مل�سار  �لق�سية  يف  �سابقا(-  �لوطني  �لحتاد  )بنك  �لتجاري  �بوظبي  بنك  �ملنفذ: 
�أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم  �أعاه.  ومبا 
�ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم 
درهم - لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار  و�مل�ساريف : 21019 
حال  ويف  �لإخطار.،   بهذ�  �إعانكم   / �إعانك  تاريخ  من  يوما   )15( خال  �أعاه  �ليه 

تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي/وائل احمد عبداهلل
حمكمة ال�سارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/00575 
�مار�تية  هوية  وحتمل   - �جلن�سية  هندية   - كوروت  كوجني  كري�سنان  بال  جريي  كري�سنا  �ملخطر:�سوماتي 
�ل�سيد/برمياناند�ن كونييل - هندي �جلن�سية - مبوجب وكالة م�سدقة  - ب�سفتها وكيلة عن  رقم:784197331368270 
لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل يف دبي برقم:18/2020/533944 بتاريخ:2020/11/26 - �جلن�سية �لهند - �لعنو�ن:�ل�سارقة - 

�سارع جمال عبد�لنا�سر - هاتف رقم:0505880916
�ملخطر �ليه:بريا ر�جي�ض - هندية �جلن�سية - وحتمل هوية �مار�تية رقم:784197741043547

�لعنو�ن:�ل�سارقة - خلف ميغامارت �سوبرماركت - برج باحل�سا - رقم �ل�سقة 309 - هاتف رقم:0504295524
مو�سوع �لخطار:�خطار عديل بالوفاء بقيمة )50.000( درهم

�لوقائع:حيث �ن �ملخطر و�ملخطر �ليها بينهما مذكر تفاهم و�تفاق م�سبق على �دخال �ملخطر �سريك يف �لرخ�سة �مل�سماه 
�ن  بال�سارقة - حيث  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئرة  �ل�سادرة من  �لبهار�ت( رخ�سة جتارية رقم:764631  �ملجاز لتجارة  )برج 
�ملخطر ��ستثمر يف �ل�سركة مببلغ وقدره )50.000( درهم وقامت �ملخطر �ليها بال�ستياء على �ملبلغ ومل تلتزم بالتفاقية 
�ملنعقدة فيما بينهما - طالب �ملخطر �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته وذلك بقيمة 

)50.000( درهم ولكن دون جدوى
وبناء عليه:�ن �ملخطر يخطر �ملخطر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد �أق�ساه 
)5( �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لخطار و�ل �سوف ي�سطر �ملخطر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ 
�مل�ستحق له مع �لفائدة و�لتعوي�ض مع حفظ باقي �حلقوق - لذلك:فاملخطر يخطركم بهذ� �لخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذ� ملفعوله ول�سريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر:2020/58684 
�ل�سارقة برقم 558869  �لتنمية �لقت�سادية بامارة  �ملخطر:�ملهذب لتجارة �لملونيوم و�لزجاج ذ.م.م و�ملرخ�سة من د�ئرة 
وميثلها �ل�سيد/غام م�سطفى غام يارد�ين - هندي �جلن�سية ب�سفته �سريك ومدير يف �لرخ�سة �ملذكورة �عاه وميثله 
بالوكالة/حممد عوين توفيق حممد - فل�سطيني �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم:784198394169357 ومبوجب وكالة 
�ل�سيخ  �سارع   -  13 رقم  �ل�سناعية  �لعنو�ن:�ل�سارقة   -  SH20200804D41248 برقم  �لعدل  كاتب  من  م�سدقة 

حممد بن ز�يد - �ر�ض م�سورة رقم 1 - ملك حممد �حمد حممد �لكيايل - هاتف رقم:971506277168
�ملخطر �ليه:�مين �حمد حممد �لفقهاء - �ردين �جلن�سية - �لعنو�ن:دبي - هاتف رقم:971501213151

مو�سوع �لخطار:بدفع قيمة �ل�سيكات
�لوقائع:حيث �ن �ملخطر �ليه حرر 3 �سيكات وبياناته كالتايل:

درهم  �لف  ع�سر  خم�سة  درهم   )15000( بقيمة  �ل�سامي(  دبي  )بنك  بنك  على  م�سحوب   200095 �ل�سيك  رقم   -1
بتاريخ:2019/11/15

درهم  �لف  ع�سر  خم�سة  درهم   )15000( بقيمة  �ل�سامي(  دبي  )بنك  بنك  على  م�سحوب   200095 �ل�سيك  رقم   -2
بتاريخ:2019/12/15

درهم  �لف  ع�سر  خم�سة  درهم   )15000( بقيمة  �ل�سامي(  دبي  )بنك  بنك  على  م�سحوب   200095 �ل�سيك  رقم   -3
بتاريخ:2020/1/15

وحيث �ن �ملخطر �ليه يرف�ض �سد�د قيمة �ل�سيكات على �لرغم من ��ستناد كافة �لطرق �لودية وعليه فان �ملخطر يرغب يف 
�نذ�ر �ملخطر �ليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرة �أق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستام �لخطار و�ل �سوف ي�سطر 

��سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك وعليه يلتم�ض �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل بال�سارقة �خطاركم بهذ� ر�سميا
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2021/27307 
عنه  وكيا  رقم:784196713069472  �مار�تية  هوية  و�حمل   - �لردن  �جلن�سية   - �لنجار  يون�ض  �ملخطر:�سامي م�سطفى 
�ل�سيد/حامت م�سطفى يون�ض �لنجار  - �جلن�سية �لردن ويحمل هوية �مار�تية رقم:784197384047326 مبوجب �لوكالة 

�مل�سدق عليها من �ل�سيد �لكاتب �لعدل بال�سارقة برقم:SH20190822D27307 بتاريخ:2019/8/25
�لعنو�ن:�ل�سارقة - �خلان - مقابل فندق �لب�ستان - هاتف رقم:0521203644

�ملخطر �ليه:�لعماد �لهند�سية للمقاولت �لكهروميكانيكية وميثلها �ل�سيد/عبد�ل�ستار حممد نادر �لعمر - �جلن�سية �سوريا 
- �لعنو�ن:دبي - ر�أ�ض �خلور - بجو�ر �سوبرماركت طال - هاتف رقم:0506841444

مو�سوع �لخطار:�خطار عديل للوفاء مببلغ )150000( درهم
�لوقائع:حيث �ن �ملخطر �ليه ��ستلم من �ملخطر مبلغ )150000( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام �ملخطر �ليه بتحرير 

�سيكات وعند تقدمي �ل�سيك للبنك �عيدت بدون ر�سيد وعند مر�جعته ماطل يف �ل�سد�د وبيانات �ل�سيك كالتي:
1- �سيك رقم:000094 بقيمة 150000 درهم وتاريخ ��ستحقاق 2020/8/25 و�ملح�سوب على م�سرف عجمان

طالب �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته ولكن دون جدوى
وحيث �ن �ملخطر �ليه مر�ر� وتكر�ر� وب�سورة ودية ب�سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته ولكن دون جدوى - وحيث �ن �ملخطر �ليه 
ممتنع عن �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته دون مربر بالرغم من �ملطالبة �لودية �ملتكررة مما ��سر باملخطر - �ن �ملخطر يخطر 
تاريخ تبلغكم  �يام من  �ق�ساه )5(  �ملبلغ �ملر�سد بذمته و�مل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد  �ليه ب�سرورة �سد�د  �ملخطر 
�لفائدة  مع  له  �مل�ستحق  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملخطر  ي�سطر  �سوف  و�ل  �لخطار  هذ� 
قانونا  ملفعوله  ونفاذ�  به  للعمل مبا جاء  �لخطار  بهذ�  - لذلك:فاملخطر تخطركم  باقي �حلقوق  و�لتعوي�ض مع حفظ 

ول�سريان كافة �لثار �لقانونية �ملرتبة عليه يف مو�جهتكم
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اإخطار عديل

برقم املحرر:2020/58541 
بال كري�سنان كوجني  بالوكالة/�سوماتي كري�سنا جريي  - هندي �جلن�سية ومتثله  �ملخطر:برمياناند�ن كونييل 
كوروت - هندية �جلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم:784197331367270 مبوجب وكالة عامة م�سدقة لدى �لكاتب 

�لعدل بامارة دبي برقم:2020/1/199760 - �لعنو�ن:�ل�سارقة - �خلان - هاتف رقم:971505880916
ويحمل  �جلن�سية  هندي   - �بوكوتان  كوتابا  �رينجابور�م  �بوكوتان  �رينجابور�م  �ليه:�ساجيف  �ملخطر 
هاتف   - ماركت  �سوبر  كيوك  بناية   - �لنهدة   - �ل�سارقة  �لعنو�ن   -  G2758018 رقم  �سفر  جو�ز 

رقم:971569787007/971543177277
مو�سوع �لخطار بدفع قيمة �ل�سيكات 

�لوقائع:حيث �ن �ملخطر �ليه حرر �سيكات وبياناتهم كالتايل:
1- �سيك رقم 000021 بقيمة 9.192 درهم م�سحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة م�ستحق �لدفع بتاريخ:2019/10/12
2- �سيك رقم 000022 بقيمة 17.547 درهم م�سحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة م�ستحق �لدفع بتاريخ:2020/1/20

3- �سيك رقم 000024 بقيمة 17.000 درهم م�سحوب على بنك ر�أ�ض �خليمة م�ستحق �لدفع بتاريخ:2019/11/20
باجمايل �ملبلغ )43.739( درهم - �ل�سيكات حمررة ل�سالح �ملخطر ول يقابلهم ر�سيد قابل لل�سحب و�حل�ساب مغلق 
��ستنفاذ كافة �لطرق �لودية - وعليه فان  �ل�سيكات على �لرغم من  �ليه يرف�ض �سد�د قيمة  - وحيث �ن �ملخطر 
�ملخطر يرغب يف �خطار �ملخطر �ليه بال�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات يف فرة �أق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستام 
�لخطار و�ل �سوف ي�سطر �آ�سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده وعليه يلتم�ض �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل 

بال�سارقة �خطاركم بهذ� ر�سميا
الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة( 

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
اعالن بالن�سر 

 8256/2020/207 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  هيثم ع�سام مغاوري �حمد �سامة -  جمهول حمل �لقامة

ميثلها  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  �لوطني  �لتنفيذ/�لتاك�سي  �لطالب  �ن  مبا 
توفيق �أ�سعد مري  - وميثله / �بر�هيم ح�سن �بر�هيم �ملا 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)14652( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   

اعالن بالن�سر 
 1430/2020/208 تنفيذ مدين 

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعان بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  نيلوفر رحمن ثابت جو -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ر�سا ح�سن هرني 

 وميثله / �بر�هيم ح�سن �بر�هيم �ملا 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)21803( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر        

 13921/2020/13 عمايل جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ��سجان حممد مو�سى لتنظيم �حلفات ذ.م.م  
 جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :�حمد حممود �حمد ح�سن حممد �لغز�يل 
 )30400( وقدرها  عماليه  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
�ل�سكوى  رق���م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل���ر����س���وم  دره����م  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م 

 MB209070119AE
قاعة  يف  �سباحا   10:00 �ل�ساعة   2021/1/24 �مل��و�ف��ق  �لح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم 2021/640 
�ملنذر:بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع

بوكالة �لأ�ستاذ �ملحامي/نا�سر حمد �ل�سام�سي
�ملنذر �ليه:حممد �سري�ز حممد خالق �خر - باك�ستاين �جلن�سية

�ل��ب��ن��ك �مل��ن��ذر ي��ن��ذر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ل��ل��م��ب��ادرة �ىل ���س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ر���س��د ب��ذم��ت��ه وقدره 
و�ربعة  دره��م  و�ستون  وثمانية  وخم�سمائة  �لفا  و�سبعون  مائة  دره��م   )170.568.14(
ع�سر فل�ض - ل�سالح �لبنك �ملنذر وذلك خال )5( �أيام من تاريخ �لعان بالنذ�ر ويف 
حال عدم �ل�سد�د خال �ملدة �ملحددة فان �ملنذر �سيكون م�سطر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت 
�لقانونية و�لق�سائية يف مو�جهة �ملنذر �ليه للمطالبة باملبلغ �ملر�سد له بذمة �ملنذر 

�ليه مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم:2021/800
�ملنذر: ر�مي�ض مودي بور�سوتام - هندي �جلن�سية

�ملنذر �إليه /: �سيلفر �سكاي للعقار�ت �ض.ذ.م.م، �سابقا - �حمد عبد �لرحيم �لعطار للعقار�ت ذ.م.م - جمهول 
حمل �لإقامة

�ملو�سوع: ��سعار بخرق �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء للوحدتن رقم 404 و 1005 يف م�سروع بولري�ض
�ل�سر�ء  �ملنذر  مع  �لبائع(  )ب�سفتكم  و�سر�ء  بيع  �تفاقيتي  �برمتم   ،  2007 �سبتمرب   17 بتاريخ  �إن��ه  حيث   .

�لوحد�ت رقم 404 و 1005 يف م�سروع بولري�ض يف دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وي�سار �إليها فيما يلي با�سم )�لوحد�ت(

و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقيات  �لتعاقدية مبوجب  �لتز�ماته  �أوف��ى بجميع  قد  �مل�سري  ب�سفته  �ملنذر  �إن  - حيث 
�ملذكورة �أعاه و�متثل جلميع �ل�سروط و�لأحكام �خلا�سة بها.

و�ل�سر�ء وفقا  �لبيع  �تفاقيات  �لدفع �خلا�سة به مبوجب  بالتز�مات  �ملنذر  �أوفى  - وعلى وجه �خل�سو�ض، 
جلدول �لدفع �مللحق بها، وقام بدفع مبلغ �إجمايل وقدره

�أ:مبلغ 356.232.00 درهم نظري �لوحدة رقم: 410 - ب:مبلغ 451.264.90 ؛ نظري �لوحدة رقم: 1005
بالإ�سافة �إىل ذلك، دفع �ملنذر ح�سته من ر�سوم د�ئرة �لأر��سي و�لأم��اك بدبي . �إل �أنه على �لعك�ض من 
ذلك، ف�سلتم يف تنفيذ �لتز�ماتكم �لتعاقدية ومل تتمكنو� من ت�سليم حيازة �لوحد�ت بطول تاريخ �لت�سليم 

�لنهاين كما هو حمدد يف �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء، على �لرغم من �لتمديد�ت �لعديدة �لتي قمتم بها
وتن�ض �ملادة رقم ) 12 ( من �تفاقية �لبيع و�ل�سر�ء على مايلي با�ستثناء �لتاأخري�ت �لناجمة عن حدث �لقوة 
�لقاهرة، �إذ� كان �مل�سري قد �أوفى بجميع �لتز�ماته مبوجب هذه �لتفاقية، مبا يف ذلك �لتز�مه بالدفع ومل 
يتمكن �لبائع من ت�سليم حيازة �لوحدة بحلول تاريخ �لت�سليم �لنهائي، فعندئذ يجوز للبائع �أو �مل�سري من 
خال �ر�سال ��سعار كتابي م�سبق ملته ثاثن )30 ( يوما تقومييا �ىل �لطرف �لآخر باإنهاء هذه �لتفاقية، 
وبعد هذ� �لإنهاء، يتعن على �لبائع �سد�د �لدفعات �لتي مت دفعها بالفعل مقابل �سعر �ل�سر�ء - بناء على 
ذلك، نعلنكم بهذ� �لنذ�ر لتقومو� بال�سد�د فور� �إىل موكلنا مبلغ وقدر )897.496.9( درهم �إمار�تي �لذي 
�ل�سر�ء لكلتا �لوحدتن، وبخاف ذلك �سوف نتخذ جميع �لإجر�ء�ت  مت دفعه لكم �سابقا كجزء من �سعر 
�لقانونية �لازمة �سدكم للمطالبة باملبلغ �ملذكور �أعاه و�لفو�ئد �لقانونية بالإ�سافة �إىل فو�ت �أي فر�سة 

ربح تكبدها موكلنا.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم:2021/801
�ملنذر/: �ميتاب �سو�روب - هندي �جلن�سية

�ملنذر �إليه /: �سيلفر �سكاي للعقار�ت �ض.ذ.م.م، �سابقا - �حمد عبد �لرحيم �لعطار للعقار�ت ذ.م.م
جمهول حمل �لإقامة

�ملو�سوع: ��سعار بالإخال باتفاقية �لبيع و�ل�سر�ء للوحدة رقم: 410 ، يف م�سروع بولري�ض
- حيث �إنه بتاريخ 23 دي�سمرب 2006 ، �برمتم �تفاقيتي بيع و�سر�ء ب�سفتكم �لبائع مع �ملنذر �ل�سر�ء �لوحد�ت رقم 

409 و 410 يف م�سروع بولري�ض يف دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وي�سار �إليها فيما يلي با�سم �لوحد�ت

. حيث �إن �ملنذر ب�سفته �مل�سري قد �وفى بجميع �لتز�ماته �لتعاقدية مبوجب �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء �ملذكورة 
�لدفع  بالتز�مات  �ملنذر  �أوف��ى  �خل�سو�ض،  وج��ه  وعلى   . بها.  �خلا�سة  و�لأح��ك��ام  �ل�سروط  جلميع  و�متثل  �أع��اه 

�خلا�سة به مبوجب �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء وفقا جلدول �لدفع �مللحق بها، وقام بدفع مبالغ �إجمالية وقدرها:
�أ- مبلغ 376.038.25 درهم نظري �لوحدة رقم: 410 .

ب - مبلغ 347.554.00 نظري �لوحدة رقم: 409
 بالإ�سافة �إىل ذلك، دفع �ملنذر ح�سته من ر�سوم د�ئرة �لأر��سي و�لأماك بدبي.

�لوحد�ت  حيازة  ت�سليم  من  تتمكنو�  ومل  �لتعاقدية  �لتز�ماتكم  تنفيذ  يف  ف�سلتم  ذل��ك،  من  �لعك�ض  على  �أن��ه  �إل   
�لعديدة  �لتمديد�ت  من  �لرغم  على  و�ل�سر�ء،  �لبيع  �تفاقيات  يف  حمدد  هو  كما  �لنهانى  �لت�سليم  تاريخ  بحلول 

�لتي قمتم بها
وتن�ض �ملادة رقم ) 12 ( من �تفاقية �لبيع و�ل�سر�ء على ما يلي:

با�ستثناء �لتاخري�ت �لناجمة عن حدث �لقوة �لقاهرة، �ذ� كان �مل�سري قد �أوفى بجميع �لتز�ماته مبوجب هذه 
�لتفاقية، مبا يف ذلك �لتز�مه بالدفع ومل يتمكن �لبائع من ت�سليم حيازة �لوحدة بحلول تاريخ �لت�سليم �لنهائي، 
�ىل  تقومييا  يوما   )  30  ( كتابي م�سبق مدته ثاثن  ��سعار  �ر�سال  �مل�سري من خال  �أو  للبائع  فعندئذ يجوز 
�لتي مت دفعها بالفعل  �لبانع �سد�د �لدفعات  باأنهاء هذه �لتفاقية، وبعد هذ� �لإنهاء، يتعن علي  �لطرف �لأخر 

مقابل �سعر �ل�سر�ء
بناء على ذلك، نعلنكم بهذ� �لنذ�ر لتقومو� فور� بال�سد�د �إىل �ملنذر مبلغ وقدرة 723.592.25 درهم �إمار�تي �لذي مت 
دفعه لكم �سابقا كجزء من �سعر �ل�سر�ء لكلتا �لوحدتن، وبخاف ذلك، �سوف نتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة 

�سدكم للمطالبة باملبلغ �ملذكور �أعاه و�لفو�ند �لقانونية بالإ�سافة �إىل فو�ت �أي فر�سة ربح تكبدها �ملنذر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
   انذار عديل بالن�سر 

رقم:2021/799
�ملنذر: �نوب كومار �ناند لك�سمي�ساند - هندي �جلن�سية

�ملنذر �إليه : �سيلفر �سكاي للعقار�ت �ض.ذ.م.م، �سابقا - �حمد عبد �لرحيم �لعطار للعقار�ت ذ.م.م
جمهول حمل �لإقامة

�ملو�سوع: ��سعار بخرق �تفاقية �لبيع و�ل�سر�ء للوحدة رقم: 419 ، يف م�سروع بولري�ض
. حيث �إنه بتاريخ 17 �سبتمرب 2007 ، �برمتم �تفاقية بيع و�سر�ء ب�سفتكم �لبائع مع �ملنذر ل�سر�ء �لوحدة رقم 419 

يف م�سروع بولري�ض يف دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وي�سار �إليها فيما يلي با�سم �لوحدة . حيث �إن �ملنذر ب�سفته �مل�سري قد �وفى بجميع �لتز�ماته �لتعاقدية مبوجب 
�تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء �ملذكورة �أعاه و�متثل جلميع �ل�سروط و�لأحكام �خلا�سة بها. . وعلى وجه �خل�سو�ض، 
وقام  بها،  �مللحق  �لدفع  وفقا جلدول  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقيات  به مبوجب  �لدفع �خلا�سة  بالتز�مات  �ملنذر  �وفى 
بدفع مبلغ �إجمايل وقدره 232.749 درهم �إمار�تي بالإ�سافة �إىل ذلك، دفع �ملنذر ح�سته من ر�سوم د�ئرة �لأر��سي 

و�لأماك بدبي.
�لوحد�ت  ت�سليم حيازة  تتمكنو� من  �لتعاقدية ومل  �لتز�ماتكم  تنفيذ  ف�سلتم يف  ذل��ك،  �لعك�ض من  �أن��ه على  �إل   .
بحلول تاريخ �لت�سليم �لنهائي كما هو حمدد يف �تفاقيات �لبيع و�ل�سر�ء، على �لرغم من �لتمديد�ت �لعديدة �لتي 
قمتم بها وتن�ض �ملادة رقم ) 12 ( من �تفاقية �لبيع و�ل�سر�ء على ما يلي:با�ستثناء �لتاخري�ت �لناجمة عن حدث 
�لقوة �لقاهرة، �ذ� كان �مل�سري قد �أويف بجميع �لتز�ماته مبوجب هذه �لتفاقية، مبا يف ذلك �لتز�مه بالدفع ومل 
يتمكن �لبائع من ت�سليم حيازة �لوحدة بحلول تاريخ �لت�سليم �لنهائي، فعندئذ يجوز للبائع �أو �مل�سري من خال 
�ر�سال ��سعار كتابي م�سبق مدته ثاثن )30( يوما تقومييا �ىل �لطرف �لآخر بانهاء هذه �لتفاقية، وبعد هذ� 

�لإنهاء، يتعن على �لبائع �سد�د �لدفعات �لتي مت دفعها بالفعل مقابل �سعر �ل�سر�ء
بناء� على ذلك، نعلنكم بهذ� �لنذ�ر لتقوما فور� بال�سد�د �إىل �ملنذر مبلغ وقدرة 232.749 درهم �إمار�تي �لذي مت 
دفعه لكم �سابقا كجزء من �سعر �ل�سر�ء �لوحدة، وبخاف ذلك، �سوف نتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لازمة �سدكم 

للمطالبة باملبلغ �ملذكور �عاه و�لفو�ئد �لقانونية، بالإ�سافة �إىل فو�ت �ي فر�سة ربح تكبدها �ملنذر
مع �لأخذ بعن �لعتبار بانكم �ستتكبدون وحدكم �مل�سوؤولية عن كل هذه �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملحتملة وتكون على 

نفقتكم �خلا�سة. جميع حقوق �ملنذر حمفوظة مبوجب هذ� �لإ�سعار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13144 بتاريخ 2021/1/21   
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 2866/2020/305 ا�ستئناف جتاري
و  كلي  رق���م2020/753 جت��اري  �لدعوى  �ل�سادر يف  �إ�ستئناف �حلكم  �لدعوى:  مو�سوع 

�لر�سوم و �مل�ساريف و �لتعاب.
طالب �لعان:  بنك �ل�ستثمار �ض.م.ع - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف

�ملطلوب �عانهم: 1- حممد غ�سوب �لرفاعي - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 
بالدعوى رقم 2020 /753 جتاري كلي  �ل�سادر  �أ�ستاأنف �حلكم  : قد  �لإع��ان  مو�سوع 
بتاريخ 2020/11/26 وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 31-01-2021 �ل�ساعة 10:00 
قانونيا ويف  �أو من ميثلكم  يقت�سى ح�سوركم  ُبعد وعليه  �لتقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
Legal Notification by Publication

No. ( 799 / 2021 )
Notifying Party :  Anupkumar Anand Lakshmichand 
Notified Party :  M / s  Silver Sky Properties LLC. Formerly, Ahmed Abdul Rahim Al Attar 
Properties LLC
( Unknown Place of Residency ) 
Sub :  Notice of Default of the Sale and Purchase Agreement of the Unit No. 419 at Polaris 
Project
Whereas on 17 / 09 / 2007, you ( as Seller ) executed with the Notifying Party the Sale and 
Purchase Agreement for the purchase and by the Notifying Party of the unit No. 419 at 
Polaris project in Dubai, UAE ( hereinafter referred to as "the Unit". 
That The Notifying Party ( as a Purchase ) fulfilled all his contractual obligations under 
the abovementioned Sale and Purchase Agreements and abided by all terms and conditions 
thereof. 
In particular, the Notifying Party has fulfilled his payment obligations under the Sale and 
Purchase Agreements as per the payment Schedule appended thereto, and made a total 
payment of AED 232,749.00. 
In contrary, you failed to carry out your contractual obligations and were unable to deliver 
the possession of the Unity by the Long Stop Date as defined in the Sale and Purchase 
Agreements, despite your numerous extensions thereof. 
Clause ( 12 ) of the Sale and Purchase Agreements stipulates that :  
"Except by the delays caused by the force Majeure Event, if the Purchaser had fulfilled all 
his obligations in terms of this Agreement, including its payment obligation and the Seller 
is unable to deliver possession of the Unit by the Long Stop Date, then either the Seller or 
the Purchase may by furnishing the other party with thirty ( 30 ) calendar days prior written 
notice, terminate this Agreement, and following such termination. The Seller shall repay 
payments then already made towards the Purchase price …… " 
Therefore, we do hereby notify you to immodestly repay to the Notifying Party an amount of 
AED 232,749 paid to you earlier as part of the Purchase Price for unit, failing which we will 
then take all necessary legal action against you to claim the abovementioned amount and the 
statutory interest thereof, in addition to any lost profit incurred by the Notifying Party. 
NOTARY PUBLIC   

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 

Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144
LEGAL NOTICE BY PUBLICATION

NO. ( 800 / 2021 )
Notifying Party  /  Ramesh Modi Purshottam  -  India National

Notified Party  /  Silver Sky Properties LLC, Formerly; Ahmed Abdul Rahim Al Attar Properties LLC 
Unknown Place of Residence 
Subject  :  Notice of Default of the Sale and Purchase Agreements of the Units Nos. 404 & 1005 
at Polaris Project
 -  That On 17th September 2007 you [as Seller] executed with the Notifying Party A Sale and Purchase 
Agreements for the purchase by the Notifying Party of the units No. 404 & 1005 at Polaris project in 
Dubai, UAE ( hereinafter referred to as "the Units" ). 
 -  That the Notifying Party [as a Purchaser] fulfilled all his contractual obligations under the 
abovementioned Sale and Purchase Agreements and abided by all terms and conditions thereof.
 -  In particular, the Notifying Party has fulfilled his payment obligations under the Sale and Purchase 
Agreements as per the Payment Schedule appended thereto, and made a total amount of :  
a. An amount of AED 356,232.00 against Unit No. 410. 
b. An amount of AED 451,264.90 against Unit No. 1005.
 -  In addition, the Notifying Party has paid his share of the Dubai Land Department fee.
 -  In contrary, you failed to carry out your contractual obligations and were unable to deliver the 
possession of the Units by the Long Stop Date as defined in the Sale and Purchase Agreement, despite 
your numerous extensions thereof.
 -  Clause ( 12 ) of the Sale and Purchase stipulates that "Except by the delays caused by the force Majeure 
Event, if the Purchaser has fulfilled all his obligations in terms of this Agreement, including Payment 
Obligation, and Seller is unable to deliver possession of the Unit by the Long Stop Date, then either the 
Seller or the Purchaser may by furnishing the other party with thirty 
( 30 ) calendar days prior written notice, terminate this Agreement and following such termination the 
Seller shall repay payments then already made towards the Purchase Price 
Therefore, we do hereby notify you to immodestly repay to our Client an amount of AED 897,496.9 paid 
to you earlier as part of the Purchase Price for Unit, failing which we will then take all necessary legal 
action against you to claim the abovementioned amount and the statutory interest thereof, in addition to 
any lost profit incurred by our Client. 

NOTARY PUBLIC

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
Date 21/ 1/ 2021  Issue No : 13144

Legal Notice for Publication 
No. (2021/ 801)

Notifying Party: Amitabh Swarup –Indian National
Notified Party: M/s Silver Sky Properties LLC. Formerly, Ahmed Abdul Rahim Al Attar Properties 
LLC.
(Unknown Residence)
Subject: Notice of default of the sale and purchase agreement of unit No. 410 at Polaris Project
- That on 23 December 2006 you (as Seller) executed with Notifying Party (2) Sale And Purchase 
Agreement for the purchase by Notifying Party of the units no. 409 & 410 at Polaris project in Dubai, 
UAE (hereinafter referred to as "the Units").
- That Notifying Party (as a Purchaser) fulfilled all his contractual obligations under the abovementioned 
Sale and Purchase Agreements and abided by all terms and conditions thereof.
- In particular, Notifying Party has fulfilled his payment obligations under the sale and purchase agreement 
as per the payment schedule appended thereto, and made a total payments of;
a- for the unit No. 410 an amount of AED 376,038.25
b- for the unit No. 409 an amount of AED 347,554.00
In addition, Notifying Party has paid his share of the Dubai land department fee.
- In contrary, you failed to carry out your contractual obligations as was unable to deliver the possession 
of the units by the Stop Date as defined in the Sale and Purchase Agreement, despite your numerous 
extensions thereof.
Clause (12) of the Sale and Purchase Agreement stipulates that:
"Except by the delays caused by the force Majeure Event, if the Purchaser has fulfilled all his obligations 
in terms of this Agreement, including its payment obligation and the Seller is unable to deliver possession 
of the Unit by the Long Stop Date, then either the seller or the Purchaser may be furnishing the other 
party with thirty (30) calendar days prior written notice, terminate this Agreement, and following such 
termination the Seller shall repay payments then already made towards the purchase price….." 
Therefore, we do hereby put you on notice to immediately repay to Notifying Party an amount of AED 
723,592.25 paid to you earlier as part of the Purchase Price for both the Units, failing which we will then 
take the necessary legal actions against you to claim the abovementioned amount and the statutory interest 
thereof, in addition to any lost profit incurred by the Notifying Party. 

Notary Public

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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•• اأبوظبي-الفجر:

رحلة  “�أبوظبي”،   �نطلقت من منارة �لثقافة و�سم�ض �لأدب 
�أ�سخم م�سابقة تلفزيونية لل�سعر �لف�سيح يف �لوطن �لعربي 
“برنامج �أمري �ل�سعر�ء” مبو�سمه �لتا�سع، �لذي تنظمه جلنة 
باأبوظبي،  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
حيث بثت �حللقة �لت�سجيلية م�ساء �لثاثاء يف متام �ل�ساعة 

�لعا�سرة على قناتي بينونة و�لإمار�ت. 
باإر�سال  �ل�����س��ع��ر�ء  ق����ام  ك����ورون����ا،  ل���ظ���روف ج��ائ��ح��ة  ون���ظ���ر� 
م�ساركاتهم من خال مقاطع فيديو، وقامت جلنة �لتحكيم 
مع  بالتو��سل  قامت  كما  وتقيمها،  �مل�ساركات  ه��ذه  مبتابعة 
بذلك  لتبد�أ  مبا�سر،  ب�سكل  ومقابلتهم  �مل�ساركن  �ل�سعر�ء 
رحلة �لبحث عن حلم جديد وحكاية ع�سق متفردة، وحروفا 

وهم  مكان  كل  �ل�سعر يف  ع�ساق  تعانق طموح  ملهمة  و�أفكار� 
 يحملون ر�سالة و�حدة “ل م�ستحيل«. 

وبالرغم من ظروف �لأزمة �لتي جتتاح �لعامل ت�ستمر �أبوظبي 
يف مد ج�سور �لإبد�ع وت�ستمر �أناملها يف خط ق�س�ض �لتحدي، 
�ملو�سم  ه��ذ�  �لوط����ان، ويف  ب��ن  وتنتقل  �ل��ب��ل��د�ن  ب��ن  ت�سافر 
�ل�ستثنائي وباإر�دة ُتذلل �ل�سعاب قامت �إد�رة �لربنامج بفتح 
نو�فذ �أخرى مبقابلة �مل�ساركن �أينما كانو� لحتو�ء مو�هبهم 
ون�سج �أمالهم،  مكمًا “�أمري �ل�سعر�ء” م�سريته �لتي ��ستطاع 
�ل�سعر  متذوقي  �حت�سان  م��ن  مو��سم  ث��م��ان  وع��رب  خالها 
مبختلف �طيافهم وزو�ياهم، ولري�سم ق�سة متجددة عنو�نها 

ملحمة �ل�سعر و�لإمارة.
 

جلنة التحكيم 

خال  م��ن  م�����س��و�ره��ا   �لأوىل  �لت�سجيلية  �حللقة    ��ستهلت 
عر�سها لتقرير �سلط �ل�سوء على جو�نب من �حلياة �ليومية 
�لدكتور  �لناقد  كل من:  ت�سم  �لتي  �لتحكيم  لأع�ساء جلنة 
�ساح فا�سل رئي�ض جممع �للغة �لعربية يف م�سر، �لدكتور 
يف  �لعربية  للغة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  رئي�ض  مرتا�ض  عبد�مللك 
للغة  �أبوظبي  مركز  رئي�ض  متيم  بن  علي  �لدكتور  �جلز�ئر، 
�لعربية.  و�أ�سار �لربنامج �إىل �أنه ونظر� للظروف �ل�ستثنائية 
�لتحكيم  جلنة  ع�سو  يتمكن  مل  �جمع  �لعامل  بها  مير  �لتي 
جلنة  �إىل  �لن�����س��م��ام  م��ن  مرتا�ض”  �مل��ل��ك  ع��ب��د  “�لدكتور 
�لتحكيم خال مرحلة �ختبار�ت �ل�سعر�ء، حيث مت �ل�ستعانة 
بخرب�ت ع�سو �للجنة �ل�ست�سارية للربنامج �ل�ساعر و�لرو�ئي 
�ل�سيميائيات  �أ�ستاذ  حجو،  حممد  �لدكتور  �لأدب���ي  و�لناقد 

وحتليل �خلطاب يف جامعة حممد �خلام�ض بالرباط. 

 مناف�صات �صعرية 
حا�سمة  �سعرية  مناف�سات  �ل�سعر�ء”  “�أمري  برنامج  �سهد 
��ستعر��ض  خالها  مت  و�لتي  �لأوىل،  �لت�سجيلية  �حللقة  يف 
مقابات �مل�سركن �لتي متت عرب �لت�سال �ملرئي �ملبا�سر مع 
و�ل�ساعر�ت  �ل�سعر�ء  فيها نخبة من  و�سارك  �لتحكيم،  جلنة 
�ملبدعن من جن�سيات عربية و�أجنبية، و�لذين قدمو� �أف�سل 
�أمري  )لقب  �إىل  تتطلع  وعيونهم  بقوة  وناف�سو�  لديهم  م��ا 

�ل�سعر�ء وخامت وبردة �لإمارة(. 
�أثار  فيما  �لتحكيم،  جلنة  باإ�سادة  �لق�سائد  معظم  وحظيت 
بع�سها �نتباه �أع�ساء �للجنة نظر�ً لكتمالها من حيث �ملعنى 
و�ملبنى و�ل�سور �ل�سعرية و�حلد�ثة، �إىل جانب �لإلقاء �ملتميز، 
��ستطاع  �ل�سعرية يف ن�سو�سهم، فيما  �للغة  و�رتفاع م�ستوى 

�لبع�ض مفاجاأة جلنة �لتحكيم مبا حملو� من �إبد�ع �سعري. 
و�أعربت جلنة �لتحكيم بنجوم �مل�ستقبل من �سعر�ء �لف�سحى 
جلنة  توقفت  فيما  �ل��ق��ادم��ة،  �ملرحلة  يف  �سي�ساركون  �ل��ذي��ن 
�لتحكيم عند بع�ض �لق�سائد ب�ساأن تقليدية بع�ض �لن�سو�ض، 

و�بتعاد بع�ض �لعناوين عن م�سمون �لن�ض. 

جهود م�صرتكة 
�ل�ست�سارية  �للجنة  م��ع  �لتحكيم  جل��ن��ة  ج��ه��ود  وت��ت�����س��اف��ر 
�لعميمي  �سلطان  �لأ���س��ت��اذ  م���ن:  ك��ل  ت�سم  �ل��ت��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف  �ل�سعر  �أكادميية  مدير 
حممد  و�لدكتور  بندر،  ورعد  باأبوظبي،  و�لر�ثية  �لثقافية 
للو�سول  يجتمعون  حيث  خري�ض،  �أح��م��د  و�ل��دك��ت��ور  ح��ج��و، 
�حللقات  خ��ال  �ل�سعر�ء  يقدمه  م��ا  ب�ساأن  نهائي  ق��ر�ر  �إىل 
يقدمها  �لتي  �لق�سائد  مو�سوعات  و�أن  خا�سة  �لت�سجيلية، 
�ل�سعر�ء خمتلفة، وم�ستوياتها متفاوتة فيما حتمل من �إبد�ع، 
�أع�ساء  ي�ستلزم من  ق��ر�ر �سائب  �إىل  �لو�سول  ف��اإن  وبالتايل 
�للجنتن جهد�ً كبري�ً بهدف �ختيار �أجود �لن�سو�ض و�أعاها 

م�ستوى من حيث �للغة �ل�سعرية و�لتقنيات �مل�ستخدمة فيها، 
ومن ثم تقييم ن�سو�سهم بدقة وفق �ملعايري �ملتبعة. 

م�ساهدة  �إع��ادة  وع�ساقه  �لف�سيح  �ل�سعر  متذوقي     وباإمكان 
�حللقة �لت�سجيلية �لتي مت بثها من خال �ملوقع �لإلكروين 
www.princeofpoets.  ( �ل�سعر�ء  �أم��ري  لربنامج 

.)ae
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لفائز بلقب “ �أمري �ل�سعر�ء” �سيح�سل 
على بردة �ل�سعر وخامت �لإمارة �إىل جانب جائزة نقدية بقيمة 
 500 مليون درهماً فيما يح�سل �ساحب �ملركز �لثاين على 
�ألف درهم �أما �ساحب �ملركز �لثالث فيح�سل على 300 �ألف 
�ألف درهم ل�ساحب   200 �أن متنح جائزة بقيمة  درهم على 
�خلام�ض،  باملركز  للفائز  دره��م  �أل��ف  و100  �ل��ر�ب��ع،  �مل��رك��ز 

و50 �ألف درهم للفائز باملركز �ل�ساد�ض. 

انطالق رحلة اأ�صخم م�صابقة تلفزيونية لل�صعر الف�صيح يف الوطن العربي

�أمري �ل�سعر�ء ي�سهد مناف�سات �سعرية حا�سمة يف �حللقة �لت�سجيلية �الأوىل

•• ال�شارقة-الفجر:

يناير �حلايل  �ل�سارقة يف  �سيد�ت  ن��ادي  يحت�سن 
ينظمها  �ل��ت��ي  للفنون”  “نون  ج��ائ��زة  ف��ع��ال��ي��ات 
م���رك���ز ك������ولج ل���ل���م���و�ه���ب �ل���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي؛ يف 
�لعام  هذ�  �لتي تعقد �فر��سياً  �لر�بعة  ن�سختها 

حتت �سعار “لأنني �أ�ستطيع«.
�سمن  �لفنية  �لأع��م��ال  �جل��ائ��زة  ��ستقبلت  حيث 
و�لفن  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  �لر�سم  جم��الت 
�لتي  �جلن�سيات  ك��اف��ة  م��ن  للم�ساركات  �لرقمي 
�لإم������ار�ت، و�ل��ل��و�ت��ي تزيد  �أر�����ض دول���ة  جتمعها 

�أعمارهن عن 18 �سنة. 
“لأنني  ���س��ع��ار  �ل���ع���ام  ه����ذ�  و�ت����خ����ذت �جل����ائ����زة 

�أ�ستطيع” تعبري�ً عن �لظروف �ل�سعبة �لتي مر 
بها �لعامل �إثر جائحة كوفيد 19، لتعرب �للوحات 
و�لفرق  للفنانة  �لإي��ج��اب��ي  �ل��ت��اأث��ري  ع��ن  �لفنية 
�لذي �أحدثته خال هذه �لأزم��ة �لعاملية يف دعم 
�لآخرين �أو �إلهامهم �أو منحهم �لأمل، و�مل�ساهمة 

يف تخطي �ل�سعاب و�لتحديات.
و�سهدت �لن�سخة �لر�بعة �إقباًل لفتاً حيث �ساركت 
باأعمالهن  25 جن�سية خمتلفة  240 فنانة من 
36 ع��م��ًا فنياً،  ت��اأه��ل منها  �ل��ت��ي  و�إب��د�ع��ات��ه��ن، 

لعر�سها يف معر�ض �جلائزة �لفر��سي. 
�لأوىل  �لثاثة  �ملر�كز  يف  �جلائزة  فئات  وتتمثل 
تقدمي  �سيتم  حيث  �لتحكيم،  جلنة  تقرها  �لتي 
و5،000  �لأول،  باملركز  للفائزة  درهم   7،000

درهم  و3،000  �ل��ث��اين،  ب��امل��رك��ز  للفائزة  دره���م 
 “ ف��ئ��ة  �جل��ائ��زة  ك��م��ا خ�س�ست  �ل��ث��ال��ث.  للمركز 
دره����م،   2،000 وق��ي��م��ت��ه��ا  �جلمهور”  �خ��ت��ي��ار 
لختيار  للجمهور  �لفر�سة  خالها  من  و�أتاحت 

�لعمل �ملف�سل لديهم و�لت�سويت له. 
ودع����ا ن����ادي ���س��ي��د�ت �ل�����س��ارق��ة �جل��م��ه��ور لزيارة 
للفنون”  ن���ون  “جلائزة  �لف���ر�����س���ي  �مل��ع��ر���ض 
�لذي يقام للمرة �لأوىل عرب موقعه �لإلكروين  
�أعمال  نخبة  وي�ستعر�ض   ،  www.slc.ae
�ل��ل��و�ت��ي ق��دم��ن نتاجاتهن  �ل���و�ع���د�ت  �ل��ف��ن��ان��ات 
و�سعار  وع��ربن عن حم��ور  �لفنون؛  يف  �لإبد�عية 
�جلائزة. و�أو�سحت فاطمة �لنقبي م�ساعد مدير 
مركز كولج للمو�هب “ �أن جائزة “ نون للفنون” 

بالإبد�عات  لاحتفاء  ��ستثنائية  من�سة  ت�سكل 
�ل��ف��ن��ون. وم�����س��اح��ة لر�سد  �ل��ن�����س��ائ��ي��ة يف ع���امل 

�ملو�هب �لو�عدة من خمتلف �لفئات �لعمرية. 
و�أ����س���اف���ت �أن م�����س��ارك��ات �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ر�ب��ع��ة من 
�لأعمار  وتنوع  �جلن�سيات  بتعدد  متيزت  �جلائزة 
�لثقايف  �ل��ت��ب��ادل  تعميق  يف  ي�سهم  مم��ا  �مل�ساركة، 

�لإن�ساين.
يف  �خل��ا���س��ة  ب�سمتها  ت�سع  �جل��ائ��زة  �أن  وب��ي��ن��ت 
�لإلهام  يف  ب��دوره��ا  وت�سهم   ، �لإب��د�ع��ي  �ملجتمع 
�لن�سائية  �مل���و�ه���ب  ت���دف���ق  وت��ع��زي��ز  �حل�������س���اري 

�ملبدعة.
كافة  �سمن  �لفائزين  عن  �لإع���ان  �أن  و�أ�سافت 
فئات �جلائزة �سيتم عرب حفل �لتكرمي �لفر��سي 

�لذي �سيعقد يف 26 من يناير �جلاري. مو�سحة 
�جلهود �لكبرية �لتي بذلت لإقامة هذه �جلائزة 
خ���ال ه���ذه �ل��ف��رة �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ي �سهدها 
وجلنة  �مل�ساركن  لكافة  �ل�سكر  وموجهة  �لعامل 
ك�سخة  ل��ل��ج��ائ��زة:  �ل��د�ع��م��ن  و�ل���رع���اة  �لتحكيم 

وليف �ستايل - جموهر�ت مميزة. 
�ملعر�ض  ل��ل��ج��م��ه��ور حل�����س��ور  �ل���دع���وة  وج�����ددت 
�لإلكروين،  �مل��وق��ع  ل��ل��ج��ائ��زة ع��رب  �لف��ر����س��ي 
�ل����ذي ي��ت��ي��ح �مل���ج���ال ل��ل��م��ه��ت��م��ن ب���الط���اع على 
م�����س��اح��ات �لإب������د�ع �مل��ع��رو���س��ة، وي�����س��م��ح بفر�ض 
وذلك  �ل��ع��امل،  يف  م��وق��ع  �أي  م��ن  �لفني  �لتاقي 
تتجه  �لتي  �لعاملية  �ل��ظ��روف  م��ع  �لتكيف  �سمن 

نحو �لفر��سية.

نون للفنون من�سة ��ستثنائية عاملية حتت�سن �ملبدعات

يحتل �لكّتاب �لإمار�تيون مركز �ل�سد�رة يف مهرجان طري�ن �لإمار�ت لاآد�ب �سمن 
حمور “�إ�ساء�ت على �ملو�هب �لإمار�تية” �ملٌقدم برعاية من هيئة �لثقافة و�لفنون يف 
دبي و�لذي �سينطلق يف 4 فرب�ير �ملقبل يف فندق �نركونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي، 
وغريها  �ل�سينمائي  و�لت�سوير  و�لرجمة  �لن�سر  حول  جل�سات  �ملحور  يت�سمن  حيث 

من �ملو�سوعات �ملرتبطة، و�ستقام جميع �جلل�سات باللغة �لعربية.
نقا�سية حول  �ملعرفة، يف جل�سة  وتنمية  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي،  نورة  وت�سارك معايل 
م�ستقبل �للغة �لعربية، ومن �أبرز �لفعاليات، حديث �سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة 
�لثقافة و�لفنون يف دبي “دبي للثقافة”، و�لتي تعمل من خال من�سبها على تطوير 
�إبد�عية متكاملة يف مدينة دبي توفر ف�ساًء مبتكر�ً لزدهار جميع مكونات  منظومة 
�ملجتمع �لإبد�عي، مبا يعزز مكانة �لإمارة كمركز حا�سن لاإبد�ع يف جل�سة م�سركة 
مع �سعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري، مدير عام �لإد�رة �لعامة لاإقامة و�سوؤون �لأجانب 
بدبي، حول قو�نن �لهجرة و�لإقامة �لثقافية يف دولة �لإمار�ت، و�سي�سلط �ملحا�سر�ن 
�ل�سوء على �لكيفية �لتي تخطط بها دولة �لإمار�ت لبناء جمتمع م�ستد�م من خال 
جذب �لأ�سخا�ض �ملوهوبن، وملاذ� تعد �ملو�هب �خلاقة �سرورية ل�سر�تيجية �لدولة 

لبناء م�ستقبل مزدهر لاأجيال �لقادمة.
و�لتي  �لعاملية” ،  �إىل  “�ملرجمون  بعنو�ن  �لكعبي يف جل�سة  ن��ورة  ت�سارك معايل  كما 
ملارغريت  �جلارية”  “حكاية  مرجم  �لعلي،  �أحمد  و�ملرجم  و�ملحرر  �ل�ساعر  ت�سم 
�أتوود، و”�خر�ع �لعزلة” لبول �أو�سر، و”حليب �أ�سود” لأليف �سافاك، وتدور حول 
تقييم حركة �لرجمة كجزء مهم �سمن �ل�سناعة �لعاملية للكتب بالإ�سافة �إىل ت�سليط 
�ل�سوء على �ملعايري �ملطلوبة لنقل �لأعمال �ملُميزة من خال ترجمتها �إىل لغة جديدة.

ويتناول حمور “�إ�ساء�ت على �ملو�هب �لإمار�تية” �ل�سالونات �لأدبية كحدث �جتماعي 
، وما ت�سهم به �ل�سالونات �لأدبية على �سعيد ثقافتنا وجمتمعنا، وي�ست�سيف �ملحور 
�لأدب  “�سالون  �لقر�ءة مثل  ن��و�دي  �لعديد من  �أ�س�ض  �ل��ذي  �ملرزوقي  �ملوؤلف حممد 
�لرو�سي”، و”نادي �أ�سدقاء نوبل”. و�سيناق�ض مع �أ�سماء �سديق، موؤ�ِس�سة “�مللتقى”، 
تطورت  وكيف  �لأدب��ي��ة،  �ل�سالونات  تاريخ  جو�ئز،  عدة  على  �حلائز  �لأدب��ي  �ل�سالون 
لتائم �لع�سر، و�سيتحدثان عن جتربة �مل�ساركة يف �ملحادثات �لأدبية ومدى ��سهامها 
�لكتب جزء�ً  وتعد مر�جعات  �لعاملي.  �لأدب  �لأخ��رى من  لاأ�سو�ت  توفري من�سة  يف 
�لتي يرغبون فيها،  �لكتب  �إىل  �لقّر�ء  �لتكاملي، حيث توجه  �لقر�ءة  مهماً من نظام 
وحتدد �لرو�بط و�لجتاهات يف �سناعة �لن�سر. ويعقد حممد �ملرزوقي ور�سة تفاعلية 
لفن كتابة ومر�جعة �لكتب �ملثالية. كما �سيقوم ب�سرح �لتقنيات �لتي جتعل مر�جعات 

�لكتب موؤثرة ول ُتن�سى.
�حلايل  للو�سع  تقييماً  �ل�سابري  �سامل  وط��ال  �لربيكي  فاطمة  �لنا�سر�ن  و�سيقدم 
�إىل ت�سليط �ل�سوء  ملجال �لن�سر يف �ملنطقة يف جل�سة بعنو�ن “�أزمة �لن�سر”، بالإ�سافة 
جمال  �سيما  ول  �ل�سناعات  جميع  على   ”19 – “كوفيد  �نت�سار  �أزم��ة  تاأثري  على 

�لن�سر، و�سيناق�سان مدى ��ستجابة �ل�سناعة و�لبتكار�ت �لتي ن�ساأت جر�ء هذ� �لوقت 
�ل�سعب.

و�سيتم �لك�سف عن �سيكولوجية ت�سميم �لكتاب يف مناق�سة بن �لفنانة و�لر�سامة ثمار 
حلو�ين و�لنا�سر طال �سامل �ل�سابري �سمن جل�سة بعنو�ن “�لكتاب ُيقر�أ من غافه”. 
�إذ �أن لانطباعات �لأوىل �أهميتها، لذلك يو�سح �مل�ساركان كيف �أن قوة ت�سميم �لغاف 

و�لر�سوم �لتو�سيحية بد�خله هما �أمر�ن بالغا �لأهمية عند ت�سويق وبيع �لكتاب.
و ميكن لل�سعر�ء �لطموحن تعلم كيفية ت�سليط �ل�سوء على �سعرهم يف ور�سة عمل 
يف  �لب�ستكي،  �سما  �جلو�ئز،  من  �لعديد  على  �حلائزة  و�لفنانة  �ل�ساعرة  مع  تفاعلية 
�ل�سعر  لكتابة  �مل�ساركن  �سما  �ستوجه  حيث  �لأول”،  �ل�سعري  “�لديو�ن  عمل  ور�سة 
وجتميعه يف ديو�ن �سغري – و�ر�سادهم لختيار �ملو��سيع و�لق�سائد �لأن�سب لاإنتاج 
و�لتوزيع. وميكن للجمهور �كت�ساف �لق�س�ض �لإمار�تية �لتقليدية، وتغيريها لتو�كب 
بيئة �أكر معا�سرة يف ور�سة “حكايات تر�ثية ر�ئعة - من �ملا�سي �إىل �مل�ستقبل!” مع 
و�لعديد  �حل��ي  و�لر�سم  �ل��ق��ر�ء�ت  �لور�سة  تت�سمن  �خل��ي��اط،  وميثاء  ب��وك��درة  �أم��رية 
�لر�ئعة من  �ملوؤلفون �ل�سغار �حلياة يف �لق�س�ض  �لأ�سئلة للجمهور، و�سوف يبث  من 

�حلكايات �ل�سعبية �لإمار�تية.
�ملرزوقي  ز�ي��د  و�لإم��ار�ت��ي  �سليم بطي  و�لكاتب  �لعمانية هدى حمد  �لكاتبة  وت�سلط 
�ل�سوء على تاأثري �ملعاناة و�ل�سر�ع على �ل�سخ�سيات �لتي تعي�ض حتت �ل�سغط �لنف�سي، 
و�لعاقات �ملنك�سرة و�لهويات �ملفقودة يف جل�سة ثرية ت�ستك�سف دور �لرو�ية يف ت�سوير 

�لتوتر و�ملاأ�ساة. يف حن �سي�سارك �سليم بطي يف �جلل�سة ب�سكل �فر��سي.
ومتر �لرو�ية بالعديد من �ملر�حل لت�سل �إىل �ل�سا�سة �ل�سغرية �أو �لكبرية. ما مدى 
قدرة �ل�سينما على �لإبد�ع عند نقل �أحد�ث �لرو�ية �إىل م�سل�سل �أو فيلم؟، و�إىل �أي حد 
ميكن �ملحافظة على و�قع �لن�ض �لأ�سلي و�أدبيته؟ وهو ما �سيتناوله �لكاتب و�ملخرج 
عبادة تقا و�لكاتب حمد �حلمادي، �لذي مت حتويل �أعماله بنجاح للتلفاز، وذلك من 
يحدث  ما  على  �ل�سوء  �ل�سا�سة” ت�سلط  على  �ل�سفحة  “�سحر  بعنو�ن  جل�سة  خال 

عندما يجتمع �لأدب و�ل�سينما. و�سي�سارك يف �جلل�سة عن بعد عبادة تقا.
�لإم�����ار�ت، حيث  دول���ة  �لقانونية يف  �ل�سخ�سيات  �أ���س��ه��ر  ب��ن  م��ن  �مل���ا،  وي��ع��د حبيب 
�إىل  “رحلتي  كتابه  خ��ال  �لطهو من  ع��امل  �ملختلفة جت��اه  �مل��و�ق��ف  ملحة عن  �سيقدم 
عامل �ملطاعم”، وعن نظرته لاأطعمة وفنون �لطهو �لتي غدت متثيًا للمجتمعات 

�ملختلفة ومظهر�ً للثقافة و�لهوية و�لتاريخ.
فهناك  ��ستثناًء،  لي�ض  �لعام  وهذ�  �ملهرجان،  كبرية يف  ب�سعبية  د�ئًما  �ل�سعر  و يحظى 
�أمل �ل�سهاوي، و�سما �لب�ستكي، وزينة ها�سم بيك، �ن�سمو�  �إلقاء �ل�سعر مع  عرو�ض 
�إىل �لحتفال بالكلمات �لعربية، حيث يجتمع �سعر�ء من �لإمار�ت وخارجها لتقدمي 
�أ���س��ع��ار�ً م��ن �أمن���اط وتقاليد ع��دي��دة م�سحوبة  �ل��ع��رو���ض �مل��ذه��ل��ة و���س��وف ي��ق��دم��ون 

باملو�سيقى.

“�لوجه  بعنو�ن  �لعميمي، جل�سة حو�رية  �سلطان  �لإمار�تي،  و�ل�ساعر  �لكاتب  ويقدم 
�لتخلي  تعلمنا  نوعها  من  فريدة  �أد�ة  �لأدب  ك��ون  �سيناق�ض  لاآدب” حيث  �لإن�ساين 
عن �أنانيتنا و�لتعاطف مع �لآخر، كما حتفز م�ساعرنا لتجربنا على �لتفكري يف روؤية 

�لأ�سياء من وجهات نظر خمتلفة وو�سع �أنف�سنا يف مكان �لآخرين.
وطالب  ع��ف��ر�ء حممود  �مل��ج��ال،  رو�د  م��ن  �ث��ن��ان  يتحدث  �لق�سرية  �لق�سة  ف��ن  وع��ن 
�لرفاعي. حيث �سيناق�سان جتاهل �لق�س�ض �لق�سرية ل�سالح �لرو�يات ومدى ح�سور 

�لق�سة �لق�سرية يف �مل�سهد �لثقايف �خلليجي.
وياأخذ �لدكتور نافع �ليا�سي �جلمهور يف رحلة بن �أورقه �مل�ست�سفيات �سارد�ً �لكثري من 
�لق�س�ض �لتي ل ُتن�سى بن �لطبيب و�ملري�ض، منها �ملحزن ومنها �مل�سحك، م�ستوحياً 
�أد�ة  يكون  �أن  ل��اأدب  ليو�سح كيف ميكن  �ملر�سى،  و�ق��ع خربته ومعاي�سته  �إياهم من 

فّعالة يف فهم �لعامل من وجهات نظر جديدة.
وي�ست�سيف �ملهرجان، بالإ�سافة �إىل �ليوم �ملخ�س�ض للمو�هب �لإمار�تية، نخبة متميزة 
من �لأدباء و�ملبدعن و�ملفكرين و�ل�سخ�سيات �ملوؤثرة، �أبرزهم مال يو�سفز�ي، �حلائزة 
على جائزة نوبل، وعدد من �لكّتاب مثل �أليف �سافاك، و�أمن معلوف، وليمن �سي�ساي يف 
مزيج من �جلل�سات و�لفعاليات �حلية، و�جلل�سات �لفر��سية ليغطي عطات نهاية 
�أماكن: مركز جميل للفنون، يف �لفرة  �أ�سابيع ثاثة ويف ثاثة  �لأ�سبوع على مد�ر 
�ملهرجان �لكربى يف �نركونتيننتال دبي  30 يناير �جل��اري، وفعاليات  �إىل   29 من 
ف�ستيفال �سيتي، يف �لفرة من 4 �إىل 6 فرب�ير �ملقبل ، ويف �ل�سركال �أفنيو، يف �لفرة 
�لكبار، و40  60 درهماً جلل�سات  �لتذ�كر من  �أ�سعار  تبد�أ  13 فرب�ير.  �إىل   12 من 
درهماً جلل�سات �لأطفال و100 درهم للبطاقة �لرقمية مل�ساهدة جل�سات �لبث �ملبا�سر 
من �ملنزل. و�سيتم بث 10 جل�سات، على �لأقل، مبا�سرًة من فعاليات �ملهرجان �لكربى 
�لحر�زية  ب��اإج��ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  �إط��ار  ويف  �سيتي.  في�ستيفال  دب��ي  �نركونتيننتال  يف 
وتد�بري �لتباعد �لجتماعي، �سوف يتم طرح عدد حمدود من �لتذ�كر لكل جل�سة من 
�جلل�سات، لذلك يو�سي فريق �ملهرجان باحلجز �ملبكر ل�سمان �ملقاعد و�لتاأكيد على 
يت�سنى حتديد  �ملجانية، وذلك حتى  �لتذ�كر حتى للجل�سات  �حل�سور للح�سول على 

عدد �لزو�ر.
ويلتزم �ملهرجان �لتز�ماً تاماً بجميع لو�ئح و�إر�ساد�ت هيئة دبي لل�سحة بهدف �لوقاية 
جميع  يف  �لجتماعي  �لتباعد  وتد�بري  �إج��ر�ء�ت  كافة  و�سيطبق  “كوفيد19-”.  من 
�لأماكن �لثاثة �لتي تقام فيها �لفعاليات، بالإ�سافة �إىل تطبيق �ملعايري �لوقائية من 
فريو�ض “كوفيد - 19 “ مثل �للتز�م بارتد�ء �لكمامات و�لتعقيم �ل�سامل و�مل�ستمر. 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  برعاية  ل���اآد�ب  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  مهرجان  وُي��ق��ام 
ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، وذلك 
بال�سر�كة مع �لر�عين �ملوؤ�س�سن، طري�ن �لإمار�ت وهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي /

نة للثقافة و�لفنون و�لر�ث يف �لإمارة. دبي للثقافة/، �لهيئة �لر�عية و�ملمكِّ

رو�ق �لفن يف نيويورك مهرجان طري�ن �الإمار�ت لالآد�ب ي�سلط �ل�سوء على �لكتاب �الإمار�تيني 
�أبوظبي يفتتح معر�سا 

�فرت��سيا
�فتتح “رو�ق �لفن” يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
على،  يف،  من،  “لي�ض  بعنو�ن  �فر��سي  معر�ض 
10 يوليو  �أو �إىل �خلط” و�لذي �سي�ستمر حتى 
�ملعا�سر  للفن  جديد�  مفهوما  وي��ربز   2021
ومدى  �لفر��سية  �لتقنيات  على  يعتمد  �ل��ذي 
�أه��م��ي��ت��ه خ��ا���س��ة يف ظ��ل �ل��ظ��روف �ل��ن��اج��م��ة عن 

“كوفيد19-«.
�ملدير  �ألي�سون  مايا  �إ�سر�ف  حتت  �ملعر�ض  ويقام 
�لتنفيذي لرو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  �ل��ت��دري�����ض يف  ه��ي��ئ��ة  وع�����س��و 

�أبوظبي و�لفنانة هيذر ديوي هاغبورغ.
وي�سم �ملعر�ض �أعمال رقمية تتكون من جمموعة 
خمتارة من �لأعمال �لفنية لفنانن ي�ستخدمون 
لي�ستعر�سو�  �ل���ذ�ت  ع��ن  للتعبري  �لتكنولوجيا 
م���ن خ��ال��ه��ا �ل��ق��ي��ود و�حل���ري���ات �ل��ت��ي توفرها 

�لتكنولوجيا.
وق����ال����ت م���اي���ا �أل���ي�������س���ون �إن������ه م����ن خ�����ال هذه 
م�سوؤولية  عاتقه  على  فنان  ك��ل  يتخذ  �لأع��م��ال 
�أهمية  ت����ربز  �ل���ت���ي  �مل��ف��اه��ي��م �جل���دي���دة  ع���ر����ض 
تفر�سها  �لتي  و�حل��ري��ات  و�لقيود  �لتكنولوجيا 

على م�ستخدميها.
هاغبورغ  دي��وي  هيذر  �لفنانة  قالت  جانبها  من 
�سكل  على  �ملعر�ض  ه��ذ�  وتنظيم  ت�سميم  �إن��ه مت 
�سل�سلة من �مل�سار�ت �ملت�سعبة من خال �لأعمال 
فريدة  جتربة  ل�سمان  �لأ���س��ل  �لرقمية  �لفنية 

لكل ز�ئر.
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حققت جناحًا لفتًا يف كل ما قّدمْته

�سالف فو�خرجي: �لدر�ما �ل�سورية تنق�سها �أ�سياء كثرية
�ل�سورية  �لدر�ما  �إىل  �لألق  �لأخريين  �لعامن  يف  �أُنتجت  �لتي  �لأعمال  �أعادت  هل  ر�أيك  • يف 
�ملجدية  غ���ري  �لأع���م���ال  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �إن���ت���اج  ظ���ل  ت�ستعيد جم��ده��ا يف  ك���ي  ينق�سها  �ل����ذي  وم���ا 

مب�سمونها وق�ستها وتفا�سيلها؟
10 �سنو�ت حرب ل نز�ل نعي�ض تبعاتها  �آخر نتيجة  كاأي قطاع  - �لدر�ما �ل�سورية تاأثرت جد�ً 

حتى �لآن، ولكن بالرغم من كل �سيء فاإن �لإ�سر�ر على �حلياة 
و�لإب��د�ع رغم �لظروف �ل�سعبة، يدفعنا ملو�جهتها 

ق��ادري��ن على  ل�سنا  �أن��ن��ا  نثبت  ك��ي  وجت���اوزه���ا، 
�لعي�ض وح�سب، بل على �أن نحيا �أي�ساً.

لطاملا كانت هناك حماولت، ول ميكن 
�إىل  �أن يعيد� �لأل��ق  �أو عملن  لعمل 

�إىل  نحتاج  بل  �ل�سورية،  �لدر�ما 
�إعادة �إنتاج كما كنا �سابقاً، على 

�أمل �أن يتحقق هذ� �لأمر.
�لدر�ما  �إىل  �ل��ي��وم  ع��ودُت��ن��ا 
مرحلة  �إىل  رج��وع��اً  عك�سية 

�سابقاً،  عليه  كنا  م��ا  قبل  م��ا 
كان  ���س��اب��ق��اً  عليه  ك��ن��ا  م��ا  لأن 

ه��و �لأف�����س��ل. يف ك��ل �لأح�����و�ل، 
وهناك  �إيجابين  نبقى  �أن  يجب 

حماولت عدة ُقدمت وتتمّيز 
بامل�ستوى �جليد.

هناك  ت���ك���ن  مل   2019 يف 
�أعمال مهمة، و2020 كانت 

�أف�سل در�مياً، ولكن 
ه����ن����اك 

َمن ي�سعون ويعملون د�ئماً، وهذه ُتعّد نقطة �إيجابية جد�ً.
ومع �لعر�ف باأنه كانت هناك �أعمال غري جمدية، وهذ� �لأمر يحّز يف �لقلب، لكن ل ميكننا �أن 

نتحدث بطريقة مثالية، و�أن ننتج مادة فنية تعك�ض �لو�قع لأنه غري جيد.
�لو�قع؟ عك�ض  بالإمكان  • وكيف 

- �لدر�ما مر�آة �ملجتمع، ونحن مل نتمكن من تقدمي در�ما تعك�ض �لو�قع، بالرغم من �ملحاولت، 
ولكننا م�ستمرون يف �ملحاولة ما د�م �لفكر و�لإمكانات موجود�ن.

�ملرحلة �سعبة جد�ً، ونحن نتجاوزها �سيئاً ف�سيئاً، ول ميكن �أن يتحقق كل �سيء ب�سرعة.
�لدر�ما �ل�سورية تنق�سها �أ�سياء كثرية، و�لتعوي�ض ميكن �أن يتحقق عندما نتمكن من �أن نعي�ض 
ولكننا  �سعب  هذ�  ورمب��ا  �ل�سابق،  يف  عليها  كنا  �لتي  و�ملعي�سية  �لطبيعية  �حلياة  ما،  حد  �إىل 

نتاأمل ذلك.
�أن �لفن يخدمها ول  �لدر�ما، كما  �لقا�سية مادة و�قعية تخدم  �حلرب و�لدمار و�لظروف 
كي  وقت  �إىل  نحتاج  ورمب��ا  م��و�د خمتلفة،  نقّدم  �لدر�ما  لأننا من خال  يوّثقها،  �أق�سد 
لنتمكن من  نرى �حلرب من بعيد - لأننا ل نز�ل يف خ�سمها ونعي�ض تبعاتها - وتالياً 
�إىل حد كبري،  تاأثرت �قت�سادياً  �ملادي، لأن �سورية  �لعامل  �لتحدث عنها. كما ينق�سنا 
مدرو�ض  �إنتاجي  فكر  �إىل  نحتاج  لكننا  �لعظيم،  �ل�سورية  �لدر�ما  جمد  من  وبالرغم 
ومنّظم و�أكادميي، َيعترب �أن �لإنتاج هو فكر قبل �أن يكون ماًل، وتنق�سنا �أي�ساً �أ�سياء 

�أخرى لها عاقة بالت�سويق و�ل�سناعة.
وبالرغم من �ملجد �لذي �سنعناه در�مياً، و�لذي يقوم على م�ساريع �سخ�سية و�جتهاد 
�سخ�سي، لكننا قادرون على ��ستعادته، و�أنا متفائلة ما د�مت هناك �إمكانات ب�سرية.

�سحيح �أن ما يطفو على �ل�سطح هو �ل�سيئ، وهو �لذي ُي�ساَهد �أكر، لكن �لأعمال 
�لعميقة موجودة وهناك �أ�سخا�ض جّيدون يعملون.

متم�سكة  تز�لن  ل  �أم  �لو�قع  لهذ�  ر�سخِت  هل  �مل�سركة،  �لبطولت  زمن  يف   •
باأن تكوين بطلة �أعمالك؟

- زمن �لبطولت �مل�سركة لطاملا كان موجود�ً، ونحن ل نعي�ض هذ� �لزمن يف هذه 
�أ�سا�سياً يف  �ملرحلة وح�سب، بل �عتدنا عليها يف �لدر�ما �ل�سورية، وهي كانت عن�سر�ً 

جناحها.
�أل نفّكر  �أدو�ر�ً خمتلفة و�أعماًل متعددة، ويجب  �أن نقدم  نحن ممثلون، ويجب 
�لطريقة  هذه  مبثل  �لتفكري  لأن  �سخ�سية،  مل�سلحة  �لعمل،  ت��وؤذي  بطريقة 
�سيوؤثر على �لعام �أوًل ومن ثم على �ل�سخ�سي، وهذه قناعتي د�ئماً، فما �لذي 
يهّمني من تقدمي عمل عظيم يل ودور مهم يف عمل جيد، �أو دور من �جللدة 
�إىل �جللدة، يف حن �أنني ل �أقّدم �ملهّم و�جلديد؟ ولكن يف �لوقت ذ�ته، يهمني 
بالبطولة  �أفكر  �أن  فيها،  باأ�ض  ل  فنية  م�سرية  وك�ساحبة  وكا�سم  كممثلة 

وبا�سمي، وهذ� �أمر طبيعي وبديهي.
لنفر�ض �أنني قّدمُت دور�ً كبري�ً جد�ً، كا�سم وكحجم، وتقا�سيُت عليه 
�ملاين و�لكثري من �ملغريات �لأخ��رى، ولكنه ل يقّدم �جلديد، 
�أو حالة فنية  وغري مهم فكرياً ول يحرم م�سريتي �لفنية 

معينة، عندها ل ينفعني �ملال و�ل�سم، و�أي �سيء �آخر.
�أوًل ومن ثم عن �ل�سخ�سي،  �أبحث عن �لنجاح �لعام  �أنا 

لأنني عندما �أحقق �لعام، فاإنني �أحقق �ل�سخ�سي.
خذلك  فهل  �أعمالك،  على  �ل�سديد  حر�سك  • رغم 

بع�سها وملاذ�؟
- �أعاين من هذ� �لأمر حقيقة. �خلذلن ثم �خلذلن 
�ملو�سوع ب�سكل  �أت��ن��اول ه��ذ�  ثم �خل���ذلن، ولكن لن 
جمتمعنا،  يف  ع��ام��ة  ح��ال��ة  لأن���ه  �سخ�سي،  �أو  ف���ردي 
بعد  �إن�سانية وجمتمعية نر�جع يوماً  ونحن كحالة 
يوم. كِقيم �أخاقية، نحن يف حالة تر�جع، وهذ� لي�ض 
�لتاريخ  يف  م��وج��ود�ً  ك��ان  بل هو لطاملا  بالأمر �جلديد، 
�أو �لأخرية  �أكون �لأوىل  و�حلياة وخمتلف �لق�س�ض، ولن 
�أن يزيد عند بع�ض  �لتي تعاين �خل��ذلن، ولكن �لأم��ر ميكن 

�أو تفاوؤلهم  �أو لأن عطاءهم  �أكر من غريهم، لأنهم �سديدو �حل�سا�سية و�أنا من بينهم،  �لنا�ض 
�ملبادرة، لكنه ي�سكل  �أو  �أو �حلب  �أو �لعطاء  ز�ئ��د. هذ� �خل��ذلن لن يغرّي �سيئاً من هذ� �لتفاوؤل 

بع�ض �لنقاط �ل�سود يف �لقلب.
�إذ يف مقابل �حلر�ض على �أن يكون �لقلب �سافياً ومرتاحاً كي يتمكن من �ل�ستمر�ر و�لعطاء، قد 
ياأتي �خلذلن من �أ�سخا�ض يف �لعمل ولن �أقول من �لأ�سدقاء، لأن �ل�سديق �حلقيقي ل يخذل 
�أبد�ً، و�أنا �أ�سدقائي قلة ول �أتوقع منهم خذلناً، �أو من بع�ض �لأ�سخا�ض �ملقربن، وهذ� �لأمر 

يحّز يف �لقلب، خ�سو�ساً عندما نعطي من �لقلب ول نتوقع خذلناً.
�لذي  �ل�سعور  �أو ما  �ل��ذي يعي�سه َمن يرتكب فعل �خل��ذلن،  ما هو �سعور �لنت�سار  د�ئماً  �أفكر 

يعي�سه عندما يقطع �ليد �لتي مُتّد له.
هذ�؟ �إز�ء  تت�سرفن  • وكيف 

- رغم �لظلم �لذي يقع على �ل�سخ�ض �ملعطاء �أو �لذي ُيبادل باخلذلن، فاإن �ملثل يقول �إن من 
�لأف�سل �أن يكون �لإن�سان مظلوماً على �أن يكون ظاملاً. ولكن ما يحز يف �لنف�ض هو �أنني �أعطيُت 

�لكثري وقوبلُت بنكر�ن �سديد.
ل �أنتظر �سكر�ً �أو مقابل لقاء عطائي، لأنني عندما �أكون معطاءة ل ُيطلب مني ذلك، بل �أفعله 

من تلقاء نف�سي وبقر�ٍر ل�سعوري، لأنه من طبيعتي.
�خلذلن مزعج جد�ً، ول �سيما عندما نعطي من قلبنا يف �لعمل، لكن �لقائمن عليه ل ي�ستطيعون 
�لعر�ف بنجاح �لآَخر، وهذه م�سيبة فعًا كونهم يعجزون عن �لتفكري بالدر�ما ك�سناعة وباأننا 
ميكن �أن نختلف، ولكن و�جبنا جميعاً �أن ند�فع عن �لعمل �جليد وبال�سكل �لأمثل. ع�سُت خذلناً 

�سديد�ً، مل يفاجئني ولكنه يوؤملني كثري�ً.
عن  �عتذرت  �أنك  �أم  عنها  مغّيبة  �أنِت  وهل  لبنان،  يف  ُتنتج  �لتي  �مل�سركة  بالدر�ما  ر�أيك  • ما 

بع�ض �لعرو�ض؟
- تلقيُت بع�ض �لعرو�ض ومل �أ�سعر باأن �أياً منها، ميكن �أن ي�سيف �إيّل.

هناك �أعمال جيدة، و�أخرى غري جيدة، وهذ� �لتفاوت �لفني طبيعي وموجود يف كل �أنو�ع �لدر�ما، 
�مل�سركة �أو غري �مل�سركة.

كان  �سو�ء  جن�سيته،  كانت  مهما  �لنجاح،  يحقق  ويحبونه،  �لنا�ض  م�ساعر  يخاطب  �ل��ذي  �لعمل 
ول  �لنا�ض  �إىل  ت�سل  ول  حقيقية،  غري  �لأع��م��ال  تلك  غالبية  لكن  م�سرك.  غري  �أو  م�سركاً 

تخاطب قلوبهم وعقولهم وقناعاتهم ومنطقهم.
ويف �ملقابل، هناك �أعمال ل ميكن �أن نظلمها، ولن �أقول �إنها حققت م�ساهدة، لأن �مل�ساهدة �لعالية 
ميكن �أن يحققها �أي عمل ولي�ض �سرطاً �أن يكون جيد�ً، فامل�ساهدة ل تتعلق باجلودة، ولكن فيها 
و�أنا  وقتها،  لها  �أعمال  لكنها  نهنئها  �أن  وميكن  �لدر�مي،  �لعمل  يف  �سروري  عن�سر  وهي  متعة 
يهّمني �أن �أ�ستمتع بالعمل �لذي �أ�ساهده، لأن �لعمل �لدر�مي يجب �أن يجمع بن �ملتعة و�لفائدة، 

وهذ� �سرط �أ�سا�سي.
�مل�سركة؟ �لدر�ما  يف  جتربتك  عن  تتحدثن  • كيف 

- لطاملا كانت هناك عنا�سر م�سركة يف �لدر�ما، ولطاملا �ساركُت يف �أعمال �سورية م�سركة، �سو�ء 
مع لبنان �أو م�سر �أو �خلليج، ولطاملا ت�ساركنا مع ممثلن عرب.

هذ� �لأمر كان قبلي يف زمن �ل�ستينات و�ل�سبيعنات، ويف �ل�سينما �أي�ساً من خال �لأفام �للبنانية 
�ل�سورية �أو �ل�سورية �مل�سرية.

�ساركت يف �لكثري من �لأعمال �مل�سركة �ملهمة، بينها )ملوك �لطو�ئف( و)�سهرز�د( و)�أ�سمهان( 
وغريها.

�لتي ُقدمت يف �لفرة �لأخ��رية، فاأنا قدمُت  �مل�سركة  �للبنانية  �ل�سورية  �لدر�ما  �إىل  وبالن�سبة 
عمًا �سورياً لبنانياً �أو لبنانياً �سورياً، 

ولكن ب�سكل مغاير هو )هو� �أ�سفر(.
وقد درجت �لعادة يف �لفرة �لأخرية، �أن يكون �لبطل �سورياً و�لبطلة لبنانية، و�أنا ك�سرُت �لقاعدة، 
بطريقة �سكلت يل متّيز�ً ب�سكل �أو باآَخر، وقد �أكون �ملمثلة �ل�سورية �لوحيدة، �لتي قدمت عمًا 

بطلته �سورية وبطله لبناين.
�لتمازج و�حلياة �مل�سركة �ملوجودة يف �مل�سل�سل، كانت منطقية وعادية، وهذ� �لأمر ُيح�سب مل�سلحة 
�لعمل، وكان من دو�عي �سروري �أن �أ�سارك �أنا و�ملمثل يو�سف �خلال يف )هو� ��سفر(، وهو عمل 
ب�سكل  يعر�ض  كان مل  و�إن  �لفرجة فقط،  لأج��ل  ولي�ض عمًا  وج��ريء وحقيقي،  خمتلف، جيد 

جيد.

�ألبومها  لطرح  �إ�ستعد�دها  عن  �سعيد   �ملغربية  �سمرية  �لفنانة  ك�سفت 
�جلديد يف �لفرة �ملقبلة معتمدة �إ�سر�تيجية جديدة يف طرحه من 

خال �إ�سد�ر �أغنية خال كل �سهر من �ل�سنة.
�ل�سهر  ه��ذ�  خ��ال  �أغنيتن  �ستطلق  �سمرية  �أن  فنية  م�سادر  و�أف���ادت 
�لأغنيات  و�ستتنوع  رومان�سية  �ستكون  منهما  و�ح��دة  �ملقبل،  و�ل�سهر 
�ألبومها  يف  �سمرية  وتتعاون  و�ملغربية.  �مل�سرية  �للهجة  بن  �لأخ��رى 
نذكر  �ل�سعر�ء  وم��ن  و�مللحنن،  �ل�سعر�ء  م��ن  ع��دد  م��ع   2021 لعام 
�أمن،  و�أ���س��رف  طلعت  حممود  ودك��ت��ور  ن��ور  و���س��ادي  �لقاياتي  حممد 

رم�سان حممد.
�ل��و�ح��د وحممد  ���س��رور و�إي��ه��اب عبد  �أم��ا �مللحنن فتتعاون م��ع ب��ال 
يحيى، حمدي �ل�سديق، ر�سو�ن �ل�سمر، �سادي حم�سن، �حمد �لعدل.

ويتوىل توزيع �لأغنيات كل من حممد م�سطفى، هاين يعقوب، �أمري 
حمرو�ض، هاين ربيع، �أحمد ح�سام.

و�سوقت �سمرية جمهورها بن�سر �سورة دعائية لاألبوم عرب ح�ساباتها 
�خلا�سة، وكتبت: "و�أخري� �لبوم 2021 ..قريبا".

�سربي   �مل�سرية  يا�سمن  �ملمثلة  �أبهرت 
�سفحتها  يف  ن�سرتها  ب�سورة  متابعيها   ،
�خلا�سة عل موقع �لتو��سل �لإجتماعي، 
�ل�سم�ض  ب��اأ���س��ع��ة  ت�����س��ت��م��ت��ع  ف��ي��ه��ا  ب����دت 
معتمدة �إطالة كاجو�ل بقمي�ساً �أ�سود ،

و��سعًة  �لكاميل،  باللون  وجاكيت  �للون 
بلون  �سفاه  باأحمر  وناعم  لف��ت  ماكياج 
�إىل  �للجوء  ب��دوره��ا  وف�سلت  كما  ب���ارز، 

�إرتد�ء �أك�س�سو�ر�ت ف�سية لفتة.
نالت �ل�سورة �إعجاب عدد من متابعيها 
جد�ً،  جميلة  "�أنت  تعليقاتهم:  وك��ان��ت 

ماك، رهيبة".
ي��ذك��ر �أن ي��ا���س��م��ن ح��دي��ث �مل��ت��اب��ع��ن يف 
�إط��الت��ه��ا �ل��اف��ت��ة وك����ان �آخ���ره���ا بعد 
�لأنظار  بها  لفتت  لها  �سورة  ن�سرت  �أن 
عامة  يحمل  �لت�سميم  و�أن  خ�سو�ساً 
بالنقو�ض  ي��ت��م��ي��ز  ت�����س��م��ي��م��ه  ع���امل���ي���ة، 
�سعر  وب��ل��غ  ب��امل��ارك��ة،  �خل��ا���س��ة  و�لطبعة 
�ألف ريال �سعودي،   11 �لف�ستان حو�ىل 
ما يعادل خم�سن �ألف جنيه م�سري، �أو 

�أمريكياً. دولر�ً   3100

�سمرية �سعيد 
تك�سف تفا�سيل 
�ألبومها �جلديد

يا�سيمن �سربي تبهر متابعيها 
باإطاللة جذ�بة

)رغم الظلم الذي يقع على ال�صخ�ض املعطاء اأو الذي ُيبادل باخلذلن، فاإن املثل يقول اإن من الأف�صل اأن يكون الإن�صان مظلومًا على اأن 
يكون ظاملًا. ولكن ما يحز يف النف�ض هو اأنني اأعطيُت الكثري وقوبلُت بنكران �صديد(.

الكالم للممثلة ال�صورية �صالف فواخرجي، التي قالت اإنها تعاين من هذا الأمر... )اخلذلن ثم اخلذلن ثم اخلذلن(.
كررتها ثالثًا، م�صتدركة )ولكن لن اأتناول هذا املو�صوع ب�صكل فردي اأو �صخ�صي، لأنه حالة عامة يف جمتمعنا، ونحن كحالة اإن�صانية 
جها، بالرغم  وجمتمعية نرتاجع يومًا بعد يوم(.فواخرجي، التي حققت جناحًا لفتًا يف كل ما قّدمْته، وا�صتطاعت اأن حتافظ على توهُّ
من الظروف ال�صعبة التي تعانيها الدراما ال�صورية، ترّد ابتعادها عن الدراما اللبنانية - ال�صورية التي ُتنتج يف لبنان، اإىل عدم ر�صاها 
عن م�صاريع ُعر�صت عليها، ولكنها كما تقول، جنحت يف ك�ْصر القاعدة عندما اأطلت مع يو�صف اخلال يف )هوا اأ�صفر( واخرتقت الرتكيبة 

النمطية يف هذا النوع من الأعمال التي انت�صرت على قاعدة بطلة لبنانية وبطل �صوري.
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في�سبوك ي�ستخدم �لذكاء �ال�سطناعي للتنبوؤ مقدما 
باحتمال تدهور حالة مري�س فريو�س كورونا!

كانت  �إذ�  مبا  �لتنبوؤ  على  ق��ادر�  برناجما  �سمم  �أن��ه  في�سبوك  موقع  زع��م 
فقط  �لأك�سجن  �إىل  �سيحتاج  �أو  "كوفيد19-" �ستتدهور  مري�ض  �سحة 

عن طريق فح�ض �لأ�سعة �ل�سينية على �ل�سدر.
ومن خال �لعمل مع جامعة نيويورك )NYU(، يقول عماق �لتو��سل 
�أيام.  �أربعة  ملدة  �لتطور�ت  هذه  مثل  ح�ساب  ميكنه  �لنظام  �إن  �لجتماعي 
ب�سكل  �ل�ستعد�د  على  �لأط��ب��اء  مل�ساعدة  �لآيل  للتعلم  من��اذج   3 معا  وبنو� 

�أف�سل مع ��ستمر�ر تز�يد �حلالت حول �لعامل.
�سينية و�حدة على  �أ�سعة  با�ستخد�م  بالتدهور  للتنبوؤ  �لنماذج  �أحد  مم  و�سُ
�لأ�سعة  من  �سل�سلة  خ��ال  من  ولكن  نف�سه  �لأم��ر  يفعل  و�لآخ���ر  �ل�سدر، 
كان  �إذ�  ما  لتحديد  �ل�سينية  �لأ�سعة  �لثالث  �لنموذج  وي�ستخدم  �ل�سينية، 

يحتاج �ملري�ض �إىل �لأك�سجن �لإ�سايف وكميته.
ومع ��ستمر�ر تز�يد عدد �لإ�سابات بفريو�ض كورونا، يعمل �لعلماء و�سركات 
تتخذ منعطفا  �أن  قبل  �لأعر��ض  لك�سف   �لتكنولوجيا على طرق مبتكرة 

مميتا.
برنامج  على  باحثن عملو�  وNYU خم�سة  "في�سبوك"  كل من  ول��دى 

�لتنبوؤ بفريو�ض كورونا.
ي�ستخدم  �ل��ذي  "منوذجنا  ي��وم �جلمعة:  ن�سرت  م��دون��ة  �مل��ع��دون يف  وق��ال 
�لأ�سعة �ل�سينية �ملت�سل�سلة لل�سدر ميكن �أن يتنباأ مبا ي�سل �إىل �أربعة �أيام 
)96 �ساعة( مقدما �إذ� كان �ملري�ض قد يحتاج �إىل مزيد من حلول �لعناية 

�ملركزة، ويتفوق ب�سكل عام على توقعات �خلرب�ء �لب�سرين".
بيانات  بقاعدة  �لنموذج  على  م�سبق"  "تدريب  ب��اإج��ر�ء  �أول  �لفريق  وق��ام 
و  MIMIC-CXR-JPG ع��ل��ى  �ل�����س��در  ع��ل��ى   X لأ���س��ع��ة  ع���ام���ة 

.CheXpert
�ل�سدر لفريو�ض  �ل�سينية على  �لأ�سعة  �لنظام على �سور  ُدّرب  وبعد ذلك، 
كورونا يف جامعة نيويورك، و�لتي ت�سمنت ما جمموعه 26383 �سورة 
تزد�د  �لتي  �ملري�ض  حالة  بت�سمية  للنماذج  �سمح  ما  مري�سا،   4914 من 

�سوء� مع 24 �أو 48 �أو 72 �أو 96 �ساعة من �لفح�ض �ملعني.
و��ستناد� �إىل در��سات �لقر�ء �لتي �أجريت مع �أخ�سائيي �لأ�سعة يف جامعة 
�لأ�سعة  �سور  ت�سل�سل  ��ستخدمت  �لتي  مناذجنا  تفوقت  لنغون،  نيويورك 
�ل�سينية على �خلرب�ء �لب�سرين يف �لتنبوؤ باحتياجات وحدة �لعناية �ملركزة 
وتنبوؤ�ت �لوفيات، و�لتنبوؤ�ت �لعامة لاأحد�ث �ل�سلبية على �ملدى �لطويل 

)حتى 96 �ساعة(، وفقا لفريق �لبحث.
 NYU Langone �أ���س��ت��اذ �لأ���س��ع��ة يف ج��ام��ع��ة  و���س��ارك ول��ي��ام م���ور، 
�لذكاء  خو�رزمية  با�ستخد�م  �أنه  �إظهار  من  "متكنا  بيان:  يف   ،Health
تتنباأ  �أن  لل�سدر  �لت�سل�سلية  �ل�سعاعية  لل�سور  ميكن  ه��ذه،  �ل�سطناعي 

باحلاجة �إىل ت�سعيد �لرعاية للمر�سى �مل�سابن ب� "كوفيد-19"".
ونظر� لأن "كوفيد19-" ما يز�ل ميثل م�سكلة �سحية عامة رئي�سية، فاإن 
�لقدرة على �لتنبوؤ بحاجة �ملري�ض �إىل رفع م�ستوى �لرعاية - على �سبيل 

�ملثال، �لقبول يف وحدة �لعناية �ملركزة - �ستكون �سرورية للم�ست�سفيات.

املوظفني  امتحان  نظام  اتبعت  دولة  اول  هي  من   •
قبل التوظيف وما هو نوع المتحان ؟

�ملعلومات  �متحان يف  وك��ان  �ملياد  قبل  �لثاين  �لقرن  �ل�سن يف  - يف 
�لعامة و�ل�سعر و�لعزف و�لفرو�سية

البحار  يف  مراكزهم  حتديد  يف  البحارة  يعتمد   •
هذا  ان  يعرفون  فهم  ال�صمايل،  القطب  جنمة  على 
يحددون  ا�صا�صه  وع��ل��ى  ال�صمال  يف  يبقى  النجم 
ت�صكل  التي  النجوم  ع��دد  فكم  وموقعهم  اجتاههم 

النجم القطبي ال�صمال؟
- �لنجم �ل�سمايل جنم و�حد فقط.

الإن�صان؟ ج�صم  يف  مادة  اأ�صلب  هي  • ما 
�ملينا بالأ�سنان

العادي؟ الإن�صان  ج�صم  يف  �صلعًا  • كم 
�سلعاً  24

؟ ن�سرها  وكيف  بطليمو�ض  نظرية  �سحح  �لذي  �لعامل  هو  • من 
حياته  طيلة  ين�سرها  مل  ولكنه  �لبولندي  كوبرينيكا�ض  هو  �لعامل   -
مائه  من  �كر  وبعد   1543 �سنة  وتوفى  �لكني�سة  غ�سب  من  خوفا 

�سنة من وفاته �علن هذه �لنظرية �لعامل �لملاين كيبلر.

 . م   1768 �سنة  ��سر�ليا  قارة  �لجنليزى  �ملاح  كوك  جيم�ض  �لكابنت  • �كت�سف 
. �لتاريخ  باأبو  �مللقب  هو  هريودوت  �لإغريقى  �ملوؤرخ  �أن  تعلم  • هل 

�لإبل. من  �أطول  فرة  ماء  بدون  تبقى  �أن  ميكنها  و�لفئر�ن  �لزر�فات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�سنان. طبيب  �إخرعه  بالإعد�م  �خلا�ض  �لكهربائي  • �لكر�سي 

ميت. كان  لو  حتى  فمه  خارج  وجذبه  ل�سانه  �إم�ساك  ميكن  ل  • �لتم�ساح 
�لرجال. عيون  �سعف  ترم�ض  �لن�ساء  • عيون 

. �جلن�سية  �أملانى  وهو  رونتجن  كونر�د  وليم  هو  �إك�ض  �أ�سعة  • مكت�سف 
 1895 عام  ذلك  وكان  �لر�ديو  خمرع  هو  ماركونى  جولييلمو  �لإيطاىل  • �لعامل 

. �لنفي�ض  �بن  هو  �ل�سغرى  �لدموية  �لدورة  • مكت�سف 
. �جلر�حى  �لتعقيم  خمرع  هو  لي�سر  �أن  تعلم  • هل 

. م   1889 �سنة  �أبريل   16 فى  بريطانيا  فى  ولد  �لعامل  فى  �لكوميديا  ممثلى  �أ�سهر  من  هو  �سابلن  • �سارىل 
 . م   1947 عام  تاأ�س�ست  �لأمريكية  �ملخابر�ت  وكالة  �أن  تعلم  • هل 

 . م   1934 عام  �إر�سالها  �مل�سرية  �لإذ�عة  • بد�أت 
 • بد�أ ��ستخد�م �لعمات �لورقية فى بد�يات �حلرب �لعاملية �لأوىل عام 1914 م فى �جنلر� ولكن �لدولة 

�ساحبة فكرة �لعملة �لورقية هى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

حتدي الأقوياء
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فوائد ال�صبانخ 
للتغذية  �لأمل���ان���ي���ة  �ل���ر�ب���ط���ة  �أ�����س����ارت 
�أكر  م��ن  و�ح���دة  تعد  �ل�سبانخ  �أن  �إىل 
�خل�������س���ر�و�ت �مل��ف��ي��دة ل��ل�����س��ح��ة، نظر� 
لأنها حتتوي على �لعديد من �لعنا�سر 

�لغذ�ئية �لهامة للج�سم.
تدعو  �لتي  �لأ�سباب  بع�ض  يلي  وفيما 

لتناول �ل�سبانخ يوميا:
1- تعزيز �ل�سحة �لعامة: على �لرغم من �ملبالغة بع�ض �ل�سيء يف تقييم 
مقارنة  �أكرب  بكمية  بالفعل  �جل�سم  فاإنها متد  �ل�سبانخ،  يف  �حلديد  كمية 
�سيح�سل  فاإن �جل�سم  �ل�سبانخ يوميا  تناول  �لأخ��رى، وعند  باخل�سر�و�ت 
على كمية كبرية بالفعل من �حلديد، كما �أنها متد �جل�سم ببع�ض �لعنا�سر 
�لعينن  على  للحفاظ  )�أ(  وفيتامن  )ج(  فيتامن  مثل  �لهامة  �لغذ�ئية 

و�ملغني�سيوم لتنظيم �سغط �لدم.
2- منح �جل�سم �ملزيد من �لقوة: يعمل �لبوتا�سيوم �ملوجود يف �ل�سبانخ على 

تقوية �لع�سات، كما �أن �لنر�ت تغذي خايا �لع�سات وجتعلنا �أقوى.
�حلر�رية،  �ل�سعر�ت  من  �لقليل  على  حتتوي  �ل�سبانخ  �ل���وزن:  �إنقا�ض   -

وبالتايل فاإنها من �خل�سر�و�ت �ملثالية لإنقا�ض �لوزن.

يحكي �ن رياح �خلريف تقابلت مع �ع�سار �ل�ستاء و�سم�ض �ل�سيف.. وبطريقهم �لقى كل منهم حتيته على �لآخر 
ووقفو� يتحدثون معا كا عن حاله فاخذو� يف �سرد قوتهم ومقدرتهم و�نتهو� �ىل �خل�سام حيث �ن �ل�سم�ض قالت 
�نها �لقوى.. وهي وحدها �لقوى فقرر �جلميع �لحتكام �ىل �ول من مير عليهم، هنا مر عليهم بركان غا�سب 
كان يف طريقه �ىل مكمنه فعرف منهم ما حدث فقال كلمته �لعجيبة لي�ست �ل�سم�ض ول �لإع�سار ول �لرياح بل 
�لربكان وكانت رياح  �لأربعة يف جزيرة  ..تعالو� لنذهب �يل جزيرتي وليجرب كل و�حد فينا قوته. �جتمع  �نا 
�خلريف علي عجلة من �أمرها فاقربت من بع�ض �سكان �جلزيرة وهبت عليهم بكل ما فيها من قوة فحركت 
�لأ�سجار وجعلتها تتمايل ب�سدة و�أ�سرع �ل�سكان بالختباء وطارت �لثمار من على �لأ�سجار تتدحرج على �لر�ض 
يف غ�سب وتطايرت �أور�ق �ل�سجر ودخلت يف كل مكان مما �سبب غ�سب �ل�سكان فاأغلقو� �لنو�فذ و�لأبو�ب وخلدو� 
�ملت�ساقطة  �لأ�سجار  �أور�ق  جعل  قوي  ب�سهيق  ف��ور�  عمله  ب��د�أ  ثم  بقوة  ي�سحك  �ل�ستاء  �إع�سار  وقف  هنا  للنوم، 
تدور وتلتف يف دو�مة حول نف�سها و�لأ�سجار متيل و�سوت �سهيقه يجعل يف �ملكان �سجة كبرية وكاأنه حمركات 
�لبيوت �خل�سبية وبع�ض جدر�نها ومل ي�ستطع  �أ�سقف  �لأ�سجار وتطري  طائرة وفجاأة �طلق زفريه بقوة ليقتلع 
�لأهايل فعل �سيء فهرعو� �إىل �ملخابئ لينقذو� �أنف�سهم و�سغارهم ويعيث هو ف�ساد� يف كل مكان.. هاجت �لأمو�ج 
وخرجت �ىل �ل�سو�طئ و�ل�سو�رع لتغرق �لبيوت وهطلت �لأمطار ب�سدة كاأن ماء �لبحر لي�ض كافيا فز�د �لأمر �سوء� 
وعم �ل�سر�خ كل مكان فاخذ �لإع�سار ي�سحك مبتهجا.. هنا غ�سبت �ل�سم�ض لق�سوته ف�سعدت �ىل كبد �ل�سماء 
و�أ�سرقت بقوة و�أخذت تزيد حر�ر�تها تدريجيا ف�سخن كل �سئ على �جلزيرة و�أخذت �ملياه تتبخر ب�سرعة وكل �سئ 
�أج�سادهم وب��د�أو� يهربون من  يجف ويجف وخرج �لنا�ض من بيوتهم يطلبون �لهو�ء ويطلبون �ملاء ليربدو� به 
�ملكان بحثا عن �لظل.. هنا �سحك �لربكان وقال هدوء.. هدوء من ف�سلكم تعالو� لناأخذ بع�ض �لر�حة.  ومع تلك 
�ل�سويعات �لقليلة وبعد �ن �رتاح �سكان �جلزيرة هب �لربكان ب�سرعة ون�سط و�خذ يزجمر بقوة �أكر و�أكر ثم بد�أ 
يطلق حممه �ملميتة ودخانه �مل�سموم وغباره يت�ساعد يف كل مكان ويقذف �لنري�ن يف كل �جتاه.. وهو ي�سرخ وكاأنه 
عفريت.. ومل مي�ض وقت طويل حتى �أ�سبحت �جلزيرة مهجورة من �سكانها.. �سحك �لربكان وقال من �لأقوى.. 
مل ي�سمع جو�با ير�سيه فثار �أكر.. هنا �جتمعت عليه �لرياح و�لإع�سار و�ل�سم�ض وتكاتفو� معا وبعد فرة مل يعد 

�حد ي�سمع �سوت �لربكان وتركو� �جلزيرة م�سرورين ليعود �إليها �سكانها فيما بعد.

م�ستوى  لرت�����ف�����اع  �أع�����ر�������ض  �أي  ت���ظ���ه���ر  ل  ع�������ادة 
�لكولي�سرول يف �ل��دم. ولكن يف ح��الت ن��ادرة ميكن 
حالة  م��ن  �لكولي�سرول  م�ستوى  �رت��ف��اع  �كت�ساف 

�لأظافر.
�لأكادميية  بيانات  �إىل  ��ستناد�   ،Express وتفيد 
�لأم��ري��ك��ي��ة جلمعية �لأم��ر����ض �جل��ل��دي��ة، ب���اأن ظهر 
خطوط د�كنة على �لأظافر ، قد تكون �إ�سارة لوجود 
�لنزف  ي�����س��ري   ، ف��م��ث��ا  خ��ط��رية.  م�����س��ك��ات �سحية 
�لدم،  يف  �لكولي�سرول  م�ستوى  �رتفاع  �إىل  �ل�سظي 
لاإ�سابة  �ل�سخ�ض  ��ستعد�د  �إىل  ي�سري  ب��دوره  وه��ذ� 

باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية.

يف  �لأ�سا�سي  �ل�ستريويد  هو  و�لكولي�سرول، 
�لهرمونات  �إن��ت��اج  يف  ي�ساهم  �ل���ذي  �جل�سم 

�أغ�����س��ي��ة �خلايا.  وع��م��ل��ي��ة �ل��ه�����س��م وب��ن��اء 
�لكولي�سرول  من  �لأ�سا�سي  �جل��زء  وينتج 
�لدقيقة  و�لأم���ع���اء  �ل��ك��ب��د  )يف  �جل�����س��م  يف 

�جل�سم  تدخل  كميته  رب��ع  وفقط  �لكظرية(  و�لغدة 
مع �لطعام.

�لدم،  يف  �لكولي�سرول  م�ستوى  �رت��ف��اع  عن  وينجم 
ن�سوء �للويحات و�ن�سد�د �لأوعية �لدموية، ما يوؤدي 
ت�سبب عو�قب  �ل��ت��ي  �ل��دم��وي��ة  �جل��ل��ط��ات  ت��ك��ون  �إىل 

وخيمة وحتى �ملوت.

ومن 
على  �حل�������ف�������اظ  �أج�����������ل 

م�����س��ت��وى ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��ك��ول��ي�����س��رول يف �ل�����دم ميكن 
����س��ت��خ��د�م م��ن��ق��وع زه���ور �ل��زي��زف��ون وب����ذور �لكتان، 
وكذلك تناول �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لطازجة و�لثوم 

و�لقرفة 
و�لكركم. ومن �ملهم جد� 
تقليل تناول �لدهون �حليو�نية و�حللويات. وت�ساعد 
ممار�سة �لريا�سة و�لن�ساط �لبدين، وكذلك �لإقاع 
عن �لتدخن وترك �لكحول، على تخفي�ض م�ستوى 

�لكولي�سرول يف �لدم.

عالمات على �الأظافر قد ت�سري �إىل م�سكالت �سحية خطرية
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