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اأف�سل روتني للريا�سة اليومية خل�سارة الدهون
الوزن  من  والتخل�ص  ر�شيق  ج�شم  على  باحل�شول  الكثريون  يرغب 

الزائد، لكن لي�ص من ال�شهل حتقيق ذلك دائما.
املدربة  ���ش��ارك��ت  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  اإك�����ش��ري�����ص  م��ع �شحيفة  ح��دي��ث  ويف 
لديها  املف�شلة  الن�شائح  م��ن  جمموعة  ب��اك  ك��ورت��ن��ي  ال�شخ�شية 

لتحقيق اللياقة البدنية والتخل�ص من الدهون.
ويعد كل من النظام الغذائي والتمارين الريا�شية اأمراً اأ�شا�شياً عند 
وقالت  �شحي.  حياة  منط  على  احلفاظ  اأو  ال��وزن  اإنقا�ص  حماولة 
املثايل من خال روتني  بالإمكان احل�شول على اجل�شم  اإن  كورتني 

يومي يت�شمن متارين ملدة 20 دقيقة فقط.
واأو�شحت كورتني اأن التخطيط امل�شبق واختيار اجلمع بني احلركات 
اإىل التمرين الأكرث فاعلية يف فرتة زمنية ق�شرية،  اأن يوؤدي  ميكن 
وت�شيف "امزج بني متارين الفا�شل الزمني عالية الكثافة وممار�شة 
متارين اجل�شم بالكامل، مثل احلركة املركبة، وهي عبار عن حركتني 
اأو ال�شغط  يتم جتميعهما معاً مثل ال�شغط من و�شعية القرف�شاء 
على ال�شدر، واجللو�ص ومترين جميع اأجزاء اجل�شم املختلفة يف وقت 

واحد".
وتابعت كورتني "احر�ص على زيادة معدل �شربات القلب وانخفا�شه 
حتى حترق الدهون وتقوم ببناء الع�شات يف نف�ص الوقت". وميكن 
اأن ي�شاعد رفع معدل �شربات القلب على زيادة التمثيل الغذائي الذي 

ميكن اأن يوؤدي اإىل حرق املزيد من الدهون وال�شعرات احلرارية.

رابط قوي بني اللحوم احلمراء و�سرطان القولون
اللحوم احل��م��راء ملنع  ت��ن��اول  ب��احل��د م��ن  الأط��ب��اء ين�شحون  ك��ان  اإن 
الإ�شابة ب�شرطان القولون، اإل اأن اخلراء مل يكونوا واثقني جميعهم 
حتى الآن بوجود رابط فعلي بني الثنني، لعدم فهمهم متاماً كيفية 

حتّور اخلايا جراء ا�شتهاك اللحوم.
وت��و���ش��ل��ت درا����ش���ة ج��دي��دة ُن�����ش��رت ه���ذا الأ���ش��ب��وع يف جم��ل��ة "كان�شر 
الاحقة  الأ����ش���رار  خ�شائ�ص  حت��دي��د  اإىل  العلمية  دي�شكوفري" 

باحلم�ص النووي جّراء اتباع نظام غذائي غني باللحوم احلمراء.
واأكدت الدرا�شة اأن هذه اللحوم ُم�شرِطنة بالفعل، فاحتًة الطريق اأمام 

الك�شف املبكر عن املر�ص وتطوير عاجات جديدة له.
ول تعني نتيجة هذه الدرا�شة وجوب المتناع كلياً عن تناول اللحوم 
على  متوازن"،  غذائي  نظام  واتباع  "العتدال  املطلوب  بل  احلمراء، 
ما اأو�شى اأخ�شائي الأورام يف معهد "دانا فاربر" لل�شرطان ماريو�ص 
جياناكي�ص. و�شبق لاأبحاث العلمية اأن اأثبتت وجود �شلة بني �شرطان 
القولون واللحوم احلمراء من خال ا�شتبيانات عن العادات الغذائية 
اإىل حّد كبري  النوع مرهونة  الدرا�شات من هذا  به. لكن  للم�شابني 
بالبيانات التي ت�شتند عليها، ويف عام 2019 اأثار فريق من الباحثني 
اللحوم  ا�شتهاك  م��ن  الإق����ال  اإن  مقولة  دق��ة  يف  �شكك  اإذ  اجل���دل 

احلمراء ي�شاهم يف خف�ص الوفيات الناجمة عن ال�شرطان.

ق�سة الظهور النادر للن�سر امل�سري 
كبريا  ج��دل  بالنقرا�ص  املهدد  امل�شري  للن�شر  ال��ن��ادر  الظهور  اأث��ار 
يف  بالفيديو  توثيقه  مت  ال��ذي  الظهور  ه��ذا  يعد  حيث  بريطانيا،  يف 
جمموعة جزر �شيلي هو الأول لطائر من هذه الف�شيلة منذ 150 

عاما، ف�شا عن كونه الظهور الثالث له يف تاريخ بريطانيا.
ملحبي  بالن�شبة  وف��ارق��ا  ا�شتثنائيا  امل�شري  الن�شر  ظ��ه��ور  ي��وم  وك���ان 

الطيور النادرة يف اجلزر التابعة لريطانيا.
وكان �شكوت ريد وويل واغ�شتاف، وهما من هواة تتبع الطيور النادرة، 
حمظوظني لأنهما اأول من �شاهد الن�شر امل�شري قبل اأيام، والتقطا 
له �شورا ومقاطع فيديو اأثناء وقوفه هادئا على اأ�شجار ال�شنوبر يف 
جزيرتي �شانت مريي وتري�شكو، وح�شدت ال�شور م�شاهدات بالآلف 

على مواقع التوا�شل الجتماعي.
وركزت و�شائل الإعام الريطانية اأ�شواءها على هذا احلدث الفريد 
مكثفة  تغطية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وق��دم��ت  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف 
وظهوره  امل��راوغ  امل�شري  الن�شر  م�شاهدة  كوالي�ص  ون�شرت  للظاهرة 
النادر. وو�شفت ال�شحيفة الن�شر امل�شري باأنه "طائر القرن" ا�شتنادا 
اإىل اأن ظهوره احلايل يف بريطانيا هو الأول منذ 150 عاما، واملرة 

الثالثة للظهور يف هذا البلد يف التاريخ.
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هل ميكنك الذهاب اإىل اجليم 
بعد احل�سول على اللقاح؟

ازدادت ن�شبة الأ�شخا�ص الذين ح�شلوا على لقاحات كورونا يف عدد كبري 
من دول العامل، ولكن البع�ص يت�شاءلون: هل باإمكانهم الذهاب اإىل �شالة 

اجليم مبا�شرة بعد احل�شول على اللقاح؟
ت�شتمل لقاحات كورونا على جرعتني توؤخذان بفارق ما بني اأ�شابيع، حيث 
يحتاج كل �شخ�ص اإىل احل�شول على جرعة ثانية من اللقاح للح�شول على 

اأق�شى قدر من احلماية، بح�شب �شحيفة اإك�شري�ص الريطانية.
امل�شارك يف معهد الريا�شة والتمرين  وقال الدكتور جيم�ص هال، الأ�شتاذ 
الريا�شية  التمارين  ممار�شة  "جتنب  لندن  كوليدج  جامعة  يف  وال�شحة 

املجهدة قد يكون فكرة جيدة يف يوم التطعيم".
واأو�شح هال "اإنه نهج منطقي، فاإذا اأ�شبت بعد ذلك برد فعل يت�شمن اآلًما 
اأو  اللقاح  عن  ناجتاً  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  تعرف  فلن  �شداًعا،  اأو  الع�شات  يف 

التمرين القوي الذي قمت به يف �شالة اجليم".
ل  اإن��ه  اخل��راء  يقول  التطعيم،  بعد  ما  الريا�شة  مبمار�شة  يتعلق  وفيما 
كورونا  لقاح  على  احل�شول  بعد  الريا�شة  ممار�شة  اأن  على  دليل  يوجد 
ميكن اأن يقلل من فعاليته. وقال ديفيد وايلز، الطبيب خمت�ص بالأمرا�ص 
اأي �شيء خطري ب�شاأن ممار�شة  اأن هناك  اأعتقد  "ل  املعدية يف دنفر هيلث 

الريا�شة بعد اأن حت�شل على اللقاح".
الآث��ار اجلانبية  �شيواجهون بع�ص  الأ�شخا�ص  " لكن بع�ص  وايلز  واأ�شاف 
ال�شائعة املرتبطة بلقاحات كورونا، لذلك قد يكون من اجليد اإعادة جدولة 
التمارين  وتعتر  ال��ل��ق��اح.  اأخ���ذ  بعد  اآخ���ر  ل��ي��وم  ال�شاقة  التمارين  جل�شة 
اخلفيفة جيدة، ولكننا نو�شي ب�شكل عام بتجنب التمارين ال�شاقة للغاية .

اأ�سغر مب�سرت بالعامل 
يحتفل بعيد ميالده الأول

حقق طفل اأمريكي معجزة، وذلك بعدما 
احتفل بعيد مياده الأول، ليكون اأ�شغر 
يف  احل���ي���اة  ق��ي��د  "مب�شرت" ع��ل��ى  ط��ف��ل 
يعي�ص  اأن  الأط���ب���اء  ي��ت��وق��ع  ال��ع��امل. ومل 
ريت�شارد �شكوت وليام هات�شين�شون، الذي 
ولد قبل موعده بخم�شة اأ�شهر، ليحتفل 
ري��ت�����ش��ارد يف  وول���د  الأول.  م��ي��اده  بعيد 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا ل���اأط���ف���ال، بعد 
من  هات�شين�شون  بيث  وال��دت��ه  ع��ان��ت  اأن 
دخولها  يف  ت�شببت  ط��ب��ي��ة،  م�����ش��اع��ف��ات 
اإن  "�شي  �شبكة  ذك��رت  وح�شبما  املخا�ص. 
ل  ب��وزن  ول��د  ريت�شارد  ف��اإن  الأمريكية"، 
ت��ق��ري��ب��ا، ليدخل  370 غ���رام  ي��زي��د ع��ن 
القيا�شية  ل��اأرق��ام  غيني�ص  �شجل  بذلك 
على  مب�شرت"  ط��ف��ل  "اأ�شغر  ب�����ش��ف��ت��ه 
الدكتورة  ووف���ق  ال��ع��امل.  احل��ي��اة يف  قيد 
الأطفال  طب  اأخ�شائية  ك��رين،  �شتاي�شي 
ميني�شوتا،  م�شت�شفى  يف  ال��ولدة  حديثي 
فاإن فر�شة بقاء ريت�شارد على قيد احلياة 
�شتاي�شي:  واأ����ش���اف���ت  م���ع���دوم���ة.  ك���ان���ت 
كنت على يقني باأن  ريت�شارد  جناة  "بعد 
الأ�شابيع القليلة الأوىل من حياته �شعبة 
اأحد  ���ش��ي��ك��ون  اأن���ه  ���ش��ع��رت  ل��ل��غ��اي��ة، لكني 

الناجني من املوت اإن جتاوز تلك املدة".

توؤثر  �أن  ميكن  حالت   5
�سلبا على �حلمل �ص 23

ارتفاع �سغط الدم 
يوؤذي العني اأي�سًا

الدم  ارتفاع �شغط  اإن  العيون  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
الدموية  بالأوعية  �شرراً  ُيلحق  وق��د  اأي�شاً،  العني  ي��وؤذي  قد 

ال�شغرية يف �شبكية العني.
ذلك مباحظة  على  ال�شتدلل  اأن��ه ميكن  الرابطة  واأ�شافت 
بع�ص الأعرا�ص مثل الدوار، وا�شطرابات الروؤية، م�شددة على 
�شرورة اأخذها على حممل اجلد وعاجها على وجه ال�شرعة 

لأنها قد توؤدي يف اأ�شواأ الأحوال اإىل العمى.
واإىل جانب العاج بالدواء ميكن مواجهة ارتفاع �شغط الدم 
الريا�شة،  على  وامل��واظ��ب��ة  امل��ل��ح،  قليل  �شحي  غ��ذائ��ي  بنظام 

والأن�شطة احلركية، والإقاع عن التدخني.

�شعف الكتلة الع�شلية: اإن فقدان الوزن من خال التحّكم 
التمرينات  مم��ار���ش��ة  دون  احل���راري���ة    ال�شعرات  يف  فقط 
الريا�شية؛ قد يوؤدي اإىل �شعف الكتلة الع�شلية و�شمورها، 

ما يوؤثر �شلباً على عملية التمثيل الغذائي يف اجل�شم.
الذي  الغذائي  النظام  اإن  اليوم:  طوال  الطاقة  انخفا�ص 
�شوف  ال��ري��ا���ش��ة،  ممار�شة  دون  م��ن  ال���وزن  باإنقا�ص  يعد 
ال�شعرات  ب��ال��ت��اأك��ي��د يف ط��ري��ق��ة ط��ع��ام��ك وع����دد  ي��ت��ح��ّك��م 
باجلوع  ت�شعرين  يجعلك  ما  بتناولها،  امل�شموح  احلرارية 
اأقل.  ال��ط��اق��ة  م�شتويات  �شتكون  وب��ال��ت��ايل  ال��ي��وم،  ط���وال 
يف  واحليوية  الن�شاط  الريا�شية  التمارين  تبعث  حني  يف 

اجل�شم.
نظاماً  تتبعني  عندما  كبري:  ب�شكل  الإنتاجية  انخفا�ص 
ج�شمك  يح�شل  ل  احل��راري��ة،  ال�شعرات  حم��دود  غذائياً 
على الطاقة الكافية ليقوم بوظائفه الروتينية، وبالتايل 
ممار�شة  لعدم  ن��ظ��راً  اأي�����ش��اً،  اأب��ط��اأ.  ب�شكل  عقلك  �شيعمل 
الريا�شة؛ فاإنَّ الدورة الدموية يف اجل�شم ل تكون فّعالة، 
طوال  اإنتاجيتك  و�شتقّل  باخلمول،  �شت�شعرين  وبالتايل 

اليوم.
ال��وزن دون  اتباع نظام غذائي مقّيد لفقدان  اإن  الرتهل: 
ت�شمني التمارين الريا�شية ل ي�شمح لك بتناول ما يكفي 
العنا�شر  اإىل  ج�شمك  يفتقر  ق��د  وب��ال��ت��ايل  ال��ط��ع��ام،  م��ن 
الغذائية، كما اأن فقدان الع�شات قد يوؤدي اإىل الرتهل، 

ما يجعلك تبدين اأكر �شناً.
مظهر غري جذاب: بعد ب�شعة اأ�شهر من اتباع نظام غذائي 
�شارم، وغياب تام للتمارين الريا�شية، يبدو اجل�شم نحيًا 
مرتهًا خالياً من املنحنيات هزيل الع�شات، ما يفقدك 

الإطالة اجلذابة.
ن��ظ��ام��اً غذائياً  ع��ن��دم��ا تتبعني  امل��ف��ق��ود:  ال����وزن  ا���ش��ت��ع��ادة 
تبداأ  الريا�شة،  ممار�شة  دون  احلرارية  ال�شعرات  حمدود 

عملية التمثيل الغذائي لديك يف النخفا�ص، وبالتايل 

عندما تعودين 
اإىل روتينك ال�شابق، 

ف���اإن���ك ت��ك��ت�����ش��ب��ني وزن����اً 
اأكرث مما قد فقدته.

لفقدان  ط��ري��ق��ة  اأف�����ش��ل  ال����وزن ه��ي ات��ب��اع نظام اإنَّ 
بالفيتامينات  ال��غ��ن��ي  ال��ط��ع��ام  وت���ن���اول  م���ت���وازن،  غ��ذائ��ي 
الأ�شبوع.  يف  م��رات  ث��اث  الريا�شة  وممار�شة  واملغذيات، 
اختاري نظاماً متوازناً ميكن اأن ي�شبح اأ�شلوب حياة ولي�ص 

جمرد حّل اآيّن.

ما الفوائد ال�ضحية للتمارين الريا�ضية؟
الغذائي  النظام  جانب  اإىل  الريا�شية،  التمرينات  ت�شاعد 
جيدة  ب�شحة  والتمتع  ال���وزن  يف  التحّكم  على  ال�شحي، 

ومظهر حيوي، ف�شًا عن العديد من الفوائد، منها:
تقّوي  فالتمارين  القلب:  باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  تقليل 
الدم  تدفق  خ��ال  من  الدموية؛  ال���دورة  وحت�شن  القلب 

املتزايد ورفع م�شتويات الأك�شجني يف اجل�شم.
خف�ص �شغط الدم وم�شتويات الدهون الثاثية.

اأن  ميكن  الإن�شولني:  وم�شتويات  ال��دم  �شكر  يف  التحّكم 

ت����خ����ّف���������ص 
ال����ت����م����اري����ن 
م�شتوى  م�����ن 
ال�����دم،  ال�������ش���ك���ر يف 
وت�������ش���اع���د الإن�������ش���ول���ني 
اأف�شل، ما يقلل من خطر  ب�شكل  العمل  على 
ومر�ص  الغذائي  التمثيل  مبتازمة  الإ�شابة 

ال�شكري من النوع 2.
ت�����ش��ه��ل ممار�شة  ال���ت���دخ���ني: ق���د  الإق������اع ع���ن 
ال��ري��ا���ش��ة الإق�����اع ع��ن ال��ت��دخ��ني؛ ع��ن طريق 
واأعرا�ص  التدخني  يف  ال�شديدة  الرغبة  تقليل 
اأثناء  الن�����ش��ح��اب. حت�����ش��ني ال�����ش��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة وامل�������زاج: 
حت�ّشن  اأن  ميكن  كيميائية  م��واد  اجل�شم  يفرز  التمرين، 
امل����زاج وت�����ش��ع��رك مب��زي��د م��ن ال���ش��رتخ��اء. احل��ف��اظ على 
على  اجل�شم  التمارين  حتّفز  والتعلم:  التفكري  م��ه��ارات 
اإف�����راز ال��روت��ي��ن��ات وامل�����واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة الأخ������رى؛ التي 
العظام  تقوية  العقل.  ووظيفة  بنية  حت�شني  على  تعمل 
والع�شات: ميكن اأن ت�شاعد التمارين املنتظمة الأطفال 
العمر،  يف  التقدم  ومع  قوية.  عظام  بناء  على  واملراهقني 
ميكن اأن توؤدي اإىل اإبطاء فقدان كثافة العظام واحلفاظ 
على الع�شات وقوتها. التقليل من خطر الإ�شابة ببع�ص 
والثدي  ال��ق��ول��ون  �شرطان  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�شرطان،  اأن���واع 
والرحم و�شرطان الرئة. تقليل خطر ال�شقوط: بالن�شبة 
وتقوية  ال���ت���وازن  باأن�شطة  ال��ق��ي��ام  ي�شاعد  ال�����ش��ن،  ل��ك��ب��ار 
الع�شات، بالإ�شافة اإىل الن�شاط الهوائي املعتدل ال�شّدة، 
على تقليل خطر ال�شقوط. حت�شني النوم: ميكن اأن ت�شاعد 

الريا�شة على النوم ب�شكل اأ�شرع ولفرتة اأطول.

اختبار منطاد لل�سياحة 
الف�سائية فوق فلوريدا

اأكملت �شركة �شبي�ص بري�شبيكتيف 
لل�شياحة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  الأم���ري���ك���ي���ة 
رحلة  اأول  ب���ن���ج���اح  ال���ف�������ش���ائ���ي���ة 
اجلمعة  ي��وم  طيار  دون  جتريبية  
ملنطاد عماق �شياأخذ الب�شر قريًبا 

اإىل مدار حول الأر�ص.
اأولًيا  ال�����ش��رك��ة من��وذًج��ا  واأط��ل��ق��ت 
ملنطاد ال�شرتاتو�شفري اخلا�ص بها 
على بعد 20 ميًا فوق فلوريدا يف 
بالتوقيت  �شباًحا   5:23 ال�شاعة 
وذلك  املتحدة،  للوليات  ال�شرقي 
ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��م��وع��د امل���ح���دد لأول 

رحلة جتارية يف عام 2024.
اأ�شبحت  ال����رح����ل����ة،  ه������ذه  وم������ع 
�شركة  اأول  بري�شبيكتيف  �شبي�ص 
منطادها  تطري  ف�شائية  اإط���اق 
بورت،  �شبي�ص  كو�شت  �شبي�ص  م��ن 
وت�شعه على امل�شار ال�شحيح لأول 
رح��ل��ة جت��ري��ب��ي��ة م��اأه��ول��ة يف عام 
ديلي  �شحيفة  بح�شب   ،2024

ميل الريطانية.
�شركة  ه��ي  بري�شبيكتيف  �شبي�ص 
ن��ا���ش��ئ��ة ج����دي����دة اأ���ش�����ش��ت��ه��ا جني 
اللذان  م���اك���ال���وم،  وت���اب���ر  ب��وي��ن��رت 
�شاركا �شابًقا يف تاأ�شي�ص وورلد فيو، 
وهي �شركة تن�شر اأجهزة ا�شت�شعار 
مت�شلة  ال�شرتاتو�شفري  طبقة  يف 
ف�شائية،  �شور  للتقاط  ببالونات 
ويتم ا�شتخدام هذه الفكرة لإر�شال 

الب�شر اإىل حافة الف�شاء.
امل�شارك  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
ب���ي���ان  يف  ب����وي����ن����رت  وامل�����وؤ������ش�����������ص 
كو�شت  ���ش��ب��ي�����ص  م���ن  "الإطاق 
امتياز ل ي�شدق، حيث مت ت�شكيل 
الب�شرية  الف�شاء  رح���ات  ت��اري��خ 
على مدار العقود املا�شية وما زال 

اإىل اليوم".

ن�سليهان اأتاغول 
باإطاللة �سيفية لفتة

ن�شليهان  الرتكية  النجمة  ن�شرت 
اأت���اغ���ول جم��م��وع��ة ���ش��ور جديدة 
عر �شفحتها اخلا�شة على موقع 
وظهرت  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
اإذ  لف��ت��ة  �شيفية  ب��اإط��ال��ة  ف��ي��ه��ا 
وقمي�شاً  ق�����ش��ري  ����ش���ورت  ارت�����دت 
العامة،  الأم���اك���ن  اأح���د  اأب��ي�����ص يف 
ناعماً  ماكياجاً  كعادتها  واعتمدت 
الطفولية  ماحمها  ج��م��ال  اأب���رز 

والطبيعية.
واأث�������ارت اإط��ال��ت��ه��ا اإع���ج���اب عدد 
كبري من متابعيها الذين حر�شوا 
على التعبري عن حبهم الكبري لها 

واإعجابهم باإطالتها.
وكانت ن�شليهان قد وّجهت موؤخراً 
املمثل  لزوجها  رومان�شية  ر�شالة 
مبنا�شبة  اأوغ���ل���و   ال���رتك���ي  قادير 
عيد مياده، اذ كتبت على ح�شابها 
�شيء  ه���ن���اك  ك�����ان  اإذا  اخل����ا�����ص: 

�شينت�شر، دع احلب ينت�شر".

اأ�سرار الرجيم من دون 
ريا�سة قد تكون بالغة

اإال  ي�ضاعد اتباع نظام غذائي منا�ضب على خ�ضارة الوزن، 
طوياًل    االإيجابية  النتائج  على  احلفاظ  ي�ضعب  قد  اأن��ه 
على  الوخيمة  االآث��ار  عن  ف�ضاًل  الريا�ضة،  ممار�ضة  دون 

اجل�ضم.. فما اأ�ضرار الرجيم   دون ريا�ضة؟
اأن يوؤدي اتباع نظام غذائي �ضارم مع عدم ممار�ضة  ميكن 
كثافة  وانخفا�ض  الع�ضالت  كتلة  �ضعف  اإىل  الريا�ضة 

العظام وم�ضاعفات �ضحية اأخرى خمتلفة، ت�ضمل االآتي:
بالرتكيب  املناعة  جهاز  يتاأثر  املناعة:  جهاز  تلف 

خارجية  عوامل  اإىل  باالإ�ضافة  للفرد،  اجليني 
النوم  التغذية وقلة  و�ضوء  االإجهاد  مثل  اأخرى؛ 

اأو  التمارين  وقلة  الطبيعية  ال�ضيخوخة  وعملية 
االإفراط يف التدريب. ميكن اأن تثبط هذه العوامل 

جهاز املناعة، ما يجعل ال�ضخ�ض اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة 
بالعدوى.
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•• العني–الفجر

واإميانهما  امل�شرتكة  روؤيتهما  م��ع  ت��واُف��ق��اً   
احللول  اإي���ج���اد  ت�شجيع  ب��اأه��م��ي��ة  ال��را���ش��خ 
الفعالة واملبتكرة والعمل بها، اأطلقت جامعة 
امل��ت��ح��دة ممثلة مبنتزه  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
بالتعاون  والبتكار  للعلوم  الإم��ارات  جامعة 
موؤ�ش�شة  وه��ي  باترن،  ها�شو  اأكادميية  مع 
اأملانيا،  تعليمية وتدريبية عاملية، مقرها  يف 
مركز ال�شرق الأو�شط  للتفكري الت�شميمي 
يف منتزه جامعة الإم��ارات للعلوم والبتكار 
اأعلن  ال�����ش��ه��ر.  حيث  ه��ذا  وذل���ك يف مطلع 
ال���ط���رف���ان ع���ن خ��ط��ة م���ن ث����اث مراحل، 
ت��اأ���ش��ي�����ص كلية  ���ش��ت��وؤدي ع��ن��د اك��ت��م��ال��ه��ا اإىل 
يف    )D-School( الت�شميمي  للتفكري 
والبتكار،  للعلوم  الإم����ارات  جامعة  منتزه 
ُمعتمدة من معهد ها�شو باترن ، ومطابقة 
لنموذج كليات )D-Schools( املوجودة 
يف ���ش��ت��ان��ف��ورد وم��ع��ه��د ه��ا���ش��و ب���ات���رن يف 
املرحلة  ال��رتك��ي��ز يف  ���ش��ي��ك��ون  ب���وت�������ش���دام.  
للتفكري  مركز  واإدارة  تاأ�شي�ص  على  الأوىل 
ال��ت�����ش��م��ي��م��ي يف م��ن��ت��زه ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
املرحلة  ���ش��رتك��ز  بينما  والب���ت���ك���ار،  ل��ل��ع��ل��وم 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م امل�����ش��ت��م��ر والرت���ق���اء 
كلية  تاأ�شي�ص  اإىل  ���ش��ي��وؤدي  مم��ا  ب��امل��ه��ارات، 
 )D-School( ال��ت�����ش��م��ي��م��ي  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
���ش��ت��ك��ون ه��ي الأوىل من  اأخ�����رية،  ك��م��رح��ل��ة 
مراحل  ب��ه��ذا  لتنتهي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ن��وع��ه��ا 

امل�شروع الثاث. 
واأك���د الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور غ��ال��ب احل�شرمي 

الريكي -مدير جامعة الإم��ارات بالإنابة- 
التي  ال�����ش��راك��ات  م��ن  ال��ن��وع  "هذا  اأن  ع��ل��ى 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  تعليمية  م�شاحة  ت��وف��ر 
اأعلى  م�����ش��ت��وى  اإىل  وت��ن��ت��ق��ل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
املقدمة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ف��ك��ري  و����ش���ائ���ل  م���ن 
امل��ب��دع��ني وغ��ريه��م ممن  وامل��ه��ن��ني  للطلبة 
املتفرد،  املركز  هذا  اإن�شاء  من  �شي�شتفيدون 
وفتح املجال لتطبيق مهارات التعلم امل�شتمر 
علمية  مناهج  وف��ق  بحرفية  والت�شميمي 

مدرو�شة". 
احل�شرمي:  غالب  الدكتور  الأ�شتاذ  وق��ال 
دوراً  الت�شميمي  التفكري  مركز  �شيلعب   "
الإم����ارات  دول���ة  م�شتوى  على  لي�ص  م��ه��م��اً، 
اأجمع،  املنطقة  م�شتوى  على  ب��ل  فح�شب، 
الت�شميمي  التفكري  م��رك��ز  �شيقدم  ح��ي��ث 
ال���ت���دري���ب���ات امل��ن��ا���ش��ب��ة، ون���ت���ائ���ج  الأب���ح���اث 

والبتكار  الت�شميمي  ب��ال��ت��ف��ك��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
لإفادة املجتمع حمليا وخارجياً".

ومن جهتها اأكدت الروفي�شور نهال �شراك 
الإم����ارات  ج��ام��ع��ة  مل��ن��ت��زه  التنفيذي  امل��دي��ر 
قائلة:  املركز  اأهمية  على  والبتكار،  للعلوم 
للتفكري  الأو���ش��ط  ال�شرق  مركز  "�شيعمل 
ها�شو  معهد  قبل  م��ن  املعتمد  الت�شميمي 
منتزه  يف  تاأ�شي�شه  �شيتم  وال����ذي  ب��ات��رن، 
ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ل��ل��ع��ل��وم والب���ت���ك���ار على 
ال�شرتاتيجية،  واأ���ش��ول��ن��ا  م��واردن��ا  تعزيز 
مما �شيمكننا من تقدمي عرو�ص ذات قيمة 
وامل�شاريع  وال�����ش��رك��ات  ل�����ش��رك��ائ��ن��ا،  ف��ري��دة 
�شي�شاهم  ك��م��ا  امل��ن��ت��زه.  يف  نحت�شنها  ال��ت��ي 
الأكادميية  الأو�شاط  يف دعم دورن��ا يف ربط 
واحلكومية وال�شناعية واملجتمع با�شتخدام 
يتمحور  ك��م��ن��ه��ج  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي  ال��ت��ف��ك��ري 
ح���ول الإن�������ش���ان، ب��ه��دف ف��ت��ح اآف����اق جديدة 

لابتكار."
ال�شرق  الت�شميمي  التفكري  اأن مركز  ُيذكر 
واملهنيني  للطاب  متاحاً  �شيكون  الأو�شط  
جتربة  من  �شيتمكنون  وال��ذي��ن  املوهوبني، 
واكت�شاب  ق���رب،  ع��ن  الت�شميمي  التفكري 
املرتبطة  بالنف�ص  والثقة  واملهارات  املعرفة 
�شيمكنهم  مم���ا  الب���ت���ك���ار،  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��م 
مل�����ش��اك��ل معقدة،  ح��ل��ول  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن 
تتمحورهذه احللول حول الإن�شان. �شيكت�شب 
هوؤلء الطاب واملهنيون اأ�شا�شيات التعامل 
مع النهج املبني على الإن�شان، والذي �شيوؤدي 
بالبتكار  املرتبطة  املعقدة  امل�شاكل  حل  اإىل 

با�شتخدام عقولهم املبدعة.

اأبرز الروفي�شور كري�شتوف ماينل ، الرئي�ص 
وامل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ع��ه��د ه��ا���ش��و باترن 
يف  بوت�شدام  جامعة  يف  الرقمية   للهند�شة 
النرتنت،  واأنظمة  تقنيات  واأ���ش��ت��اذ  اأمل��ان��ي��ا، 
اأهمية الدور الذي ي�شاهم فيه معهد ها�شو 
الت�شميمي  التفكري  اإن�شاء مركز  باترن يف 
قائًا: "نحن �شعداء جداً يف م�شاركة اأبحاثنا 
ال�شرق  مركز  اإن�شاء  يف  وخرتنا  ومعرفتنا 
منتزه  يف  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي  للتفكري  الأو����ش���ط 
�شيكون  والبتكار.  للعلوم  الإم���ارات  جامعة 
يف  الت�شميمي  للتفكري  مركز  اأول  هو  ه��ذا 
ال��ع��رب��ي، وال���ذي ن�شعى م��ن خاله  ال��ع��امل 
ال�شميمي يف  للتفكري  كلية   اأول  اإن�شاء  اإىل 

املنطقة .. نتطلع اإىل تعاون مثمر." 
الرئي�ص   ، ك��روه��ن  ت��ي��م  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اف 
التنفيذي والع�شو املنتدب لأكادميية ها�شو 

العربية  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  "تعد  ب��ات��رن: 
�شبكة  لتو�شيع  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  املتحدة  
الت�شميمي  للتفكري  ب��ات��رن  ها�شو  معهد 
املنطقة  ب��اأن  را�شخاً  اإمي��ان��اً  نوؤمن  العاملية. 

كلها �شت�شتفيد من ما نقدمه." 
للتفكري  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ك��ل��ي��ة  اأن  ُي��ذك��ر 
ال��ت�����ش��م��ي��م��ي ���ش��ت��ك��ون ج������زءاً م���ن حتالف 
�شبكة  وه���ي  ال��ع��امل��ي،  الت�شميمي  التفكري 
وتطور  وتبحث  تدر�ص  التي  املوؤ�ش�شات  من 
بالتفكري  املتعلقة  التفكري  وط��رق  اأ�شاليب 
التفكري  تطوير  ب��داي��ة  كانت  الت�شميمي.  
الت�شميمي على يد ديفيد كيلي، الأ�شتاذ يف 
جامعة �شتانفورد وموؤ�ش�ص وكالة الت�شميم 
من  ت��ت��خ��ذ  وال����ت����ي   IDEO ال�������ش���ه���رية 
���ش��ي��ل��ي��ك��ون ف����ايل م��وق��ع��اً ل��ه��ا، وال�����ذي كان 
�شديد التاأثر بالروفي�شور تريي فينوغراد 
يعمان  واللذان  ليفر  لري  والروفي�شور 
جامعة  يف  الت�شميمي  التفكري  مدر�شة  يف 

.)d.school( شتانفورد�
يف العام 2005، قام ها�شو باترن بتمويل 
والتي  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ك��ل��ي��ة  اأول 
با�شم  وامل���ع���روف���ة  ���ش��ت��ان��ف��ورد،  ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
اأ�ش�ص  بعامني،  ذل��ك  بعد   ،)d.school(
الت�شميمي  ل��ل��ت��ف��ك��ري  ث��ان��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ه��ا���ش��و 
باترن  ها�شو  ملعهد  وت��اب��ع��ة  اأمل��ان��ي��ا  مقرها 
ُعرفت با�شم )D-School(، لت�شبح اأول 
كلية خمت�شة بالبتكار يف اأوروبا. كانت تلك 
الأق�شى  ال�شرق  طالت  تو�ُشع  خلطة  بداية 
و�شلت  حتى  اجلنوبية  واأمرييكا  واإفريقيا 

اإىل ال�شرق الأو�شط هذا العام.

•• اأبوظبي - الفجر

جامعة  يف  الأع���م���ال  اإدارة  كلية  ح�شلت   
الأكادميي  العتماد  على  جم��دداً  اأبوظبي 
الأعمال  اإدارة  كليات  "احتاد  م��ن  العاملي 
 )AACSB( املتقدمة"  اجل���ام���ع���ي���ة 
اعرتافاً  وذل����ك  ج���دي���دة،  اأع������وام  خل��م�����ص 
الرت���ق���اء مبنظومة  اجل��ام��ع��ة يف  ب��ج��ه��ود 
اللتزام  وموا�شلة  الأعمال  اإدارة  تدري�ص 
والبتكار  ال�شرتاتيجية  الإدارة  بتعزيز 

وجناح الطلبة والقيادة الفكرية املوؤثرة.
وج���اء جت��دي��د الع��ت��م��اد اع���رتاف���اً بجهود 
ال��ك��ل��ي��ة وال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ع��زي��ز ج����ودة برامج 
والرتقاء  العليا  والدرا�شات  البكالوريو�ص 
الأعمال  اإدارة  كلية  ا�شتطاعت  حيث  بها، 
احل�����ش��ول ع��ل��ى اع��ت��م��ادات ع��امل��ي��ة لرامج 
الأعمال من موؤ�ش�شات اأكادميية متخ�ش�شة 
وبذلك،  ال��ع��امل.  م�شتوى  على  ومرموقة 
توا�شل الكلية احلفاظ على مكانتها �شمن 
اأكادميية لإدارة الأعمال يف  901 موؤ�ش�شة 
58 دولة حا�شلة على اعتماد احتاد كليات 

اإدارة الأعمال اجلامعية املتقدمة. كما اأنها 
حا�شلة على اعتماد )EQUIS(، التابع 
الإداري������ة  للتنمية  الأوروب����ي����ة  للمنظمة 
من  ف��ق��ط   1% اأن  ع��ل��م��اً   ،)EFMD(
حا�شلة  العامل  حول  الأعمال  اإدارة  كليات 
بالإ�شافة  م��ع��اً.  الع��ت��م��ادي��ن  ه��ذي��ن  على 
اإىل ذل����ك، مت اع��ت��م��اد ب��رام��ج ال��ك��ل��ي��ة من 
التابعة  الأكادميي  قبل مفو�شية العتماد 
لوزارة الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
اأوماهوين، عميد  باري  وقال الروفي�شور 
"نعتز  اجل��ام��ع��ة:  يف  الأع���م���ال  اإدارة  كلية 
الإجن����از  ل��ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي  بتحقيق ج��ام��ع��ة 
الأكادميي املهم وبرت�شيخ مكانة كلية اإدارة 
الأعمال بني نخبة من كليات اإدارة الأعمال 
اأخ����رى. لقد  اأع����وام  ح���ول ال��ع��امل خلم�ص 
قطعنا على مدى الأع��وام القليلة املا�شية 
الكلية،  اأهداف  �شوطاً طويًا نحو حتقيق 
م��وا���ش��ل��ني ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��وف��ري برامج 
وفق  بحثية  وم�شاريع  تدري�ص  واأ���ش��ال��ي��ب 
التي  العاملية  وامل��ع��اي��ري  املمار�شات  اأف�شل 

تنعك�ص اإيجاباً على التفوق الأكادميي لدى 
الطلبة وتدعم م�شريتهم العلمية." 

وحت��ظ��ى اجل��ام��ع��ات امل��ع��ت��م��دة م���ن احتاد 
املتقدمة  اجلامعية  الأع��م��ال  اإدارة  كليات 
بتقدير كبري يف جميع اأنحاء العامل بف�شل 
يح�شل  ك��م��ا  التعليمية،  ب��راجم��ه��ا  ج���ودة 
خريجوها على ع��دد من الم��ت��ي��ازات، مبا 

يف ذل��ك ال���دورات وال��رام��ج ال��رائ��دة التي 
قادة عامليني  لي�شبحوا  اإعدادهم  ت�شهم يف 
الازمة  وامل���ه���ارات  ب��الإم��ك��ان��ات  يتمتعون 
يف  م�����ش��رق  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة 
املجالت ذات ال�شلة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، 
���ش��ام��ل ومعزز  درا���ش��ي  ت��ق��دمي منهج  ي��ت��م 
للطلبة، كما يتم منحهم اإمكانية احل�شول 
التعليمية  ال���ف���ر����ص  م����ن  ال���ع���دي���د  ع���ل���ى 

والوظيفية املتميزة.
وتعمل كلية اإدارة الأعمال يف جامعة اأبوظبي 
بني  الفجوة  ت�شد  تعليمية  بيئة  خلق  على 
التعليم النظري والعملي، كما تلتزم جتاه 
طلبتها بتعزيز جهود البحث العلمي ونظم 
التدري�ص والتعلم لتحقيق اأعلى م�شتويات 
التفوق الأكادميي. وتت�شمن هذه اجلهود 
ال���ت���ع���اون م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات حم��ل��ي��ة وعاملية 
يف  املعريف  التبادل  بفر�ص  الطلبة  لتزويد 
اأ�شرتاليا،  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
كوريا  اأي��رل��ن��دا،  فرن�شا،  ال��رازي��ل،  الهند، 

اجلنوبية واململكة املتحدة.
وت�����ش��م ال��ك��ل��ي��ة ح��ال��ي��اً اأك����رث م��ن 2000 

طالب وطالبة �شمن برامج البكالوريو�ص 
كلية يف  اأول  والدكتوراة، وهي  واملاج�شتري 
اأبوظبي تقدم برناجماً للدكتوراة. وتطرح 
يف  مبا  التخ�ش�شات  من  جمموعة  الكلية 
واإدارة  وال�شياحة  واملحا�شبة  املالية  ذل��ك 
واإدارة  الب�شرية،  امل��وارد  واإدارة  الفعاليات، 
واإدارة  الإم������داد،  وع��م��ل��ي��ات  اللوج�شتيات 
امل�شاريع، واإدارة الطريان وغريها، وقد مت 
الحتياجات  لتلبية  الرامج  هذه  ت�شميم 

احلالية وامل�شتقبلية للقوى العاملة. 
وُيعتر احتاد كليات اإدارة الأعمال اجلامعية 
تعزز  ربحية  عاملية غري  موؤ�ش�شة  املتقدمة 
ورواد  والطلبة  الأكادمييني  التوا�شل بني 
الأعمال لتحقيق هدف م�شرتك قائم على 
يف  املتميزين  القادة  من  جديد  جيل  خلق 
معايري  باأعلى  الحت���اد  ويلتزم  امل�شتقبل. 
يقدم  ح��ي��ث   ،1916 ع����ام  م��ن��ذ  ال��ت��م��ي��ز 
خدمات �شمان اجلودة، ومتيز تعليم اإدارة 
لأك���رث من  وال��ت��ط��وي��ر  والتعلم  الأع���م���ال، 
900 كلية اإدارة  1700 ع�شو واأكرث من 

اأعمال معتمدة يف جميع اأنحاء العامل.

•• العني – الفجر

بالتعاون  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات  ن��ظ��م��ت 
م���ع م��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن خالد 
"املنتدى  والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل 
واملهارات"  ال��ل��غ��ة  ث��ن��ائ��ي  للتعليم  الأول 
الدكتورة  ال�شيخة  وح�شور  برعاية  وذل��ك 
�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص 
بن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات  اإدارة  جمل�ص 

خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية.
املنتدى  ال��دك��ت��ورة   ال�شيخة  افتتحت  وق��د 
ثنائي  التعليم  اأن  اإىل  فيها  اأ���ش��ارت  بكلمة 
اللغة ميثل مرتكزا اأ�شا�شيا يف م�شار العملية 
التعليمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
والهوية  الثقافة  على  خ��ط��را  ميثل  وه���ذا 
ميثل  نف�شه   الوقت  ويف  للدولة،  الوطنية 
لبد  لذلك  ق��وي��ا؛  وثقافيا  معرفيا  راف���دا 
العربية  لغتنا  ال��ت��وازن ما بني  من حتقيق 
التي هي رافدا لهويتنا الوطنية والثقافية 
اأن احلفاظ  الأج��ن��ب��ي��ة، كما  ال��ل��غ��ات  ب��ني  و 
لغتنا  على  باحلفاظ  الوطنية  الهوية  على 
مع  الثقايف  للتوا�شل  كبري  داع��م  ه��و  الأم 
املعريف  ال��زخ��م  وزي���ادة  الأخ����رى،  الثقافات 
الذي يح�شل عليه الطفل والطالب خال 
العملية التعليمية وخا�شة يف التعليم العام، 
قادرا  يجعله  وهويته  بلغته  الطفل  فوعي 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ي��ع��اب وت��ف��ه��م ال��ه��وي��ات الأخ���رى 
عملية  يف  معها  والثقايف  امل��ع��ريف  وال��ت��ب��ادل 
متوازنة، ولبد من الهتمام بالآليات التي 
تدعم احلفاظ على هويتنا اللغوية كرافد 
الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  رواف��د  من 

وقيادتنا  الإم��ارات��ي،  للمجتمع  والثقافية 
من  لذلك  الكبري  الدعم  قدمت  الر�شيدة 
خال املبادرات والقوانني والدعم املوؤ�ش�شي 
العربية،  للغة  الداعمة  التعليمية  للعملية 
ويظل هناك دور كبري لاأ�شرة و هو الأهم، 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  للمدر�شة  م��واٍز  دور  و 
املدين يف دعم دور الأ�شرة وجهود القيادة يف 
ذلك الإطار، واأدعو لرامج توعوية لاآباء 
العربية،  اللغة  على  احلفاظ  كيفية  ح��ول 
ب���ال���دع���وة ع��ل��ى ت�شمني  اأت����وج����ه  واأي�������ش���ا 
التنمية  العربية �شمن برامج  اللغة  تعليم 
املهنية باملدار�ص للمعلمني غري املتحدثني 
ب��ال��ع��رب��ي��ة؛ خل��ل��ق جم����ال ل��ل��ت��وا���ش��ل مع 

الطاب باللغة العربية يحقق توازنا للغة 
التوا�شل بني الطالب واملعلم.

ق����دم ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي-
عن  والتعليم،عر�شا  الرتبية  وزارة  وكيل 
توجهات الوزارة يف تعزيز املهارات القرائية 
والكتابية و دور التعليم ثنائي اللغة يف رفع 
الختبارات  يف  للطاب  الأك��ادمي��ي  الأداء 
الدولية، وحتدث كذلك عن توجه الوزارة 
اإعدادا  واإع����داده  اجل��دي��د  اجليل  تهيئة  يف 
الوطنية  وال��ه��وي��ة  العربية  اللغة  يف  ق��وي��ا 
من خال توفري عدة برامج مثل: براعم 
من  وا�شعا  اهتماما  لقى  وال��ذي  امل�شتقبل 

امليدان و املجتمع املحلي.

العميد  ك�����وي�����رك،  ف���ي���ل���ي���ب  د.  وحت�������دث 
ال��رتب��ي��ة يف  كليات  ل��رن��ام��ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الأول  املنتدى  اأهمية  ح��ول  العليا  التقنية 
من  متحدثني  يجمع  ال��ذي  اللغة  لثنائية 
وزارة الرتبية والتعليم، وجامعة الإمارات، 
وكلية الإمارات للتطوير الرتبوي، وجامعة 
وقد   الأوىل،  للمرة  الطفولة  وهيئة  زاي��د 
ت��ن��اول��ت ج��ل�����ش��ات امل��ن��ت��دى جم���الت مهمة 
اللغة  ثنائي  التعليم  م�شتقبل  يف  للبحث 
للبحث  حم���رك���ا  ت���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  وال���ت���ي 
التعليم  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  امل�شتقبلي 
نعي�ص يف جمتمع  الدولة، كوننا  العايل يف 
ف��ري��د م��ت��ع��دد ال��ل��غ��ات وال��ث��ق��اف��ات، لذلك 

لدينا فر�ص فريدة للبحث يف ثنائية اللغة 
جمتمع  م��ع  يتنا�شب  تعليمي  ن��ظ��ام  خللق 
الإمارات و الذي يجعل من دولة الإمارات 
حمورا دوليا وقائدا للممار�شات التعليمية 

املتطورة يف هذا املجال.
ك��م��ا حت����دث ال���دك���ت���ور حم��م��د ع�����زازة من 
حول   ال���رتب���وي  للتطوير  الإم������ارات  كلية 
الرنامج الوطني لتعزيز املهارات الذهنية 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ع��رف��ة  وراء  م���ا  و 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، م�����ش��ت��ع��ر���ش��اً  حتليا 
ال��ب��ي��زا وكيفية  ل��ن��ت��ائ��ج اخ���ت���ب���ارات  دق��ي��ق��ا 
متكني الطاب ثنائيي اللغة من ا�شتخدام 
امل��ع��رف��ة،  كما  وراء  وم��ا  الذهنية  امل��ه��ارات 
لتمكني  اجل��ه��ود  تظافر  اأهمية  على  �شدد 
املعاهد الدرا�شية و املعلمني من تنمية هذه 

املهارات لدى الطاب ثنائيي اللغة.
الدكتورة منى اجلناحي من جامعة  اأم��ا    
الإمارات فقد قدمت عر�شا عن الجتاهات 
القرائية  امل�����ه�����ارات  ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
والكتابية، وا�شتخدام التكنولوجيا يف ذلك، 
�شكر من  ال��دك��ت��ورة حنان  تناولت  يف ح��ني 
هيئة الطفولة املبكرة اأهمية التعليم ثنائي 
اللغة لدى الأطفال و اأهم ال�شرتاتيجيات 
و  الطفل  ثقافة  تعزيز  اأهمها  ومن  املتبعة 
الطفل  اأهمية متكني  الأوىل، موؤكدة  لغته 
ذهنية  فوائد  من  لها  ملا  الثانية  اللغة  من 
يف  وج��اء  م�شتقبلية.  واأك��ادمي��ي��ة  ومعرفيه 
حديث الدكتورة رنا متيم من جامعة زايد 
مهارات  تعزيز  يف  احلديثة  التقنيات  دور 
الطاب ثنائيي اللغة واأهمية دور املعلم و 

جاهزيته يف ا�شتخدام هذه التقنيات.

جامعة الإمارات واأكادميية ها�سو بالترن تطلقان مركزًا للتفكري الت�سميمي يف منتزه جامعة الإمارات للعلوم والبتكار

يف جامعة اأبوظبي

كلية اإدارة الأعمال حت�سل على جتديد العتماد من احتاد كليات اإدارة الأعمال اجلامعية املتقدمة

مت تنظيمه بالتعاون بني كليات التقنية و موؤ�ض�ضات حممد بن خالد الثقافية

املنتدى الأول حول ثنائية اللغة واملهارات يناق�ش م�ستقبل التعليم ثنائي اللغة واأثر التكنولوجيا عليه

من اأعرا�ضه االإ�ضهال، اأمل يف البطن، الغثيان اأو القيء واأحيانًا احلمى
�سحة توؤكد اأهمية انتباه الآباء لأطفالهم، 
وجتنيبهم التعر�ش لالإ�سابة بالفريو�سات 

امل�سببة للتهاب املعدة والأمعاء
•• اأبوظبي- الفجر

للرعاية  �شبكة  اأك��ر  "�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأك��دت 
الآب����اء لأط��ف��ال��ه��م، وجتنيبهم  ان��ت��ب��اه  اأه��م��ي��ة  ال�شحية يف دول���ة الإم�����ارات 
املعدة  للتهاب  امل�شبب  الفريو�ص  خا�شة  بالفريو�شات،  لاإ�شابة  التعر�ص 
خا�شة  الأوق���ات،  كل  يف  النظافة  على  باحلر�ص  منه  والوقاية  والأم��ع��اء، 

نظافة اليدين، والأماكن التي ي�شتخدمها الأطفال ب�شكل يومي.
وقالت خال احلملة التوعوية التي نظمتها م�شت�شفى توام اإحدى من�شاآت 
�شركة "�شحة" اإنه يجب النتباه اإىل التهاب املعدة والأمعاء عند الأطفال 
خا�شة يف الأعمار الأ�شغر، حيث يتوقع ظهور اأعرا�ص وم�شاعفات ب�شكل 

اأكر ، يف حال اإ�شابة هذه الفئة العمرية بالفريو�ص.
ق�شم طب  ورئي�ص  ا�شت�شاري  ال�شبلي،  اإبراهيم مهدي  الدكتور عمار  وقال 
ت���وام، واأ���ش��ت��اذ ط��ب الأط��ف��ال يف كلية الطب  ال��ع��ام يف م�شت�شفى  الأط��ف��ال 
والأم��ع��اء هو عدوى  املعدة  التهاب  اإن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بجامعة 
ت�شيب اجلهاز اله�شمي، من اأعرا�شه الإ�شهال )قد ي�شاحبه الدم يف بع�ص 
بالإ�شافة  احلمى،  واأح��ي��ان��اً  ال��ق��يء،  اأو  الغثيان  البطن،  يف  اأمل  الأح��ي��ان(، 
ونعا�ص،  خمول  الطاقة،  ف��ق��دان  مثل  باجلفاف  متعلقة  اأخ���رى  لأع��را���ص 
انخفا�ص كمية البول، جفاف الأغ�شية املخاطية، وت�شبح العينان غائرتني 
مع قّلة اأو انعدام نزول الدموع عند البكاء، واأحياناً نق�ص م�شتوى الوعي 

وعامات ع�شبية اأخرى. 
ُمعٍد )عادًة  والأم��ع��اء عن عامل  املعدة  التهاب  ينتج  ما  ع��ادًة  اأن��ه  واأ���ش��اف 
 Rota الفريو�شات(، والفريو�ص الأكرث �شيوعاً يف العامل هو فريو�ص روتا
البكترييا والطفيليات والفطريات قد ت�شبب  Virus( ( ومع ذلك، فاإن 
�شائع  املعدة والأمعاء  التهاب  اأن  اإىل  اأي�شاً، م�شرياً  املعدة والأمعاء  التهاب 
بني الأطفال ب�شبب الوقت الذي ي�شتغرقه اجلهاز املناعي للطفل لين�شج، 
ح��ي��ث ي��ع��اين معظم الأط���ف���ال م��ن الل��ت��ه��اب��ات ال��ف��ريو���ش��ي��ة، و ت��ق��ل هذه 

اللتهابات بعد ال�شنة الأوىل مع ازدياد مناعتهم.
واأو�شح الدكتور عمار ال�شبلي اأنه على الرغم من اأن التهاب املعدة والأمعاء 
�شائع بني الأطفال، اإل اأنه ميكن الوقاية منه ب�شهولة وميكن عاجه عادًة 
بعاج اجلفاف عن طريق حملول الإرواء الفموي، كما ميكن الوقاية منه 
من خال اإعطاء الأطفال للتطعيم املتوفر �شد فريو�ص الروتا، اإذ اثبتت 

الدرا�شات فعالية اللقاح يف الوقاية من املر�ص و تقليل �شدة املر�ص.
واأكد الدكتور ال�شبلي على اأهمية النظافة ال�شخ�شية اجليدة وغ�شل اليدين 
ملنع  وقائية   اإج���راءات  باتخاذ  الآب���اء  نا�شحاً  امل��ر���ص،  انتقال  ملنع  بانتظام 
اإ�شابة اأطفالهم بالتهاب املعدة والأمعاء، والتاأكد من اأن الأطفال يحافظون 
على ممار�شات التعقيم اجليدة، ويجب تعليمهم غ�شل اأيديهم، خا�شة بعد 
التي  الأوق���ات  يف  املطهرات  وا�شتخدام  حمل  وكيفية  املرحا�ص،  ا�شتخدام 
العامة،  املرافق  ا�شتخدام  بعد  خا�شة  وال�شابون،  امل��اء  فيها  يتوفر  ل  قد 
م�شرياً اإىل اأن النا�ص اأظهرت التزاماً بهذه الإجراءات خال جائخة كوفيد 
� 19، ومن املهم اأن تتخذها اأ�شلوب حياة حتى تقي اأنف�شها من الإ�شابات 

بالفريو�شات ب�شكل عام.
بالتباعد  ك��ورون��ا  ك��ذل��ك خ���ال ج��ائ��ح��ة  ال��ت��زم��وا  ال��ن��ا���ص  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ي�شاعد  التباعد  وه���ذا  ال��ف��ريو���ص،  انت�شار  م��ن  للحد  كطريقة  اجل�����ش��دي 
اأي�شاً يف احلد من انت�شار الفريو�شات ال�شائعة الأخرى املعدية مثل التهاب 
املعدة والأمعاء، ويجب على الآباء توخي احلذر عند قيام اأطفالهم باللعب 
اإىل جانب  اإذا بدا على ه��وؤلء الأطفال املر�ص،  اآخرين، خا�شة  اأطفال  مع 
اتباع الإجراءات الحرتازية الأخرى للوقاية من الفريو�شات مثل تطهري 

الأ�شطح واحلفاظ على نظافة املنزل وحميطه.
يف  الأط��ف��ال  ط��ب  ا�شت�شاري  العامري  اهلل  عبد  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
عاج  ليوجد  اإن��ه  الإم���ارات،  جامعة  يف  امل�شاعد  والأ�شتاذ  ت��وام  م�شت�شفى 
الأدوية  بتناول  ين�شح  ول  الأط��ف��ال،  عند  والأم��ع��اء  املعدة  للتهاب  حمدد 
لوقف اأو تقليل وترية الترز لأنها قد تكون �شارة، وميكن ا�شتخدام الأدوية 
فقط لتقليل القيء، على اأن يكون ذلك حتت اإ�شراف طبي، م�شرياً اإىل اأن 
اأهم �شيء يف عاج التهاب املعدة والأمعاء هو تعوي�ص ال�شوائل )الأماح( 
املفقودة من ج�شم الطفل، ويتم ذلك يف الغالب عن طريق الفم، ويف بع�ص 

الأحيان يتم اإعطاء ال�شوائل عن طريق الوريد  حتت اإ�شراف طبي.
واأ�شاف اأن هناك بع�ص الأعرا�ص التي تظهر على الطفل والتي تتطلب من 
الوالدين زيارة فورية ملن�شاآت الرعاية ال�شحية مثل: ارتفاع درجة احلرارة 
ال�شديد، والتقيوؤ امل�شتمر، واأعرا�ص وعامات اجلفاف والإ�شهال الدموي.

اأن  وميكن  الغالب،  يف  الر�شع  ي�شيب  والأم��ع��اء  املعدة  التهاب  اأن  واأو���ش��ح 
لديهم جهاز مناعة  البالغني  اأن  الرغم من  البالغني كذلك، على  ي�شيب 
انتقال  اأو  املناعة  نتيجة �شعف جهاز  اأنهم قد ي�شابون  اإل  متطور متاماً، 
اأن  اإمكانية  اإىل  اأمثالهم، م�شرياً  الأطفال  الآخرين، وخا�شة  العدوى من 
يوؤثر التهاب املعدة والأمعاء على الأ�شخا�ص الذين يتعر�ص اجلهاز املناعي 
من  ال�شكري  داء  اأو  الذئبة،  اأو  الكيميائي،  العاج  ب�شبب  للخطر  لديهم 

النوع 1، اأو اأي حالة طبية اأخرى، فقد يكونون اأكرث عر�شة لاإ�شابة.
واأكد وجوب مراجعة الطبيب اإذا مل يتمكن املري�ص من الحتفاظ بال�شوائل 

ملدة 24 �شاعة، ولحظ وجود الدم يف الراز، وارتفاع درجة احلرارة.
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حلاالت  تعر�ضهن  من  الن�ضاء  خوف  االأحيان  بع�ض  يف  احلمل  يثري 
ب�ضكل  الطفل  وعلى  االأم  على  توؤثر  قد  والتي  اخلطورة،  �ضديدة 

�ضلبي.
 :Rush يف  واجلنني  االأم  طب  اخت�ضا�ضي  ووترز،  ثاديو�ض  ويقول 
"من املهم اأن تعرف اأن غالبية الن�ضاء لديهن حمل ناجح. وقد تكون 
تقييمات  تتطلب  وقد  الطريق،  طول  على  للبع�ض  حتديات  هناك 
اإ�ضافية ورعاية متابعة، ولكن حتى الن�ضاء اللواتي يعانني من اأكرث 

امل�ضاكل تعقيدا يكون لديهن حمل واأطفال اأ�ضحاء".

% من جميع ح��الت احلمل   8 اأن  الأبحاث  وتظهر 
�شحية  ح��الت  خم�ص  يلي  م��ا  ويف  اخل��ط��ورة.  عالية 
���ش��ائ��ع��ة غ��ال��ب��ا م���ا ت���ك���ون ع���ام���ا يف ح�����الت احلمل 
اإدارتها ل�شمان جناح احلمل  عالية اخلطورة وطرق 

والولدة.

ال�ضكري مر�ض   .1
ميكن اأن يوؤدي ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم اأثناء 
احل��م��ل اإىل زي����ادة خ��ط��ر اإ���ش��اب��ة امل����راأة مبر�ص 
اأنه  كما  ال�شمنة،  اأو  الثاين  النوع  من  ال�شكري 
الطفل قي�شريا. وهناك  يزيد من فر�شة ولدة 
اخللقية  بالعيوب  لاإ�شابة  اأعلى  خماطر  اأي�شا 
وال��ولدة املبكرة وولدة جنني ميت والعملقة، وهي 

حالة يولد فيها الطفل اأكر بكثري من املعتاد.
وللم�شاعدة يف اإدارة مر�ص ال�شكري اأثناء احلمل، 
ا�شت�شارة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ووت����رز  ي��وؤك��د 

الطبيب مبجرد اأن تقرر احلمل.
لطبيبك  "ميكن  واأ�������ش������اف: 
ال���ت���ح���ك���م يف  م�������ش���اع���دت���ك يف 
الدم  يف  ال�����ش��ك��ر  م�����ش��ت��وي��ات 
على  ت���ع���دي���ات  واإج�����������راء 
احلاجة.  ح�����ش��ب  اأدوي���ت���ك 
اأي�����ش��ا فح�ص  ومي��ك��ن��ه��م 
وع����������اج امل�������ش���اع���ف���ات 
الأخ���������������رى امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب�شبب  ب����ال���������ش����ح����ة 
م����ر�����ص ال�������ش���ك���ري، 
م������ث������ل اأم���������را����������ص 
اأو  القلب  اأو  العني 
ال��ك��ل��ى، وال��ت��ي قد 
ت��وؤث��ر اأي�����ش��ا على 

احلمل".
اأف�شل  وت�����ش��م��ل 
امل��������م��������ار���������ش��������ات 
التي  الأخ�����������رى 
مراعاتها  ي��ج��ب 
قبل احلمل اتباع 
خ�����ط�����ة وج�����ب�����ات 
والبقاء  ���ش��ح��ي��ة 
ن�������ش���ط���ة وت����ن����اول 
ح�شب  الإن�����ش��ول��ني 

توجيهات الطبيب.

ال�ضمنة  .2
متيل الن�شاء احلوامل 
العمل  اإىل  البدينات 

اأط��ول، وقد يواجه مقدمو خدماتهم �شعوبة  لفرتة 
يف م��راق��ب��ة ال��ط��ف��ل اأث��ن��اء امل��خ��ا���ص. وه���ذا مي��ك��ن اأن 
يزيد من احتمالية اخل�شوع لعملية ولدة قي�شرية. 
اإىل  اأي�����ش��ا  احل��م��ل  اأث��ن��اء  ال�شمنة  ت����وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
احلمل  �شكري  ذل��ك  يف  مب��ا  اأخ����رى،  �شحية  م�شاكل 
اأث��ن��اء احلمل(  ال���دم  )ارت��ف��اع �شغط  احل��م��ل  وت�شمم 

وتوقف التنف�ص اأثناء النوم.
الائي  احلوامل  الن�شاء  اأطفال  يتعر�ص  اأن  وميكن 
يعانني من زيادة الوزن خلطر الإ�شابة بعيوب خلقية 

وعملقة والولدة املبكرة وولدة جنني ميت.
وي��وؤك��د ووت���رز اأن ف��ق��دان ال���وزن قبل احل��م��ل ميكن 
ت�شببها  التي  امل�شكات  خماطر  تقليل  يف  ي�شاعد  اأن 

ال�شمنة.
الريا�شية  التمارين  مم��ار���ش��ة  خ��ال  "من  وي��ق��ول: 
ب��ان��ت��ظ��ام وال��ع��م��ل م���ع اخ��ت�����ش��ا���ش��ي ت��غ��ذي��ة، ميكن 
امل�شاعدة يف حت�شني ال�شحة العامة ومتهيد الطريق 

حلمل اأكرث �شحة".

الدم �ضغط  ارتفاع   .3
امل�شابات  الن�شاء  عند  �شيوعا  الأك��رث  امل�شكلة  تتعلق 
النمو  تقييد  اأو  ال��ط��ف��ل،  بنمو  ال���دم  �شغط  ب��ارت��ف��اع 
داخ���ل ال��رح��م، م��ا ق��د ي�شاهم يف زي����ادة خ��ط��ر ولدة 

جنني ميت.
لديهن  ال��ل��وات��ي  الن�شاء  ف���اإن  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
اأكر  ب�شكل  معر�شات  ال��دم  �شغط  ارتفاع  من  تاريخ 
ل��اإ���ش��اب��ة مب��ق��دم��ات الرت���ع���اج، وه��ي ح��ال��ة حمتملة 
من  لكل  م�شاعفات  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  اخل��ط��ورة 
الأم والطفل. وت�شري الدرا�شات اإىل اأن ت�شمم احلمل 

يحدث يف حوايل واحدة من كل 25 حالة حمل.
يتعر�شن  الائي  الن�شاء  غالبية  "اإن  ووت��رز:  ويقول 
يعانني من حالة خطرية،  لن  ت�شمم احلمل  ملخاطر 
اأن  التنبوؤ واخل��وف ما ميكن  القدرة على  ولكن عدم 
يحدث ميثل حتديا. وميكن ملقدمي اخلدمة ال�شحية 
امل�شاعدة يف التغلب على ارتفاع �شغط الدم وامل�شكات 

املرتبطة به".
واإذا كنت حاما وتعانني من ارتفاع �شغط الدم، ي�شري 
�شرياجع  ب��ك  اخل��ا���ص  الرعاية  فريق  اأن  اإىل  ووت���رز 
وي���راق���ب ع���ن ك��ث��ب ���ش��ح��ت��ك ال���ع���ام���ة، مب���ا يف ذلك 
واحلالت  والأدوي���ة  ال��دم  �شغط  ارتفاع  مع  تاريخك 

الطبية الأخرى، للم�شاعدة يف اإدارة الآثار.

العمر  .4
متقدم  عمر  يف  يحدث  ال��ذي  احلمل  يوؤثر  اأن  ميكن 
على �شحة الطفل، مثل �شعف منو الطفل وامل�شكات 

الوراثية، واأكرثها �شيوعا هي متازمة داون.
واأمرا�ص  التوليد  لأط��ب��اء  الأمريكية  للكلية  ووفقا 

داون هو  ف��اإن خطر ح��دوث حمل مبتازمة  الن�شاء، 
واحد من 353 للن�شاء الائي يبلغن من العمر 35 

عاما.
ويقول ووترز: "عندما تكر املراأة، تتقدم البوي�شات 
التي ولدت بها اأي�شا. ومع كل عام، هناك فر�شة اأكر 
قليا لوجود م�شكلة جينية لدى الطفل. ولكن هناك 
العمل  مثل  اخلطر،  ه��ذا  تقييم  يف  للم�شاعدة  طرقا 

مع م�شت�شار وراثي قبل التخطيط للحمل".
وه��ن��اك اح��ت��م��ال اأك����ر ل���دى ال��ن�����ش��اء ف���وق ���ش��ن 35 
�شكري  مثل  الأخ���رى،  احلمل  مب�شاعفات  لاإ�شابة 
احلمل وارتفاع �شغط الدم اأو ت�شمم احلمل. وبالن�شبة 
هناك  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ع��ام��ا،   35 ���ش��ن  دون  للن�شاء 
ووترز  لكن  اخل��ط��ورة،  �شديد  حمل  حل��دوث  فر�شة 
يقول اإن ذلك يعتمد على عوامل اخلطر املميزة لكل 

امراأة.
اأو  اأي م�شاكل  الأم  ل��دى  "حتى لو مل يكن  واأ���ش��اف: 
تاريخ ذي �شلة، فا يزال هناك خطر �شئيل من اأن 
هيكلية  م�شكلة  اأو  وراثية  م�شكلة  من  الطفل  يعاين 
اأو اأي قلق اآخر مع الطفل ميكن اأن يزيد من  كامنة 

خماطر احلمل".

ال�ضرع  .5
الن�شاء  اأن  املا�شي  يف  �شائع  خاطئ  اعتقاد  هناك  كان 
حمل  لديهن  ي��ك��ون  اأن  ميكن  ل  بال�شرع  امل�����ش��اب��ات 
اأدريانا  وت��ق��ول  ك��ب��ريا.  خ��ط��را  �شيكون  لأن���ه  �شحي 
 Rush الأع�شاب يف موؤ�ش�شة  اأوف��ال، طبيبة  بريمو 
املتخ�ش�شة يف رعاية الن�شاء امل�شابات بال�شرع: "هذا 

بب�شاطة غري �شحيح يف هذا اليوم وهذا الع�شر".
ويف الواقع، وفقا ملوؤ�ش�شة ال�شرع، فاإن اأكرث من 90% 
من الن�شاء امل�شابات بال�شرع يحملن اأطفال اأ�شحاء.

امل�شابات  ل��ل��ن�����ش��اء  الآخ������ر  ال��ق��ل��ق  م�����ش��در  وي��ك��م��ن 
والتي  احلمل،  اأثناء  النوبات  يف  التحكم  هو  بال�شرع 
ال�شدمة  الطفل، مثل  ت�شبب خماطر على  اأن  ميكن 
الدم )انخفا�ص م�شتوى  الأك�شجة يف  احلادة ونق�ص 
داخل  والنمو  اجلنني  واإ���ش��اب��ة  ال���دم(  يف  الأك�شجني 
ال��رح��م وال�����ولدة امل��ب��ك��رة واإم��ك��ان��ي��ة ح����دوث فقدان 

احلمل. 
الرعاية  اأن��ه مع  الأبحاث احلديثة  ذل��ك، تظهر  ومع 
املنا�شبة لل�شرع قبل ال��ولدة، ل يوجد خطر متزايد 
ل��ل��ن��وب��ات اأث����ن����اء احل���م���ل اأو ف����رتة م���ا ب��ع��د ال�����ولدة 

مبا�شرة.

اخلطورة عالية  احلمل  حاالت  جميع  % من   8

احلمل على  �سلبا  توؤثر  اأن  ميكن  حالت   5

"اإك�شري�ص"، حذر جان  ويف حديث ح�شري ملوقع 
ب��ي��ري ج��ي��ن��ون، ا���ش��ت�����ش��اري ج��راح��ة الأن����ف والأذن 
ب��ري��دج )ج���زء من  ل��ن��دن  واحل��ن��ج��رة يف م�شت�شفى 
 Guy’s & St وم�شت�شفى   )HCA UK
Thomas’s NHS، من اأن "مر�شى �شرطان 
دم  اختبارات  لديهم  يكون  ما  ع��ادة  الدرقية  الغدة 
يجب  وبالتايل،  الدرقية.  الغدة  لوظائف  طبيعية 
ب��امل��ظ��اه��ر اجل�شدية  ال��ن��ا���ص ع��ل��ى دراي����ة  ي��ك��ون  اأن 

للورم".
الدرقية يظهر  الغدة  "�شرطان  اأن  اجل��راح  وك�شف 

العنق،  م��ق��دم��ة  يف  كتلة  اأو  ت���ورم  �شكل  ع��ل��ى  ع���ادة 
"الورم"  يتحرك  ما  وع��ادة  اآدم".  "تفاحة  بجانب 
والثابت" لأعلى ولأ�شفل  "ال�شلب  النمو،  البطيء 
عند البلع، ومتيل احلركة اإىل اأن تكون غري موؤملة.

وهناك موؤ�شر اآخر ل�شرطان الغدة الدرقية يتمثل 
يف"تورم الغدد )اأو العقد الليمفاوية( يف الرقبة".

ال��ت��ورم يف غ�شون  اخ��ت��ف��ى  "اإذا  واأو����ش���ح ج��ي��ن��ون: 
اأ���ش��ب��وع��ني، ف��ع��ادة م��ا ت��ك��ون ه���ذه ع��ام��ة ع��ل��ى اأن 
ج�����ش��م��ك ي���ق���اوم ال���ع���دوى ول��ي�����ص م���دع���اة للقلق. 
اأكر،  ب�شكل  النمو  التورم يف  ا�شتمر  اإذا  ومع ذلك، 

و�شعرت ب�شعوبة اللم�ص، ومل تختف بعد اأ�شبوعني، 
يجب اأن ترى طبيبك العام".

وميكن اأن ت�شمل املوؤ�شرات الأخرى ل�شرطان الغدة 
الدرقية "�شعوبة البلع".

وذك����ر اجل�����راح اخل��ب��ري اأن ال��ت��ه��اب ال��ل��وزت��ني و/
تكون  م��ا  "غالبا  التنف�شي  اجل��ه��از  ال��ت��ه��اب��ات  اأو 

م�شوؤولة" عن �شعوبة البلع.
اأ�شابيع  ثاثة  م��ن  لأك��رث  ا�شتمر  "اإذا  ذل��ك،  وم��ع 
بزيارة  ين�شح  ف��اإن��ه  الوقت"،  مب��رور  ���ش��وءا  وازداد 
يكون  اأن  "ميكن  اأنه  الطبيب لفح�شه. وحذر من 

عامة على �شرطان الغدة الدرقية".
اأي�شا عامة  امل��ررة  ال�شوت غري  تكون بحة  وقد 
على منو الورم، ولكنها قد تكون اأي�شا عامة على 

وجود عدوى بكتريية.
وفيما يلي خم�ص عامات رئي�شية ل�شرطان الغدة 

الدرقية:
العنق. مقدمة  يف  نتوء  اأو  تورم   .1

بالرقبة. الغدد  انتفاخ   .2
البلع. �شعوبة   .3

ال�شوت. يف  مف�شرة  غري  بحة   .4

�شاخب. تنف�ص  اأو  �شعوبة   .5
ووا�شل الدكتور جينون حتديد اأربعة اأنواع خمتلفة 

من �شرطان الغدة الدرقية:
 :)PTC( احلليمي  الدرقية  الغدة  �شرطان   •
الدرقية،  الغدة  �شرطان  من  �شيوعا  الأك��رث  النوع 
من  "اأكرث  اأن  وك�شف  ت�شخي�ص".  "اأف�شل  ولديه 
٪90 من مر�شى هذا النوع من ال�شرطان يبقون 

على قيد احلياة".
 :)FTC( اجلريبي  الدرقية  الغدة  �شرطان   •
هذا النوع من �شرطان الغدة الدرقية اأقل �شيوعا. 

التعامل مع  بها  يتم  التي  الطريقة  بنف�ص  ويعالج 
الغدة  ا�شتئ�شال  "جراحة  خ��ال  من   -  PTC
امل�شع  ب��ال��ي��ود  ب��ال��ع��اج  متبوعة  الكاملة  ال��درق��ي��ة 

للحالت الأكرث تقدما".
 :)MTC( النخاعي  الدرقية  الغدة  �شرطان   •
���ش��ك��ل ن����ادر ي��رت��ب��ط غ��ال��ب��ا ب��ح��ال��ة وراث���ي���ة ت�شمى 

 .)MEN( الورم ال�شماوي املتعدد
 :)ATC( الك�شمي  الدرقية  الغدة  �شرطان   •
ما  وع��ادة  ت�شخي�ص"،  "اأ�شواأ  ولديه  جدا"  "نادر 

يتطور اإىل الوفاة.

خم�ش عالمات رئي�سية لورم الغدة الدرقية املتطور!
اأ�ضبحت التكنولوجيا املتقدمة االآن قادرة على اكت�ضاف ال�ضرطان يف مراحله املبكرة اأكرث من اأي وقت م�ضى.

وينبغي فح�ض جميع حاالت �ضرطان الغدة الدرقية امل�ضتبه بها بوا�ضطة املوجات فوق ال�ضوتية، متبوعة اأحيانا باأخذ خزعة، وكلها حتت اإ�ضراف جراح خبري.

االثنني  21  يونيو    2021  م   -    العـدد   13271  
Monday    21   June   2021   -  Issue No   13271



24

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لإنابة �لق�سائية رقم 12 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني للمنفذ �سده )ن�سر�(
اإىل املنفذ �شده / حممد بن منر بن حممد احلميداين 
ل�شالح املنفذ له / �شركة اى دى ا�ص �شيكيورتيز - ذ م م 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2095( مبنطقة العالية باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )420( مبنطقة احلميدية العالية 
اقت�شى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  مايني  )اأربعة  درهم،   )4،000،000( مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة 

http: www.emiratesauction.ae  : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
 �لق�سية �لتنفيذية رقم 1736 ل�سنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �شده / كولكارنى راجنانات كي�شاف 
ل�شالح املنفذ له / غاني�شيام جثاناند بجرانى 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )13( مبنطقة الرميلة )7( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )3،000،000( درهم، )ثاثة مايني 
درهم(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لإنابة �لق�سائية رقم 12 ل�سنة 2020 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني للمنفذ �سده )ن�سر�(
اإىل املنفذ �شده / حممد بن منر بن حممد احلميداين 
ل�شالح املنفذ له / �شركة اى دى ا�ص �شيكيورتيز - ذ م م 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2100( مبنطقة العالية باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )407( مبنطقة احلميدية العالية 
اقت�شى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  مايني  )اأربعة  درهم،   )4،000،000( مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة 

http: www.emiratesauction.ae : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حلو�سني 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
 �لق�سية �لتنفيذية رقم 1736 ل�سنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �شده / كولكارنى راجنانات كي�شاف 
ل�شالح املنفذ له / غاني�شيام جثاناند بجرانى 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28 ، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

)مليون  درهم،   )1،670،000( مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة   )13( الب�شتان  مبنطقة   )19( رقم  قطعة  العقار 
و�شتمائة و�شبعون الفا(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لإنابة �لق�سائية رقم 12 ل�سنة 2020 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(

اإىل املنفذ �شده / حممد بن منر بن حممد احلميداين 
ل�شالح املنفذ له / �شركة اى دى ا�ص �شيكيورتيز - ذ م م 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2100( مبنطقة العالية باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )407( مبنطقة احلميدية العالية 
اقت�شى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  مايني  )اأربعة  درهم،   )4،000،000( مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة 

http: www.emiratesauction.ae : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

حليمه �أحمد �حلو�سني 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
 �لق�سية �لتنفيذية رقم 1736 ل�سنة 2019 

�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(
اإىل املنفذ �شده / كولكارنى راجنانات كي�شاف 
ل�شالح املنفذ له / غاني�شيام جثاناند بجرانى 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )1/2( مبنطقة ال�شناعية )6( باإمارة عجمان ب�شعر ا�شا�شي مقداره )4،320،000( درهم، )اربع مايني 
وثاثمائة وع�شرون الفا(، وذلك ويف اليام التالية اإن اقت�شى احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات :

http: www.emiratesauction.ae 
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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وز�رة �لعدل - حمكمة عجمان �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لإنابة �لق�سائية رقم 12 ل�سنة 2020 
�إعالن بيع عقار باملز�د �لعلني )ن�سر�(

اإىل املنفذ �شده / حممد بن منر بن حممد احلميداين 
ل�شالح املنفذ له / �شركة اى دى ا�ص �شيكيورتيز - ذ م م 

تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الإثنني 
املوافق 2021/6/28، وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمحكوم عليه )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقار على النحو التايل : 

العقار قطعة رقم )2095( مبنطقة العالية باإمارة عجمان وامل�شماة �شابقا قطعة رقم )420( مبنطقة احلميدية العالية 
اقت�شى  اإن  التالية  اليام  ويف  وذلك  درهم(،  مايني  )اأربعة  درهم،   )4،000،000( مقداره  ا�شا�شي  ب�شعر  عجمان  باإمارة 

http: www.emiratesauction.ae : احلال وذلك على املوقع الإلكرتوين لاإمارات للمزادات
20% من الثمن املقدر  يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 

للعقار. 
فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لاإمارات 

للمزادات  http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.
اأيام على  للبيع بثاثة  املحدد  املوعد  اإياه مبا يرره من م�شتندات قبل  التقدم باعرتا�شه معززا  وعلى كل من له اعرتا�ص 

الأقل. 
حليمه �أحمد �حلو�سني 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
عري�سة    على  �أمر   SHCFICIPTO2021 /0003318 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / القطاب ملقاولت ال�شباغ  
بالرقم  الدعوى  املحكمة يف  بانه قد حكمت عليك هذه  نحيطكم علما 
اأعاه ل�شالح/ وهيدالرحمن م�شود بالتايل : ن�ص احلكم - ناأمر بالزام 

املدعي عليها ان ت�شلم املدعي جواز ال�شفر اخلا�ص به.
من  اعتبارا  يوما   ...... القانونية  املدة  خال  لا�شتئناف  قابا  حكما 

اليوم التايل لن�شره.
�لقا�سي/ ه�سام �حمد عو�سني 
حمكمة �ل�سارقة 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001005/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�ش�شة ارانك ملقاولت البناء   
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ وزيد علي ودود  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
املحدد  الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 
اأعاه  17616 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�سي / �حمد طلعت عبد�ل�سادق حممد 
حمكمة �ل�سارقة

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004598 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور رحيم امري جهان 
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن 

اجرة ال�شارقة.  اعان بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية امام مكتب اإدارة الدعوى. 
رفعت املدعية/ اجرة ال�شارقة �شد املدعي عليها / نور رحيم امري جهان - باك�شتاين اجلن�شية ، تطالب 
الفا  ثاثون  درهم(   30308.31( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  الزام   : اأول   : بالتايل  فيها 
وثاثمائة وثمانية درهم و31 فل�ص ، والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى تاريخ ال�شداد التام. ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت 
مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/7/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/6/17 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      
�إميان �أحمد �لعو�سي 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لق�سية رقم 2019/1606 جتاري كلي �ل�سارقة 

  �إعالن �خل�سم �ملدخل بتعجيل �لدعوى من �لوقف �لتعليقي 
اإىل ) اخل�شمني املدخلني ( / 2- حممد روهيل حممد اأف�شل برويز - باك�شتاين اجلن�شية. 

اجلن�شية هندي   - تاكور  �شليمان  اإقبال  تاكور  اإقبال  اآ�شف   -  4
حيث اأن املدعي : برير بن مرت�شى بن عبد الر�شا - عماين اجلن�شية.

بالت�ش�امن  واآخ�رين  ب�اإلزامكم  احلك�م  فيها  يطالب  املاثلة،  الدعوى  يف  عليهم  مدعى  خ�شوماً  واآخرين  باإدخالكم  قام  قد 
بواق�ع )%12(  القانوني�ة  للفائ�دة  بالإ�ش�افة  دره�م،  مبل�غ )943،200(  للم�دعي  ت�ش�ددوا  ب�اأن  بي�نكم  فيم�ا  والت�ش�امم 
التي  املادية والأدبية  500،000 درهم تعوي�ص عن الأ�شرار واخل�شائر  ب�اأن ت�ش�ددوا للم�دعي مبل�غ  بالإ�ش�افة لإل�زامكم 
حلقت ب�ه بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع )12%( واإحتياطي�اً ن�دب خبري متخ�ش�ص تكون مهمته الإطاع على اأوراق 
املدعي طلبا  املحاماة. وحيث قدم وكيل  اأتع�اب  بالر�ش�وم وامل�ش�روفات ومقاب�ل  بالإ�ش�افة لإل�زامكم  ال�دعوى وم�ش�تنداتها، 
اأم�ام ه�ذه املحكم�ة )الدائرة التجارية واملدنية والإدارية  بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي. لذلك يقت�ش�ي ح�ش�ورك 
على  لاإجابة  وذل��ك  م   2021/6/27 ي�وم  �شباح  من  التا�شعة  ال�شاعة  متام  يف   - املرئي  الإت�شال  تقنية  عر   - الكلي�ة( 
اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  الدعوى وتقدمي م�ا ل�ديك م�ن بين�ات ، وف�ي ح�ال�ة تخلفك عن احل�شور 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
مكتب �إد�رة �لدعوى 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن بالن�سر 

يف �لق�سية رقم 2021/1653 جتاري جزئي 
املدعي : بنك امل�شرق - �ص م ع 

املدعي عليه : فوزي احمد �شريف 
اىل املدعي عليه يف الق�شية امل�شار اليها. 

بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�شادر بتاريخ عن حمكمة ال�شارقة يف الق�شية امل�شار اليها بعاليه اإنتدابنا  اإدارة 
اخلراء لإعداد تقرير اخلرة امل�شرفية املطلوب ، وبعد ا�شتامنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلرة الأول يف 
 Microsoft متام "ال�شاعة 11.30 �شباحا" يوم اخلمي�ص املوافق 2021/6/24 عن بعد عن طريق تطبيق
Teams املرئي نظرا لاإجراءات الحرتازية ملواجهة انت�شار فريو�ص كورونا والتعليمات الواردة من حماكم دبي 
وعليه نرجو �شاكرين التوا�شل معنا وح�شور الجتماع يف املوعد املحدد. لا�شتعام هاتف : 0564734261.  
وعليه يرجى التكرم من الأطراف املتقا�شية او وكيلهم القانوين ح�شور الإجتماع يف املوعد املحدد وتقدمي كل   
طرف مذكرة �شارحة مبو�شوع الدعوى مرفقا بها امل�شتندات املوؤيدة ب�شكل وا�شح وم�شتقل لكل نقطة من نقاط 

املذكرة ال�شارحة )من خال فوا�شل Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد اإدعاءكم امام اخلرة.
�خلبري �حل�سابي و�مل�سريف 
د. عبد�لكرمي �لزرعوين  

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة

يف �لدعوى رقم 1700/2021 جتارى جزئى
املدعى عليه : جوفيندرا جان �شوبا�ص �شاندرا بو�ص

نحيط �شيادتكم علماً باأنه مت ندب خبري م�شريف يف الدعوى املقامة �شدكم من املدعي : 
بنك امل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة(، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور اأو من ميثلكم قانوناً 
 24/6/2021 املوافق  املقرر عقده يوم اخلمي�ص  و  بعد  اإجتماع اخلرة عن  بح�شور 
بوا�شطة  الإلكرتونية  املن�شة  على  باحل�شور  وذلك   ، �شباحاً   10:00 ال�شاعة  يف متام 
مكتب  على  هاتفياً  والإت�شال  احل�شور  منكم  نطلب  لذا  تييمز.  مايكرو�شوفت  برنامج 
لدفاعكم  امل��وؤي��دة  امل�شتندات  وتقدمي    04-3888996 الرقم  على  املنتدب  اخلبري 
وفقاً  اأعمالها  �شتبا�شر  اخل��رة  ف��اإن  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علماً  باجلل�شة 

لل�شاحيات املخولة لها قانوناً. 
حممد ح�سن �ملرزوقي
خبري م�سرفى

�إجتماع خربة 
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 161

المارات  اجلن�شية   ، اخلاجه  طالب  على  ا�شماعيل   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ذلك  و   %100 البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 
املتحدة  العربية  الأمارات  اجلن�شية  التميمي،  خمي�ص  �شنان  خمي�ص  �شنان   : ال�شيد  اىل 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  والتي  للتجارة(  البديع  )ركن  الرخ�شة  يف 

)787512( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5414(

مقدمه من املنذر : بوت�شر ميدل اي�شت منطقه حرة ذ م م
�شد - املنذر اليها/ الريامي للطباعة والن�شر �ص ذ م م - جمهوله العنوان

املنذره تنبه على املنذر اليها وتكلفها ب�شداد مبلغ 62711،25 درهم )اثنان 
و�شتون الف و�شبعمائه واحدى ع�شر درهم وخم�شه وع�شرون فل�ص( بال�شافه 
9% من تاريخ ال�شتحقاق حتى متام الوفاء وذلك  للفائده القانونيه بواقع 
خال خم�شه ايام من تاريخه وال �شت�شطر املنذره اىل اتخاذ كافه الجراءات 

القانونيه حيال املنذر اليها مع حفظ كافه حقوق املنذر الخرى
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5430(

املنذر : بنك م�شر ) فرع دبي (
بوكالة املحامي : خليفة بن هويدن الكتبي

�شد / املنذر اليه : ذا التيميت يوث جري م.م.ح
املو�شوع : بهذا ن�شدر لكم هذا الإنذار ل�شداد املبلغ املرت�شد على 
ذمتك و قدره )1،823،000،00( درهم خال 7 اأيام من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار امل�شتحق و احل�شور ، واإل �شيتم اإتخاذ الإجراءات 

القانونية اأمام املحاكم يف الدولة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 163
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : نور احمد في�ص حممد ، اجلن�شية افغان�شتان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اىل ال�شيد : �شري احمد في�ص 
حممد ، اجلن�شية افغان�شتان ، يف الرخ�شة امل�شماه )خمبز امليناء(  والتي تاأ�ش�شت باأم�ارة 
 ، القت�شادية  التنميه  دائرة  من  ال�شادرة   )551072( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر.
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 162

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : �شم�ص الدين تهوركولم كوتيكول مو�شى تهوركولم 
كوتيكول، اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% و 
)�شالون  الرخ�شة  يف  نيجرييا  اجلن�شية  عموروى  دافي�ص  اأجباجى   / ال�شيد  اىل  ذلك 
ركن الزهراء للرجال( والتي تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )771996( 

ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية.
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�سقر خلدمات رجال �لأعمال

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�إعالن بالن�سر
رقم )2021/5424(

املنذرة : بيكون هاو�ص لا�شتثمارات التعليمية ذ.م.م
ال�شم التجاري/مدر�شة نيولندز فرع من بيكون هاو�ص لا�شتثمارات التعليمية ذ م م

املنذر اإليها : ن�شرين لعرج )اجلن�شية املغرب(
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�شرورة التي:

50،668 دره��م املرت�شد يف ذمتكم، وذل��ك خال خم�شة  ب�شرعة �شداد مبلغ وق��دره 
اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار، وال �شوف ت�شطر املنذرة ايل اتخاذ كافة الإجراءات 
ذكره  �شبق  مبا  لإلزامكم  مواجهتكم  يف  اأداء  امر  ا�شت�شدار  ومنها  الازمة  القانونية 
احلقوق  كافة  حفظ  مع  امل��ق��ررة  وامل�شروفات  الر�شوم  كافة  حتميلكم  اىل  بالإ�شافة 

القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5437(

املنذر / جمبل حمود جا�شر عبد املح�شن حمود ال�شمري - كويتي اجلن�شية
املنذر اليهم/ 1- الرامز ل�شيانة ال�شيارات

يو�شف اجلزار - �شوري اجلن�شية حممد  �شامر  حممد   -2
400،000 دره���م املديونية  ب��دف��ع مبلغ  ي��ن��ذرك��م مب��وج��ب ه��ذا الن����ذار  امل��ن��ذر  ف��ان 
اليه  املنذر  مبطالبة  كاما  ويحتفظ  اي��ام   7 �شبعة  مهلة  مينحكم  ذل��ك  ومبوجب 
الج����راءات  ك��اف��ة  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  ي�ش�طر  ���ش�����وف  وال  وال�����ش�����رر  وال��ع��ط��ل  بالتعوي�ص 
القانونية �ش�ده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ش�ائية مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن بالن�سر

رقم )2021/5427(
املنذرة : اليا�ص لتاأجري احلافات ذ.م.م

املنذر اإليها : �شركة ال�شا للهند�شة والن�شاءات ذ.م.م
وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة   -: الت��ي  ب�شرورة  الإن��ذار  نخطركم مبوجب هذا 
اأي���ام من  وذل���ك خ��ال خم�شة  ذم��ت��ك��م،  امل��رت���ش��د يف  دره���م   119،794،68
تاريخ ن�شر هذا الإن��ذار، وال �شوف ت�شطر املنذرة ايل اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية الازمة ومنها ا�شت�شدار امر اأداء يف مواجهتكم لإلزامكم مبا �شبق 
ذكره بالإ�ش�افة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شروفات املقررة مع حفظ  كافة 

احلقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5144(

املنذر/ بنك دبي الإ�شامي �ص م ع
�شد / املنذر اليه الأول / �شامل عادل �شامل خليفة ال�شعيدي - اجلن�شية - الإمارات

املو�شوع / يخط�ر البن�ك املن�ذر اإلي�ه ب�ش�رورة �ش�داد مبل�غ )288،167.00( مائت�ان 
وثماني�ة وثم�انون الف�ا و مائ�ة �ش�بعة و �ش�تون درهم�ا خ�ال )5( خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ 
ت�ش�ل�م ه�ذا الإن�ذار باعتب�ار اأن ه�ذا الإن�ذار ه�و تكلي�ف بالوف�اء طبق�ا ل�ن�ص امل�ادة 63 
م�ن الائح�ة التنظيمي�ة لق�انون الإج�راءات املدني�ة وف�ى حال�ة ع�دم ال�ش�داد ف�ي املهل�ة 
اقت�ش�اء  الازم�ة  القانوني�ة  الإج�����راءات  كاف�ة  اتخ�اذ  املن�ذر  البن�ك  �شي�ش�طر  املح�ددة 
الق�انون وع�ن طري�ق املحكم�ة املخت�ش�ة. م�ع ح�ف�ظ كاف�ة حقوق�ه  ب�ن�ص  املق�رر  حلق�ه 

الأخ�رى دون ح�شر
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إخطار عديل وتكليف بالوفاء 
برقم �ملحرر 2021/0005387

املخطر : عاء عاتي عكاب - العنوان املختار :- اإمارة ال�شارقة - دوار ال�شاعة - بناية دميا�ص - الطابق الثامن - مكتب 804 - هاتف 
ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM -: بريد اإليكرتونى  -  065214576 فاك�ص   -  065214567

بوكالة / �شامي ال�شيد حمادة عطيوة - مبوجب التوكيل رقم 94199/1/2019 بتاريخ 02/05/2021
املخطر اإليه :- فا�شل �شادق ر�شك  - وعنوانه : ال�شارقة - هاتف 557168809 - 971+

املو�شوع / تكليف املخطر اإليها على بالوفاء مببلغ )10،307( درهم  - تداين املخطرة املخطر اإليها مببلغ وقدره )10،307( در هم 
مبوجب الفاتورة ال�شادرة من املخطرة اىل املخطر اإليها وبياناها كالتايل :

املبلغ التاريخ رقم الفاتورة 

3612020/8/1010،307
10،307االإجمايل 

وحني طالب املخطر ب�شداد قيمة هذة الفاتورة اإمتنع املخطر اإليه عن ال�شداد ، على الرغم من ا�شتنفاد كافة الطرق واملحاولت الودية 
املمكنة من قبل املخطر.  وعليه فان املخطر مبوجب هذا الإخطار يكلف املخطر اإليه ب�شرورة دفع قيمة تلك الفاتورة وال �شوف ي�شطر 
اأ�شفاأ اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. لذلك ، فاإن املخطر ينذر املخطر اإليه بالتي :- اول:- �شداد مبلغ وقدره )10،307( 
درهم قيمة الدين يف ذمة املخطر اإليها وامل�شتحق الأداء للمخطرة مبوجب الفاتورة املبينة تف�شيا ب�شدر هذا الإخطار وذلك يف خال 
)5 اأيام( خم�شة اأيام من تاريخ هذا الإخطار. ثانيا :- �شيقوم املخطر باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حلفظ حقوقه قبل املخطر اإليه 
ومنها ا�شت�شدار امر اأداء اذ مل ي�شتجيب ملا ورد يف البند اأول يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون. مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى 

ب�شائر اأنواعها قبل املخطر اإليه. 
بالوكالة عن �ملخطر

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إنذ�ر قانوين - بالوفاء      
برقم �ملحرر 2021/0004361

املخطر / جمعية احتاد ماك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �شعود حممد عبد احلميد - مكتب �شعود عبد احلميد للمحاماة & 
ال�شت�شارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�شارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 

nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الريد اللكرتوين -
املخطر اإليه / فوؤاد ها�شم علي - اجلن�شية : اليمن - ويحمل جواز �شفر رقم )03080872(  

العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�شارقة - اخلان برج الروز 1 - �شقة رقم 807 ت : 0506546888
املو�شوع / اإنذار قانوين/ بالإ�شارة اإىل املو�شوع اعاه فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�شرعة �شداد ودفع املبالغ امل�شتحقة عليكم 
على الوحدة العقارية )ال�شقة( رقم /807 - برج الروز1 - منطقة اخلان - اإمارة ال�شارقة وذلك لقاء ر�شوم ال�شيانة واخلدمات ال�شنوية 
ر�شوم  لقاء  م�شتحقات  من  ماعليكم  ودفع  �شداد  عن  تخلفتم  قد  اأنكم  وحيث  الإنذار.  هذا  تاريخ  حتى  درهم   20726،94/ مبلغ  وقدرها 
اخلدمات واأعمال ال�شيانة ال�شنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والريد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�شتجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�شراراً مادية بالغة قد ت�شر بامل�شلحة العامة للرج. الأمر الذي ا�شتوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�شكل ر�شمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�شائية �شدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�شا�شي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�شتجابتكم ملا جاء مب�شمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�شا�شي للرج والذي يوافق �شحيح القانون 
واإعمالأ لن�شو�ص قانون جمعيات احتاد املاك يف ال�شارقة رقم 4 ل�شنة 1980 واملر�شوم الأمريي رقم 1 ل�شنة 1981 ب�شاأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�شرتكة "القانون املنظم لاجزاء امل�شرتكة واملرافق امل�شرتكة للعقارات"وتنظيم جمعيات املاك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�شكل 
ر�شمي وقانوين ب�شرعة �شداد ما عليكم من م�شتحقات مالية لقاء ر�شوم اخلدمات واأعمال ال�شيانة ال�شنوية كما هو مو�شح بعاليه وكذلك 
�شداد ما ي�شتجد من ر�شوم حتى تاريخ ال�شداد الفعلي والتام وذلك خال مدة اأق�شاها ثاثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �شن�شطر اأ�شفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�شافة اإىل حتملكم كافة الر�شوم وامل�شروفات الق�شائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تاريخ ال�شداد الفعلي. 
�لكاتب �لعدل     

          �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

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

ارتفاع اأ�سعار »الإيبور» بن�سب 
% على غالبية الآجال تتجاوز 30 

•• اأبوظبي -وام:

قفزت اأ�شعار الفائدة على التعامات بالدرهم بني البنوك “الإيبور” على 
خمتلف الآجال تقريبا بن�شب جتاوزت %30 وذلك يف اعقاب قرار م�شرف 
المارات املركزي يوم اخلمي�ص املا�شي برفع “�شعر الأ�شا�ص”على ت�شهيات 

الإيداع لليلة واحدة مبقدار 5 نقاط اأ�شا�ص.
و ج���اء ق����رار امل�����ش��رف امل���رك���زي ب��ه��ذا اخل�����ش��و���ص ب��ع��دم��ا اأع���ل���ن جمل�ص 
الحتياطيات  على  الفائدة  �شعر  رفع  عن  الأمريكي  الفدرايل  الحتياطي 

الفائ�شة ب� 5 نقاط اأ�شا�ص نهاية الأ�شبوع املا�شي.
وتف�شيا اأظهرت الأرقام ال�شادرة عن امل�شرف املركزي ارتفاع �شعر الفائدة 
 0.748. م�شتوى  اىل  �شنة  لأج��ل  البنوك  بني  بالدرهم  التعامات  على 
نقطة اأ�شا�ص بتاريخ 17 يونيو اجلاري مقارنة مع 0.565 نقطة اأ�شا�ص 

بتاريخ 16 من ال�شهر ذاته .
ارتفعت اىل  اأ�شهر فقد   6 الأج��ل ملدة  الفائدة على  اأما على م�شتوى �شعر 
فرتتي  خ��ال  اأ�شا�ص  نقطة   0.489 مع  مقارنة  اأ�شا�ص  نقطة   0.643
املقارنة ال�شابقة يف حني ارتفعت على الجل ملدة اأ�شبوع من 0.10 نقطة 
 0.11 من  واح��دة  لليلة  الج��ل  وعلى  اأ�شا�ص  نقطة   0.118 اىل  اأ�شا�ص 

نقطة اأ�شا�ص اإىل 0.117 نقطة اأ�شا�ص .
اأن ارتباط الدرهم بالدولر ي�شتوجب حماكاة امل�شرف املركزي  اإىل  ي�شار 
الإماراتي لقرارات جمل�ص الحتياطي الفدرايل الأمريكي يف كل ما يخ�ص 

اأ�شعار الفائدة.

مليار درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�ش  1.6
•• دبي -وام:

بلغت قيمة الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي و الأماك يف دبي اأم�ص 
اأكرث من 1.6 مليار درهم .

درهم  مليون   606.9 بقيمة  مبايعة   291 ت�شجيل  الدائرة  �شهدت  فقد 
مبايعة  و277  دره��م  مليون   82.64 بقيمة  لأرا����ص  مبايعة   14 منها 
مبايعات  اأه���م  وج���اءت  دره���م.  مليون   524.26 بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�شقق 
تليها مبايعة  الأوىل  15 مليون درهم يف منطقة جمريا  الأرا�شي بقيمة 
10 مايني درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد ومن  بقيمة 

ثم مبايعة بقيمة 8 مايني درهم يف منطقة املركا�ص.
عدد  حيث  من  املناطق  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  منطقة  وت�شدرت 
ند  تلتها منطقة  درهم  29 مليون  بقيمة  4 مبايعات  �شجلت  اإذ  املبايعات 
يف  وث��ال��ث��ة  دره���م  م��اي��ني   6 بقيمة  مبايعتني  بت�شجيلها  الثالثة  ال�شبا 

املركا�ص بت�شجيلها مبايعة بقيمة 8 مايني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون 
 23 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  ك��اأه��م  الرابعة  الثنية  مبنطقة  دره��م 
مليون   17 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف  دره��م  مليون 
درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد.  و ت�شدرت منطقة حدائق 
اإذ  ال�شقق والفلل  املناطق من حيث عدد مبايعات  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
140 مليون درهم وتلتها منطقة مر�شى دبي  69 مبايعة بقيمة  �شجلت 
بت�شجيلها 37 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�شة 

بت�شجيلها 35 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.
اأرا�ص  ره��ون   9 منها  دره��م  مليار   1.04 قدرها  قيمة  الرهون  �شجلت  و 
1.03 مليار  85 رهن فلل و�شقق بقيمة  11.59 مليون درهم و  بقيمة 
درهم  مليون   551 بقيمة  ال��ت��ج��اري  اخلليج  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  دره���م 

واأخرى يف منطقة املمزر بقيمة 175 مليون درهم.
اأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 10 هبات بقيمة 12.3 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 4 مايني درهم واأخرى يف منطقة نخلة 

جمريا بقيمة 3 مايني درهم.

»العربية للطريان« ت�ستاأنف رحالتها بني 
ال�سارقة و باكو بدءا من 11 يوليو املقبل

•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  مطار  من  رحاتها  ا�شتئناف  عن  للطريان”  “العربية  اأعلنت 
الدويل اإىل باكو يف اأذربيجان بدًءا من 11 يوليو املقبل.

و توفر “العربية للطريان” تغطية عاملية جمانية �شد فريو�ص “كوفيد-
19” جلميع امل�شافرين على منت رحاتها و�شتكون هذه التغطية م�شمولة 
تلقائياً عند احلجز دون احلاجة اإىل اإبراز اأية وثائق اإ�شافية، وت�شري ملدة 
31 يوماً تبداأ من تاريخ اإقاع الرحلة وت�شمل النفقات الطبية وتكاليف 

احلجر ال�شحي اأي�شاً.

املناطق القت�سادية احلرة .. �سباب 
من مقاعد الدرا�سة اإىل ريادة الأعمال

•• اأبوظبي- وام:

منحت “وثيقة اخلم�شني” التي مت اإطاقها يف عام 2019 خارطة طريق 
اقت�شادية  مناطق  تاأ�شي�ص  اأج��ل  من  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات 
درا�شتهم اجلامعية  الطلبة خال فرتة  وابتكارات  اإبداعات  حرة حتت�شن 

وحتفزهم على ريادة الأعمال ور�شم م�شار وظيف خا�ص عقب التخرج.
و تن�ص “وثيقة اخلم�شني “ يف بندها ال�شاد�ص على حتويل اجلامعات اإىل 
العليا  التقنية  .. وتنفيذا لذلك عملت كليات  واإبداعية  اقت�شادية  مناطق 
لهم  والرعاية  الدعم  اأ�شكال  كل  وتوفري  طابها  اإب��داع��ات  احت�شان  على 
و�شول اإىل تاأ�شي�شهم ال�شركات النا�شئة اخلا�شة والنطاق يف عامل ريادة 
اإماراتي  النجاح ل�شباب  اأف��رزت هذه اجلهود عددا من ق�ش�ص  و  الأعمال. 
ت�شتعر�شها وكالة اأنباء الإمارات “وام” يف التقرير التايل بعد اأن جنحوا يف 
حتويل اأفكارهم الوليدة التي ت�شكلت خال فرتة درا�شتهم اجلامعية اإىل 
�شركات نا�شئة مبتكرة. فقد جنحت �شما بن حماد وح�شة البلو�شي خريجتا 
كليات التقنية العليا يف تاأ�شي�ص �شركة متخ�ش�شة يف جمال اأمن املعلومات 
.. وقالت اخلريجتان : “اإن الأمر بداأ كفكرة خال فرتة الدرا�شة بكليات 
اإىل م�شروع متكامل  كانت عبارة عن م�شروع تخرج ومت تطويره  التقنية 
بالدعم  واأ�شادتا  املعلومات”..  اأمن  جمال  يف  متخ�ش�شة  �شركة  وتاأ�شي�ص 
املكان  توفري  �شعيد  على  امل�����ش��روع  لتطوير  التقنية  كليات  قدمته  ال��ذي 

املائم والدعم املادي وكذلك تاأمني املعدات الازمة .

بهدف ك�ضف املواد اخلطرة وم�ضببات االأمرا�ض املعدية واحلفاظ على البيئة

دائرة الطاقة يف اأبوظبي تطلق م�سروع »خمترب مراقبة جودة مياه ال�سرف ال�سحي« يف الإمارة
•• اأبوظبي-الفجر: 

باإن�شاء  ال��ب��دء  ع��ن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ���رة  اأعلنت 
“خمتر مراقبة مياه ال�شرف ال�شحي يف اأبوظبي” 
بهدف حتليل عينات مياه ال�شرف ال�شحي والك�شف 
املبكر عن م�شببات الأمرا�ص املعدية والوقاية منها، 
والك�شف ع��ن امل���واد اخل��ط��رة وال�����ش��ارة، واحل��د منها 

للمحافظة على البيئة.
ومن املقرر النتهاء من امل�شروع يف غ�شون 12 �شهراً، 
ال�شحية”  للرعاية   42 “جي  تطويره  على  وتعمل 
ال�شحية  التكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة  ال�شركة   –
مراقبة  “خمتر  نتائج  من  �شت�شتفيد  اأبوظبي.  يف 
دائرة  م��ن  ك��ل  اأبوظبي”  يف  ال�شحي  ال�شرف  مياه 
وجهات  اأب��وظ��ب��ي،  البيئة-  وهيئة  ال�شحة-اأبوظبي 
اأخ��رى، حيث �شيكون املختر ق��ادراً على الك�شف عن 
املخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، مبا يف 
الفريو�شات  بها  تت�شبب  التي  املعدية  الأمرا�ص  ذلك 
الأخرى،  ال�شارة  والعنا�شر  والطفيليات  والبكترييا 
واإخ�شاع  وفح�شها  العينات  اأخ���ذ  خ��ال  م��ن  وذل���ك 
نتائجها لتحليل متطور للبيانات يعتمد على الذكاء 
ال�شطناعي. ومن جهته، قال معايل املهند�ص عوي�شه 
مر�شد املرر، رئي�ص دائرة الطاقة يف اأبوظبي: “بذلت 

الدائرة جهوداً حثيثة للتاأكد من جودة املياه املعاجلة 
اأي��ة ملوثات، خا�شة خال  م��ن  م��ن خلوها  وال��ت��اأك��د 
املياه  التاأكد من خلو  خ��ال  19،  من  كوفيد  اأزم��ة 
املعاجلة من فريو�ص �شار�ص-كوف-2 امل�شبب لكوفيد 
دائرة  اأطلقت  الرنامج  ه��ذا  جن��اح  على  وب��ن��اًء   .19
الطاقة خمتر مراقبة جودة مياه ال�شرف ال�شحي 
والتاأكد  ال�شحي  ال�شرف  مياه  فح�ص  جهود  لقيادة 
والبيئية.  ال�شحية  الأ���ش��رار  ك��اف��ة  م��ن  خلوها  م��ن 
جميع  يف  املجتمع  �شامة  على  احل��ف��اظ  ه��و  هدفنا 
الأوقات من خال التق�شي الن�شط ومنع التهديدات 

التي ميكن اأن تتعر�ص لها ال�شحة العامة«.
مياه  م���راق���ب���ة  مل��خ��ت��ر  “ميكن  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
ملهددات  م��ب��ك��راً  اإن�����ذاراً  ي��وف��ر  اأن  ال�شحي  ال�����ش��رف 
اأن  مي��ك��ن  ك��م��ا  املحتملة.  والبيئية  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
يكون املختر اأداة قوية ت�شمح لنا باكت�شاف م�شببات 
الأمرا�ص الأخرى اأو املواد الكيميائية ال�شارة اأو حتى 
املواد املحظورة. وهذا بدوره يخلق قاعدة معلوماتية 
مهمة للم�شاعدة يف اتخاذ القرارات واإطاق الرامج 
اأي  �شيتم تطويرها ملكافحة  التي  املختلفة  واملبادرات 

تهديد نا�شئ«.
التنفيذي  الرئي�ص  كو�شي،  اآ�شي�ص  ق��ال  جهته،  وم��ن 
“�شيكون  ال�شحية”:  للرعاية   42 “جي  ل�شركة 

خمتر مراقبة جودة مياه ال�شرف ال�شحي املتطور 
يف اأبوظبي هو الأول من نوعه على م�شتوى منطقة 
مكانة  يعزز  مم��ا  اإفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
اأبوظبي ودولة الإم��ارات الرائدة يف هذا املجال. كما 
لتحليل  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  �شيعزز 
العدوى  م�شببات  ع��ن  ب��ح��ث��اً  ال�����ش��رف  م��ي��اه  ع��ي��ن��ات 
واملواد الكيميائية ال�شارة. و�شي�شاعد تطبيق تقنيات 
الذكاء ال�شطناعي يف هذا املختر على تاأ�شي�ص نظام 
بدقة  التلوث  اأو  التف�شي  م�شدر  يحدد  مبكر  اإن���ذار 
املواقع،  من  العديد  يف  الفريو�شات  ويك�شف  عالية، 
ومن ثم يقوم بتتبع مدى انت�شار املر�ص خال فرتة 

تف�شي العدوى«.

قائمة اأهداف
ال�شرف  مياه  ج��ودة  مراقبة  “خمتر  م�شروع  ح��دد 
ينبغي  التي  ب��الأه��داف  قائمة  اأبوظبي  يف  ال�شحي” 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، مب���ا يف ذل����ك ال��ت��ع��ام��ل م���ع ع��ي��ن��ات مياه 
ال�شرف ال�شحي الطارئة امل�شتبه بتلوثها مبادة �شارة 
بتلوثها  امل�شتبه  العينات  حتليل  وكذلك  ومعاجلتها، 
اأو غ��ري م��ع��روف��ة. مي��ك��ن للمختر  مب���واد م��ع��روف��ة 
امللوثات، والتحقق  ا�شتبعاد وجود  اأو  تاأكيد  بعد ذلك 
قلق يف  تكون م�شدر  اإ�شافية قد  وج��ود ملوثات  من 

دقيقة  نتائج  ع��ن  الإب���اغ  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�شتقبل، 
املختر  �شريكز  املحتملة.    التدخل  ق��رارات  لتخاذ 
النويدات  مثل  ال�شارة،  امللوثات  على  كذلك  جهوده 
امل�����ش��ع��ة وال�����ش��م��وم احل��ي��وي��ة وم�����ش��ب��ب��ات الأم���را����ص 
للمواد  العالية  وال��رتك��ي��زات  البيولوجية  واملخاطر 

الكيميائية ال�شناعية اأو الت�شريف غري القانوين.

بواقع رحلتني اأ�ضبوعيًا

مطار ال�سارقة ي�ستقبل الرحلة الفتتاحية لطريان »فالي اأري�ستان«
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�شتقبل مطار ال�شارقة يوم الثاثاء املا�شي 
الرحلة الفتتاحية ل�شركة طريان “فاي 
من  ال��ق��ادم��ة  الكازاخ�شتانية،  اأري�شتان” 
ال��دويل، يف احتفال مميز مع  اأملاتي  مطار 
الطائرة  بر�ص  التقليدية  التحية  مرا�شم 
ال�شركة لا�شتفادة من  باملاء، حيث ت�شعى 
الطلب املتزايد على ال�شفر من واإىل اإمارة 
ال�����ش��ارق��ة م��ن خ���ال ت��د���ش��ني ه���ذا اخلط 

مبعدل رحلتني اأ�شبوعياً.

اأهمية �ضوق ال�ضفر املتنامي 
اأري�شتان”  “فاي  �شركة  اخ��ت��ي��ار  وي��وؤك��د 
ال�شفر  ���ش��وق  اأهمية  على  ال�����ش��ارق��ة،  مل��ط��ار 
ال�شياحية  احل����رك����ة  ون�������ش���اط  امل���ت���ن���ام���ي 
وال�شارقة،  كازاخ�شتان  بني  والقت�شادية، 
والإق����ب����ال امل���ت���زاي���د م���ن امل�����ش��اف��ري��ن على 
الطائرة  هبوط  وبعد  الوجهتني.   هاتني 
على اأر�ص املطار، كان يف ا�شتقبالها �شعادة 
مدير  القا�شمي  �شعود  ب��ن  في�شل  ال�شيخ 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل و�شعادة ماديار 
ومفو�ص  ال��ع��ادة  ف��وق  �شفري  مينيلبيكوف 
بالإ�شافة  الكازاخ�شتانية  ال�شفارة  ل��دى 
الهيئة، حيث مت  يف  امل����دراء  م��ن  ع��دد  اإىل 

الرتحيب بامل�شافرين وطاقم الطائرة.

تر�ضيخ مكانة ال�ضارقة كمركز 
دويل لل�ضياحة والثقافة واالأعمال 

ق���ال ���ش��������������ع��ادة ع��ل��ي ���ش��امل امل���دف���ع، رئي�ص 
هيئ�������ة مط������ار ال�شارقة الدويل:

 “نرحب باتخ������اذ �شركة “فاي اأري�شتان” 
م����ن م����ط����ار ال�������ش���ارق���ة حم���ط���ة ووج���ه���ة 

لرحاتها. 
تقدي��������م  ع��ل��ى  دائم��������اً  ن��ح��ر���ص  ون��ح��ن 
لكاف������ة  والت�ش������هيات  اخلدمات  اأف�ش����ل 
�ش�������ركائنا لتعزيز جترب������ة �ش�����فر مميزة يف 
الإجراءات  من  م�ش�������توى  اأعلى  اتباع  ظل 
�شاهم  الذي  الأمر  الحرتازية،  والتدابري 
�ش�����ركات  با�ش�������تقطاب  ال�ش������تمرار  يف 
مب�ا  العم������اء  ثق��������ة  وتعزي�������ز  ج��دي��دة، 

يوفره مطار ال�شارقة. 

و�شي�شهم هذا الإطاق اجلديد يف تر�شيخ 
لل�شياحة  دويل  ك��م��رك��ز  ال�����ش��ارق��ة  م��ك��ان��ة 
وال��ث��ق��اف��ة والأع����م����ال، وج����ذب م��زي��د من 
ال�����ش��ي��اح ال��ق��ادم��ني م���ن ك��ازاخ�����ش��ت��ان اإىل 

الإمارة«.
طريان  ل�شركة  “نتمنى  �شعادته:  واأ�شاف 
النج�����اح  ك��������������ل  اأري�ش�����تان”  “ف���اي 
اجلديدة  اخل��ط��وة  ه�����ذه  يف  والتوفي�������ق 
اإمارة  بني  مبا�ش��رة  رح��ات  افتت���������اح  مع 
ال�شارقة ومدينة اأملاتي والتي �شتمنح املزيد 
يرغبون  ممن  للم�شافرين  اخل��ي��ارات  من 

ب���زي���ارة ك��ازاخ�����ش��ت��ان ب��ه��دف ال��رتف��ي��ه اأو 
الأعمال«.

رحلتني اأ�ضبوعيًا 
�شركة  وه��ي  اأري�شتان”،  “فاي  و�شتقوم 
واململوكة  ال��ت��ك��ل��ف��ة  املنخف�شة  ال���ط���ريان 
بت�شيري  كازاخ�شتان،  يف  اأ�شتانا  اإير  ل�شركة 
وال�شارقة،  اأمل��ات��ي  ب��ني  املنتظمة  رحاتها 
مب��ع��دل رح��ل��ت��ني اأ���ش��ب��وع��ي��اً اأي�����ام الأح����د، 
ال�شارقة  اأمل��ات��ي-  خ��ط  ويعتر  وال��ث��اث��اء 
ال�شركة  ت��ق��وم  دويل  ج���وي  خ���ط  خ��ام�����ص 

الطلب  تنامي  م��ن  لا�شتفادة  بافتتاحه 
حول  وج��ه��ات��ه��ا  �شبكة  ودع���م  ال�شفر  ع��ل��ى 

العامل.
وي��وا���ش��ل م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ت��ق��دمي اأف�شل 
ال�شركات  لكافة  والت�شهيات،  اخل��دم��ات 
ان�شيابية  ي�شمن  مب��ا  امل��ط��ار،  يف  العاملة 
هذه  وت���اأت���ي  الت�شغيلية.  ال��ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ري 
الذي  الت�شاعدي  امل�شار  لتعك�ص  اخلطوة 
على  �شواء  حتقيقه  يف  ال�شارقة  مطار  ب��داأ 
ال�شحن  اأو حركة  امل�شافرين  اأع��داد  �شعيد 

اجلوي.

»ات�سالت« و »اإريك�سون« تتعاونان لإطالق 
اجليل اخلام�ش عايل النطاق جتاريا يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام: 

مع  ���ش��راك��ت��ه��ا  ع���ن  “ات�شالت”  اأع���ل���ن���ت 
املوجات  ت��ق��ن��ي��ة  لإط������اق  “اإريك�شون” 
�شبكة  يف   /mmWave/ امل���ل���ي���م���رتي���ة 
 5G اخل��ام�����ص  للجيل  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف 
جت��اري��اً يف دول���ة الإم�����ارات ، ح��ي��ث ي�شاهم 
اإط���اق اجل��ي��ل اخل��ام�����ص ع��ايل ال��ن��ط��اق يف 
حتقيق كفاءة ات�شال عالية ب�شرعة حتميل 
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ملي ثانية.
ومن خال ا�شتثماراتها املتوا�شلة، متكنت 
حتتية  ب��ن��ي��ة  ت�����ش��ي��ي��د  م����ن  “ات�شالت” 
متطورة ل�شبكة اجليل اخلام�ص ميكنها اأن 
اأدوات  اأهم  اأحد  لتكون  املتفوق  الأداء  توفر 
التحول الرقمي يف دولة الإمارات، ولتحقيق 
التميز يف تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة 

مثل اأمتتة العمليات واإنرتنت الأ�شياء.
وي�����ش��ت��م��د ق���ط���اع الت�������ش���الت ال���دع���م من 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة الإم������ارات التي 
مت��ث��ل امل���ح���ّف���ز ال��رئ��ي�����ص ل��ت�����ش��ري��ع وت���رية 
اإىل اجلهود  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول 
الت�شالت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
اأوائل  من  ُتعد  والتي  الرقمية  واحلكومة 
اجلهات امل�شرعة يف املنطقة يف اإتاحة نطاق 
اجليل  يف  ل�شتخدامها  املليمرتية  امل��وج��ة 

اخلام�ص بدولة الإمارات.
اخلام�ص  للجيل  املليمرتية  املوجة  وتوفر 
تردد عاٍل و�شعات ات�شال كبرية مما يجعلها 
/ الثابت  الا�شلكي  النفاذ  ل�شبكة  مائمة 

Fixed Wireless Access/ ولتو�شيل 

ع��ال��ي��ة مت��اث��ل �شرعات  اإن���رتن���ت  ���ش��رع��ات 
الألياف ال�شوئية ولكن ل�شلكياً وذلك يف ما 
يعرف بامليل الأخري، وهو البعد بني اأجهزة 
امل�شرتكني واملحطات املجاورة لهم. كما تعد 
املناطق  فعالية كبرية يف  ذات  التقنية  هذه 
التجارية،  واملراكز  املاعب،  مثل  املزدحمة 
كثافة  تتطلب  التي  ال�شخمة  واملنا�شبات 
للنطاق  حزم  تت�شمن  وهي  عالية،  ات�شال 
اجليل  �شبكة  ل�شتخدام  متاحة  العري�ص 

اخلام�ص بزمن ا�شتجابة منخف�ص.
وتعليقاً على هذه ال�شراكة، قال هيثم عبد 
للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�ص  ال����رزاق، 
حتر�ص  “ات�شالت”  اإن  “ات�شالت”  يف 
ال��ري��ادي��ة يف  ع��ل��ى مكانتها  ع��ل��ى احل��ف��اظ 
ق��ط��اع الت�������ش���الت، وم��وا���ش��ل��ة دوره�����ا يف 
للعماء،  الرقمية  التجارب  اأف�شل  توفري 
ا�شرتاتيجيتنا  مع  ال�شراكة  هذه  وتتما�شى 
املتمثلة يف “قيادة امل�شتقبل الرقمي لتمكني 
امل�شرتكني  لتزويد  و�شعينا  املجتمعات”، 
اجليل  ب�شبكة  جداً  عالية  ات�شال  ب�شرعات 
هذه  تطبيق  اإىل  نتطلع  ح��ي��ث  اخل��ام�����ص، 
امل�شتقبل  يف  اأو����ش���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ن��ي��ة 

القريب لت�شمل كافة امل�شرتكني.
الزرعوين،  �شعيد  امل��ه��ن��د���ص  ق���ال  وب�����دوره 
الهاتف  ل�شبكات  للرئي�ص  الأول  ال��ن��ائ��ب 
“ات�شالت  ان  “ات�شالت”  يف  امل��ت��ح��رك 
“ ت��ف��خ��ر ب���اإط���اق امل���وج���ة امل��ل��ي��م��رتي��ة يف 
اخلام�ص  للجيل  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  �شبكة 
وب��اأن ت�شبح هذه التقنية ج��زءاً من البنية 
العربية  الإم��ارات  الرقمية لدولة  التحتية 
’ات�شالت’  ين�شجم مع جهود  املتحدة، مبا 

اأحدث احللول التقنية  اإىل توفري  الرامية 
وت�شخريها خلدمة امل�شرتكني. وتاأتي هذه 
فارقة  كعامة  “اإريك�شون”  مع  ال�شراكة 
والتي  ل�شبكة اجليل اخلام�ص  يف م�شريتنا 
العمليات وتلبي  اأمتتة  اأكر  ب�شكل  �شتدعم 
الت�شال  ت����رددات  على  الهائلة  املتطلبات 
الناجمة عن ا�شتخدام التقنيات امل�شتقبلية 
امل��ت��ط��ورة. م��ن جانبه، ق��ال ايكو  واحل��ل��ول 
ن��ي��ل�����ش��ون ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ص ورئ��ي�����ص وح���دة 
ال�شرق  اإري��ك�����ش��ون  ال��دول��ي��ني يف  ال��ع��م��اء 
مع  العمل  اإىل  نتطلع  واإفريقيا  الأو���ش��ط 
اجلديدة  بالتقنيات  ورفدها  “ات�شالت” 
مثل حلول �شبكة اجليل اخلام�ص والإمكانات 
التي ميكن اأن تقدمها للم�شرتكني يف دولة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وم���ن خال 
املتوفرة  الأخ��رى  احللول  مع  ا�شتخدامها 
م��ث��ل ال���ن���ف���اذ ال��ا���ش��ل��ك��ي ال���ث���اب���ت، ميكن 

الحتياجات  تلبي  اأن  املليمرتية  للموجات 
املتزايدة لات�شال عايل اجلودة يف العديد 
بث  م��ن  ب���دءاً  املتطورة  ال�شتخدامات  م��ن 
بتقنية  الإن��رتن��ت  على  والأل��ع��اب  املحتوى 
الواقع املعّزز والفرتا�شي، ومروراً بغريها 
الأ�شياء  اإن��رتن��ت  مثل  ال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ن 

وامل�شانع الذكية.
وي����رّك����ز ت��وح��ي��د امل���ع���اي���ري ل�����ش��ب��ك��ة اجليل 
لتوفري  حم���ددة  متطلبات  على  اخل��ام�����ص 
���ش��ب��ل الت�����ش��ال ل��ل��خ��دم��ات امل��ت��ط��ورة مثل 
الذكية  للهواتف  املتقدمة  النطاقات  ح��زم 
املحتوى  ل���ب���ث  الأج������ه������زة  م����ن  وغ����ريه����ا 
املبا�شر،  بالوقت  الإن��رتن��ت  على  والأل��ع��اب 
حيث تتطلب هذه اخلدمات وفرة الت�شال 

وكفاءته �شمن زمن ا�شتجابة منخف�ص.
ال�شدد، متت تو�شعة حزم الرتددات  وبهذا 
لتلبية  اخلام�ص  اجليل  ل�شبكة  الا�شلكية 

املتحرك،  الهاتف  �شبكات  واأداء  متطلبات 
الرتددات  ح��زم  كافة  ت�شم  الآن  واأ�شبحت 
�شبكة  �شابقاً  ت�شغلها  التي كانت  الا�شلكية 
اجليل الرابع 4G، بالإ�شافة اإىل املزيد من 
 ،/Sub-6/ الرتددات لغاية 6 جيجاهرتز
املليمرتية لأعلى  والنطاق العايل للموجة 
اخلطوة  و�شت�شمل  جيجاهرتز.   24 م��ن 
اخلام�ص  اجليل  �شبكة  تو�شعة  من  التالية 
من  الأعمال  قطاع  ا�شتفادة  اإمكانية   5G
املتحرك،  لات�شال  امل��ت��ط��ورة  امل��زاي��ا  كافة 
ومرونة الت�شال، وموثوقيته، �شمن اأعلى 
اخلطوة  هذه  و�شت�شاهم  احلماية.  معايري 
لتطوير  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ش��خ��ري  يف 
خمتلف القطاعات يف الإمارات مبا يف ذلك 
الآلية،  وامل�شانع  الذاتية،  القيادة  منظومة 
الروبوتات،  ب��وا���ش��ط��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  واأمت���ت���ة 

والواقع الفرتا�شي واملعّزز، وغريها.

•• ال�شارقة -الفجر:

اإعان  حفل  تقيم  ال�شارقة  جامعة  يف  الأعمال  اإدارة  كلية 
اأطلقتها  كانت  والتي  املبتكر”  “م�شابقة  الفائزين بجائزة 
ال��ك��ل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون ورع���اي���ة ���ش��رك��ة ���ش��ن��دوق الب��ت��ك��ارات يف 
اإماراتي،  دره��م  األ��ف   30 2021، مبجموع جوائز  مار�ص 
والتي هدفت اإىل متكني الطاب من تطبيق نهج التفكري 
لريادة  م��ب��ت��ك��رة  لأف���ك���ار  ال��ف��ر���ص  حت��دي��د  يف  الت�شميمي 
ظهرت  التي  امل�شكات  معاجلة  �شاأنها  من  والتي  الأعمال، 
الأفكار  حتويل  خ��ال  م��ن   ،COVID-19 ل��وب��اء  نتيجة 

رحبت  الفتتاحية،  كلمتها  خ��ال  رقمية.  اإىل  التجارية 
الأعمال  اإدارة  الدكتورة دميا جمايل، عميد كلية  الأ�شتاذة 
البتكارات  ���ش��ن��دوق  ل�شركة   ال�شكر  وق��دم��ت  ب��احل�����ش��ور، 
وعلى راأ�شها الأ�شتاذ �شعيد غامن مطر ال�شويدي، الرئي�ص 
كما  للم�شابقة،  دع��م��ه  على  ال�شركة  وموؤ�ش�ص  التنفيذي 
تنظيم  والإداري��ة على  التدري�شية  الهيئتني  اأع�شاء  �شكرت 
حتدثت  ث��م  امل�����ش��ارك��ني،  الطلبة  �شكرت  وك��ذل��ك  امل�شابقة 
اأه��م��ي��ة الب��ت��ك��ار وري����ادة الأع���م���ال يف منطقة اخلليج  ع��ن 
ال��ع��رب��ي وال�����ش��رق الأو���ش��ط ن��ظ��را لأن��ه��ا ت�شهد من��وا ثابتا 
اخلليج  منطقة  اأن  واأ�شافت  النا�شئة،  ال�شركات  قطاع  يف 

وال�����ش��رق الأو����ش���ط ل��دي��ه��ا ال��ك��ث��ري م��ن الإم���ك���ان���ات، ولكن 
يف  متاأخرة  ت��زال  ل  الرئي�شية  الرقمية  القطاعات  بع�ص 
ال��ت��ط��ور، ول��ه��ذا اأك����دت ع��ل��ى ����ش���رورة ت��ك��ري�����ص امل��زي��د من 
الهتمام للتعليم اجلامعي املتعلق بريادة الأعمال. الأ�شتاذ 
واملوؤ�ش�ص  التنفيذي  الرئي�ص  ال�شويدي،  �شعيد غامن مطر 
ال�شت�شاري  املجل�ص  يف  وع�شو  البتكارات  �شندوق  ل�شركة 
لكلية اإدارة الأعمال، خال كلمته اأكد على اأهمية املبادرات 
والأن�شطة التي تعمل على حتفيز الطلبة يف جمال البتكار 
والإب��داع، ثم اأعطى عدة ن�شائح للطلبة يف ريادة الأعمال 
وكيفية اإطاق م�شروع جتاري ناجح، واأهمية الرتكيز على 

الأفكار املبتكرة والعمل عليها وتنميتها لت�شبح م�شروع، ثم 
جمال  يف  وانطاقه  ال�شخ�شية  جتربته  عن  اأي�شا  حتدث 
اأ�شبح  ح��ت��ى  ك���ان ط��ال��ب��ا جامعيا  اأن  م��ن��ذ  الأع���م���ال  ري����ادة 
���ش��اح��ب ���ش��رك��ة. وخ����ال اجل��ول��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة اأع��ل��ن��ت جلنة 
الأول  باملركز  الكهرباء”  “�شوت  فكرة  ف��وز  عن  التحكيم 
الأ�شوات  يلتقط  جهاز  ت�شميم  عن  الفكرة  تتمحور  حيث 
تزود  كهربائية  طاقة  اإىل  ويحولها  الطائرات  من  العالية 
الطائرة بالطاقة، مما �شيوؤدي اإىل تقليل ا�شتخدام الوقود 
وك��ذل��ك تقليل ت��ل��وث ال��ه��واء، وف���از ب��امل��رك��ز ال��ث��اين فريق 

“النظارات الذكية” .

كلية اإدارة الأعمال بجامعة ال�سارقة تعلن الفائزين يف »م�سابقة املبتكر«
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املال والأعمال

�سلطان بن �سليم: جمموعة من املرتكزات الرئي�سية تدعم منو جتارة دبي اخلارجية

الجتماعات  دور  على  موؤكداً  املجل�ص.. 
اإثراء  يف  ال�شت�شاري  للمجل�ص  الدورية 
الأعمال  وت�����ش��ه��ي��ل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جت��رب��ة 
اأرائهم  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ع���ر  ال��ت��ج��اري��ة 
جانبه  م��ن  ومناق�شتها.  ومقرتحاتهم 
اأن  اأح��م��د حم��ب��وب م�شبح  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
التي  ال�شيا�شات القت�شادية ال�شتباقية 
ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا احل���ك���وم���ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
واحلزم  ك��ورون��ا  جائحة  اأزم���ة  تداعيات 
القت�شادية الداعمة لعبت دوراً اإيجابياً 
للجائحة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الآث�����ار  حت��ج��ي��م  يف 
وعلى  احليوية  القطاعات  خمتلف  على 
وقال  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����ش��ادي  الن�شاط 
قاعدة  تو�شيع  على  دب��ي  ج��م��ارك  تعمل 
امل���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��و���ش��ول بحجم 
دره��م خال  اإىل تريليوين  دب��ي  جت��ارة 
ال�شنوات اخلم�ص القادمة .. م�شرياً اإىل 
حر�ص الدائرة على بناء عاقات وطيدة 

•• دبي-وام:

اأك����د ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان اأح���م���د ب���ن �شليم 
رئي�ص جمل�ص الإدارة الرئي�ص التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة رئي�ص 
واملنطقة  واجل���م���ارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ش�����ش��ة 
العاملية  احل��رة رئي�ص غرفة جت��ارة دب��ي 
مر�شحة  اخل���ارج���ي���ة  دب�����ي  جت������ارة  اأن 
العام احلايل  قوياً خال  لتحقيق منواً 
املرتكزات  من  جمموعة  بدعم   2021
جائحة  ب���ره���ن���ت  اأن  ب���ع���د  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
عام  ب�شكل  دولة  ديناميكية  على  كورونا 
واإمارة دبي ب�شكل خا�ص يف التعامل مع 
الإمارة  به  تتمتع  وم��ا  العاملية  الأزم���ات 
�شعيد  على  مرنة  اقت�شادية  حلول  من 
الت�شريعات  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ح����زم 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وف��ق 
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
اخلدمات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اهلل”  “رعاه 

اللوج�شتية الرائدة عاملياً .
و اأ�شار اإىل اأن من اأهم املرتكزات الداعمة 
خارطة دبي التجارية الدولية اجلديدة 
والتي تت�شمن العمل على متديد �شبكة 
خطوط دبي التجارية اإىل 200 مدينة 
قلب  يف  الإم�����ارة  دور  لرت�شيخ  ج��دي��دة 
موؤ�ش�شة  وت�شعى  العاملية  التجارة  حركة 
على  احلرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ 
املوانئ  جم����ال  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا  زي�����ادة 
من  العديد  يف  اللوج�شتية  واخل��دم��ات 
اأفريقيا واآ�شيا ويف هذا ال�شاأن  الدول يف 
العاملية  دب���ي  م���وان���ئ  وق��ع��ت جم��م��وع��ة 

مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الأثيوبية 
الطريق  الإثيوبي من  الطرف  لتطوير 
اأحد  ليكون  اإثيوبيا وبربرة  املو�شل بني 
واللوج�شتية  ال��ت��ج��اري��ة  امل���م���رات  اأه����م 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  للخطوط  بالن�شبة 
و�شركاوؤها  العاملية  دب��ي  موانئ  وتعتزم 
دولر  م��ل��ي��ار  اإىل  ي�����ش��ل  م���ا  ا���ش��ت��ث��م��ار 
ال�����ش��ن��وات الع�شر  اأم��ري��ك��ي ع��ل��ى م���دى 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ق���ادم���ة 

ل�شل�شلة التوريد على طول املمر .
و دعا بن �شليم قطاع الأعمال والتجار يف 
دبي اإىل ال�شتفادة من احل�شور العاملي 
ان  ،منوها  العاملية  دبي  ملجموعة موانئ 
ت�شدر دولة الإمارات املركز الأول عاملياً 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج���رع���ات ال��ت��ط��ع��ي��م لكل 
100 �شخ�ص وكذلك يف عدد الفحو�ص 
مع  التعامل  يف  ا�شرتاتيجيتها  وجن���اح 
اجل���ائ���ح���ة وت��ط��ع��ي��م م����ا ي���ت���ج���اوز 70 
من  يعتر  امل�شتهدفة  الفئة  من  باملائة 
ب�شكل  الداعمة لاقت�شاد  العوامل  اأهم 
ب�شكل  وال�شياحة  التجارة  وقطاعي  عام 

خا�ص.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال الج����ت����م����اع ال���ث���اين 
يف  دب��ي  جل��م��ارك  ال�شت�شاري  للمجل�ص 
2021 الذي عقد عر تقنية الت�شال 
حمبوب  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  بح�شور  امل��رئ��ي 
م�����ش��ب��ح امل����دي����ر ال����ع����ام جل����م����ارك دبي 
الإدارات  وم����دراء  التنفيذيني  وامل����دراء 
العمل  وجم���م���وع���ات  دب����ي  ج���م���ارك  يف 
والتجارة حيث رحب اإدري�ص بهزاد مدير 
الجتماع  م��ق��رر  ال��ع��م��اء  ا���ش��ع��اد  اإدارة 
اأع�شاء  وال��ت��ج��ارة  ال��ع��م��ل  مب��ج��م��وع��ات 

جمموعات  م��ع  ا�شرتاتيجية  و���ش��راك��ات 
بالأعمال  ل��ارت��ق��اء  وال��ت��ج��ارة  ال��ع��م��ل 
القت�شادية  ال����ش���ت���ث���م���ارات  وحت��ف��ي��ز 
اآف���اق اأكرث  وال��ت��ج��اري��ة والن��ط��اق اإىل 
التي  ال�شعوبات  ظ��ل  يف  خا�شة  رح��اب��ة 
من  يعزز  مب��ا  العاملي  القت�شاد  ت��واج��ه 
اأحمد  وق��دم  ال�شاملة.  التنمية  م�شرية 
اإدارة  اأول  م��دي��ر  ك��اظ��م  ال�����ش��ام  ع��ب��د 
املوؤ�ش�شي عر�شاً  والتميز  ال�شرتاتيجية 
عن جتارة دبي اخلارجية يف الربع الأول 
�شجلت جتارة  اجل���اري حيث  ال��ع��ام  م��ن 
الربع  يف  النفطية  غ��ري  اخلارجية  دب��ي 
الأول من العام 2021 منواً بن�شبة 10 
باملائة لت�شل قيمتها اإىل 354.4 مليار 
درهم مقابل 323 مليار درهم يف الربع 
الأول من العام 2020. وحققت جتارة 
ال��ع��ام احلايل  ال��رب��ع الأول م��ن  دب��ي يف 
من�����واً ب��ن�����ش��ب��ة 5 ب��امل��ائ��ة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
2019 و�شجلت  العام  الأول من  الربع 
ال�شادرات منواً قوياً يف الربع الأول من 
باملائة   25 ن�شبته  بلغت   2021 ال��ع��ام 
درهم  مليار   50.5 اىل  قيمتها  لت�شل 
لي�شل  باملائة   20 بن�شبة  وزادت كميتها 
ارتفعت  فيما  ط��ن  مليون   5 اإىل  وزن��ه��ا 
لت�شل  باملائة   9 بن�شبة  ال���واردات  قيمة 
وارتفعت  دره�����م،  م��ل��ي��ار   204.8 اإىل 
قيمة اإعادة الت�شدير بن�شبة 5.5 باملائة 

لت�شل اإىل 99 مليار درهم.
عر�ص  الج����ت����م����اع  ت����ن����اول  ذل������ك  اإىل 
ال��دي��ن خ��ب��ري م�شوؤولية  ري��ح��ان  ق��دم��ه 
دب��ي حت��دث حول  جمتمعية يف جمارك 
يتعلق  فيما  دب��ي  ج��م��ارك  روؤي���ة ومهمة 

تتلخ�ص  ال��ت��ي  املجتمعية  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
الجتماعية  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  اله���ت���م���ام  يف 
اإىل اأن  والبيئية والقت�شادية .. م�شرياً 
األ��ف مبادرة  اأك��رث م��ن  اأطلقت  ال��دائ��رة 
ا�شتهدفت  املا�شية  اخلم�ص  ال�شنوات  يف 
م�شتوى  وو�شل  �شخ�ص  مليون   7.63
�شعادة ال�شركاء والعماء عن مبادراتها 
 2020 يف  ب��امل��ائ��ة   90 اإىل  املجتمعية 
ويف جم����ال ال����ش���ت���دام���ة ح��ق��ق��ت وف����راً 
امل��اء والكهرباء  مقداره مليون دره��م يف 
يف ال�شنوات اخلم�ص املا�شية مع تطبيق 
95.4 باملائة ل�شرتاتيجية دبي  بن�شبة 
الاورقية واإعادة تدوير 379 طن من 
الأوراق والنفايات وتنفيذ 56 م�شروعا 
بيئياً مع تطبيق تام ملعايري اآيزو العاملية 
 45001 و  و14001   18001
نفذت   2020 ك����ورون����ا  ع�����ام  وخ������ال 
م��ب��ادرة جمتمعية   145 دب���ي  ج��م��ارك 

ا�شتهدفت 378األف �شخ�ص.
جمعية  ا�شتعر�شت  الج��ت��م��اع  وخ���ال 
وكاء املاحة بدبي بع�ص املبادرات التي 
يتوقع لها اأن توؤدي دوراً اإيجابياً يف قطاع 
ال�شحن واللوج�شتيات و�شا�شل التوريد 
هايرلوب  م�����ش��روع  وم��ن��ه��ا  امل�شتقبلي 
والطباعة  العاملية”  دب��ي  “موانئ  م��ن 
اأول  دب��ي  اأط��ل��ق��ت  الب��ع��اد حيث  ثاثية 
البعاد  الثاثية  بالطباعة  ملكتب  مبنى 
اجلنوب  دبي  م�شروع  وكذلك  العامل  يف 
يحت�شن  وال���ذي  �شنرتال  وورل���د  لدبي 
الهامة مثل موقع  الفعاليات  من  ع��دداً 
العاملي  2020دبي  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ص 

ومعر�ص دبي للطريان.

الإمارات �سمن قائمة الـ 20 الكبار عامليا
 يف 12 موؤ�سرا تناف�سيا يف احل�سابات الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

اأدرجت ثاث مرجعيات دولية متخ�ش�شة بالتناف�شية، دولة الإمارات �شمن 
12 موؤ�شراً تخ�ّص قطاع احل�شابات  20 الكبار على م�شتوى العامل يف  ال� 

الوطنية خال العام 2020.
وت�شمل املوؤ�شرات التي اعتمدتها التقارير ال�شنوية الأخرية لرنامج الأمم 
للتنمية  ال��دويل  واملعهد  العاملي،  القت�شادي  واملنتدى  الإمن��ائ��ي،  املتحدة 
الإدارية، قطاعات يف احل�شابات الوطنية تراوحت بني ديناميكيات الدخل 
واإجمايل  الجنبية  املركزية  احلكومة  ودي��ون  للفرد،  الإج��م��ايل  القومي 

الناجت املحلي للفرد، و�شوًل اىل ن�شبة التجارة لإجمايل الناجت املحلي.
والإح�شاء”،  للتناف�شية  الحت��ادي  “املركزي  نّفذه  ال��ذي  الر�شد  وُيظهر 
الأوىل  املرتبة  احتلت  الإم��ارات  دول��ة  اأن  الدولية  املرجعيات  لتقارير هذه 
 4.0 العاملي  التناف�شية  تقرير  وثقها  كما  ال��َدْي��ن  ديناميكيات  يف  عاملياً 

ال�شادر عن املنتدى القت�شادي العاملي.
املركزية  ديون احلكومة  بقطاع  عاملياً،  الأوىل  املرتبة  كما جاءت كذلك يف 
املعهد  ي�شدره  الذي  العاملية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  ح�شب  الأجنبية، 

الدويل للتنمية الإدارية.
دولة  ال���دويل،  الأداء  لتناف�شية  ر���ش��ده  يف  اأي�����ش��اً،  ال�شنوي  الكتاب  واأدرج 
يف  وك��ذل��ك  للفرد،  املحلي  ال��ن��اجت  باإجمايل  اخلام�شة  املرتبة  يف  الإم����ارات 

اإجمايل الَدْين احلكومي العام.
فيما جاءت الإم��ارات يف املرتبة 8 عاملياً بتناف�شية ر�شيد احل�شاب اجلاري 
ن�شبة اإىل اإجمايل الناجت املحلي، ويف املرتبة ال� 10 يف الإنتاجية الكلية /
معدل القوة ال�شرائية/ ويف املرتبة 11 يف ن�شبة التجارة اإىل اإجمايل الناجت 
املحلي، وهي خ�شو�شية تت�شدر بها الإمارات دول ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا كبوابة للتجارة الدولية.
ويف توقعاته للنمو الفعلي يف اإجمايل الناجت املحلي، رغم م�شتجدات جائحة 
الكتاب  اأدرج  فقد   ،2020 خ��ال  العاملي  القت�شاد  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا 
ال�شنوي للتناف�شية العاملي ال�شادر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية، دولة 
ذل��ك يوثّق لقدرة  العامل. وك��ان يف  14 على م�شتوى  املرتبة  الإم���ارات يف 
القت�شاد الإماراتي على مواجهة التحديات وا�شتدامة التنمية.كما �شنفها 

باملرتبة ذاتها يف ر�شيد احل�شاب اجلاري.
دولة  اأدرج  فقد  الفعلي  النمو  للفرد،  ال�شرائية  ال��ق��وة  ملعدل  ر���ش��ده  ويف 

الإمارات باملرتبة 20 عاملياً.
الأمم  برنامج  ي�شدره  الذي  العاملي  الب�شرية  التنمية  تقرير  اأن  اإىل  ي�شار 
املتحدة الإمنائي، اأدرج معدل القوة ال�شرائية للفرد يف الدورة القت�شادية 

الإماراتية باملرتبة ال�شابعة على م�شتوى العامل.

»ويز اإير اأبوظبي« تطلق حقيبة 
ال�سفر الإلكرتونية للطيارين

•• اأبوظبي-وام:

والتي  للطيارين  الإلكرتونية  ال�شفر  حقيبة  اأبوظبي”  اإير  “ويز  اأطلقت 
منت  على  املطبوعة  وامل��واد  والكتيبات  الأوراق  جميع  ا�شتبدال  اإىل  تهدف 
على  متوفرة  رقمية  مبلفات  وا�شتبدالها  بالطيارين  اخلا�شة  ال��ط��ائ��رة 

الأجهزة اللوحية.
اإىل رفع  املبتكر  التقني  من خال هذا احلل  اأبوظبي”  اإير  “ويز  وت�شعى 
من  يعزز  اأن��ه  كما  ال��رح��ات،  ج��وان��ب  ملختلف  التخطيط  ك��ف��اءة  م�شتوى 
من  ال�شتدامة  من  اأعلى  م�شتويات  حتقيق  اإىل  الرامية  ال�شركة  اأه��داف 

خال تخفي�ص ا�شتخدام الورق وتخفي�ص ا�شتهاك الوقود ب�شكل كبري.
بالوثائق  وامل��ج��ه��ز  باد”  “اأي  ل��وح��ي  ج��ه��از  ع��ل��ى  ط��ّي��ار  ك��ل  و�شيح�شل 
الازمة  الأداء  وتطبيقات  البيانية  وال��ر���ش��وم  ال�شلة  ذات  والتطبيقات 
اخلا�شة بالرحلة، كما يوفر اجلهاز معلومات حلظية ومراجعات لإيجازات 

املهمة طوال الرحلة.
الأو�شع  ال�شركة  ال��ت��زام  حتقيق  يف  اإيجابي  ب�شكل  اخلطوة  ه��ذه  و�شت�شهم 
الكربون  انبعاثات  خف�ص  �شيما  ل  البيئية،  ب�شمتها  تقليل  اإىل  وال��رام��ي 
النظام اجلديد ح��وايل �شتة مايني ورق��ة من  اأك��ر، حيث �شيوفر  ب�شكل 
ف�شًا  �شنوياً،  �شجرة   600 اأك��رث من  توفري  يعادل  ما  اأي  �شنوياً،  ال��ورق 
عن التقليل من ا�شتهاك الوقود من خال تخطيط اأكرث دقة للرحات 

وتوفري الوزن.
و�شتوفر خطط الطريان املعدلة قبل كل رحلة وخالها اأكرث من 4500 
طن من الوقود �شنوياً، مما يقلل من انبعاثات الغازات مبا يزيد عن 14 
األ��ف م�شافر �شنوياً  األ��ف ط��ن، وي��رتج��م ه��ذا ال���وزن اإىل م��ا ي��ع��ادل 180 
750 طائرة من طراز  80 كيلوغرام، وهو نف�ص وزن  بوزن و�شطي يبلغ 

ذات 239 مقعداً.  A321neo
اجلديد،  ال��ن��ظ��ام  على  للتعلم  تدريبية  ور����ص  بتنظيم  ال�شركة  و�شتقوم 
ول�شمان انتقال الطيارين ب�شكل �شل�شل، حيث من املتوقع ت�شغيل النظام 

قبل نهاية العام اجلاري.
و قال جريبني بودنت، مدير ق�شم التدريب، مهند�ص حلول حقيبة ال�شفر 
�شركة طريان  اأكرث  تكون  ت�شعى لأن  اأبوظبي”  اإير  “ويز  اإن  الإلكرتونية 
�شديقة للبيئة من خال تقليل الب�شمة البيئية با�شتمرار اإذ ُيعد تقدمي 
انبعاثات  لتقليل  مهمة  خ��ط��وة  اجل��دي��دة  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ط��ريان  حقيبة 
الكربون لدى ال�شركة نظراً لدوره يف تخفي�ص ا�شتخدام الأوراق وبالتايل 

حتقيق وفورات كبرية يف الوزن وتقليل حرق الوقود وتقليل النبعاثات.

يف اإطار التزامها بتعزيز التوا�ضل مع جمتمع االأعمال يف االإمارة

وفد من »غرفة ال�سارقة« يطلع على املحالت التجارية واخلدمات الرتفيهية التي تقدمها التو�سعة اجلديدة ملركز �سحارى
•• ال�شارقة-الفجر:

زار وفد من غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، 
العوي�ص  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  برئا�شة 
رئي�ص جمل�ص اإدارة الغرفة موؤخرا م�شروع 
�شحارى  ملركز  اجلديدة  الغربية  التو�شعة 
اأح����د اأك����ر امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال���رائ���دة يف 
الإم������ارات، وت��ن��درج ه���ذه ال���زي���ارة يف اإطار 
التزام الغرفة بتعزيز التوا�شل مع املن�شاآت 
فئاتها  مبختلف  القت�شادية  والقطاعات 
يف الإم��ارة. و�شم وفد الغرفة �شعادة وليد 
ال��ن��ائ��ب الثاين  ب��وخ��اط��ر  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
جمل�ص  اأع�شاء  من  وع��دد  الغرفة  لرئي�ص 
اأمني  اأحمد  حممد  و�شعادة  الغرفة،  اإدارة 
�شيف  و�شعادة  الغرفة،  عام  مدير  العو�شي 
حم��م��د امل��دف��ع ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
اجلروان  را�شد  واإبراهيم  ال�شارقة،  اإك�شبو 
مدير اإدارة العاقات القت�شادية والت�شويق 
اأك��رم عمار  ا�شتقبالهم  يف الغرفة، وك��ان يف 
املدير التنفيذي للمركز وعدد من موظفي 
املركز، حيث اطلعوا على املجموعة الكبرية 
التي ت�شمها التو�شعة اجلديدة من املحات 
واأماكن الرتفيه واملطعام، وما يقدمه من 
خدمات تعد اإ�شافة نوعية لقطاع التجزئة 

والقطاع ال�شياحي يف الإمارة.

متابعة م�ضتمرة
العوي�ص،  ���ش��ل��ط��ان  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
حر�ص  من  اإنطاقا  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن 
ل�شوؤون  امل�����ش��ت��م��رة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة 
الإمارة  القطاعات القت�شادية املختلفة يف 

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي عن 
و����ش���ول ق��درت��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة م���ن املياه 
490 مليون جالون يومياً  اإىل  املحاة 
اإ�شافة وح��دات جديدة متطورة يف  بعد 
جممع حمطات جبل علي لإنتاج الطاقة 
والتحلية املياه بتقنية التنا�شح العك�شي 

./SWRO/ لتحلية مياه البحر
وقال معايل �شعيد حممد الطاير الع�شو 
املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي “نعمل يف اإطار روؤية القيادة 
عاملية  حتتية  بنية  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ر���ش��ي��دة 
امل�����ش��ت��وى مل��واك��ب��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د على 
متميزة  خدمات  وتوفري  واملياه  الطاقة 
دب��ي وفق  لأك��رث من مليون متعامل يف 
والعتمادية  ال��ت��واف��ري��ة  معايري  اأع��ل��ى 
باأ�شول  مدعومة  وال�شامة  وال��ك��ف��اءة 
182 م��ل��ي��ار دره���م  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت���ت���ج���اوز 
لها  التابعة  وال�شركات  الهيئة  متتلكها 
درهم  مليار   86 اإىل  ت�شل  وا�شتثمارات 
���ش��ن��وات يف قطاعي  ع��ل��ى م���دى خ��م�����ص 

تبادل  على  حر�شها  جانب  اإىل  ق��رب،  ع��ن 
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر م��ع جمتمع الأع���م���ال مبا 
اقت�شاد  ت��ط��ور  وي��دع��م  م�شاحلهم  ي��خ��دم 
والنماء،  الزده��ار  ال�شارقة نحو مزيد من 
م�شريا اإىل اأن مركز �شحارى يعد من اأهم 
واأحد  الدولة  الت�شوق على م�شتوى  مراكز 
وج��ه��ات ال��ت�����ش��وق وال�����ش��ي��اح��ي��ة ال���رائ���دة يف 

الإمارة..
التو�شعي  امل�شروع  على  املركز  اإدارة  مهنئا   
اجلديد الذي �شي�شكل اإ�شافة نوعية لإ�شعاد 
خيارات  من  يقدمه  ما  خال  من  املجتمع 

التي  التجارية  امل��ارك��ات  اأرق��ى  متنوعة من 
املتميز.  امل��رك��ز  ه��ذا  يف  موقعا  لها  ح��ج��زت 
ولفت العوي�ص، اإىل اأن اإمارة ال�شارقة ت�شهد 
ازدي�����ادا م��ط��ردا يف ع���دد م��ت��اج��ر التجزئة 
ال�شرائية  ال��ق��وة  ظ��ل  يف  الت�شوق،  وم��راك��ز 
ت�شهده  ال��ذي  القت�شادي  الو�شع  ومتانة 
الطبيعي  الرت���ف���اع  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ارق��ة، 
ل��ع��دد ال�����ش��ك��ان وم���ا ي��راف��ق��ه م��ن زي����ادة يف 
اإىل  بالإ�شافة  الأ���ش��ر،  ا�شتهاك  م�شتوى 
و�شموليتها،  التجزئة  جتارة  مفاهيم  تنوع 
لل�شياحة  الإم��������ارة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع���ن  ع����دا 

الداخلية واخلارجية وغريها من العوامل 
الإيجابية املوؤثرة، م�شريا اإىل اأهمية قطاع 
باعتباره  التجزئة  وجت��ارة  الت�شوق  مراكز 
العجلة  دف��ع  يف  وم�شاهما  رئي�شيا  حمركا 
الديناميكي  ال��ن��م��و  وح��رك��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

لقت�شاد ال�شارقة وتطوره.

دعم واهتمام
من جانبه، اأعرب اأكرم عمار املدير التنفيذي 
ملركز �شحارى، عن �شكره وتقديره لغرفة 
ال�شارقة على دعمها واهتمامها ومواكبتها 

الطاير  معايل  واملياه.” واأ���ش��ار  الطاقة 
اإىل اأن الهيئة متتلك 43 وحدة لتحلية 
متعدد  الوم�شي  التقطري  بتقنية  املياه 
ت�شل  اإنتاجية  بقدرة   /MSF/ املراحل 
اإىل 427 مليون جالون من املياه املحاة 
 D، E،/ 6 حمطات  موزعة على  يومياً 
وحدتني  اإىل  اإ���ش��اف��ة   /G، K، L، M
مياه  لتحلية  العك�شي  التنا�شح  بتقنية 
اإنتاجية  ب���ق���درة   /SWRO/ ال��ب��ح��ر 
تبلغ 63 مليون جالون من املياه يومياً 
وبهذا ت�شل القدرة الإنتاجية الإجمالية 
مليون   490 اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ل��ل��م��ي��اه 
جالون يومياً من جممع حمطات جبل 
واأكد  املياه.  الطاقة وحتلية  لإنتاج  علي 
اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ه��دف اإىل  م��ع��ايل ال��ط��اي��ر 
املحاة  للمياه  الإنتاجية  القدرة  زي��ادة 
العك�شي  ال��ت��ن��ا���ش��ح  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
التي ت�شتهلك طاقة اأقل مقارنة بتقنية 
اإىل  املراحل  متعدد  الوم�شي  التقطري 
بحلول  ي��وم��ي��اً  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون   303
%42 مقارنة  اإىل  لت�شل   2030 عام 
الإنتاجية  ال��ق��درة  م��ن   13% بن�شبة 

الإج���م���ال���ي���ة ح���ال���ي���اً م����ع الأخ�������ذ بعني 
للمياه  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  اأن  الع��ت��ب��ار 
لت�شل   2030 ع���ام  ���ش��رتت��ف��ع  امل��ح��اة 
ومن  يومياً.  ج��ال��ون  مليون   730 اإىل 
اأهم امل�شاريع التي نفذتها الهيئة موؤخراً 
بتقنية التنا�شح العك�شي م�شروع حتلية 
املحطة /K/ يف جممع  البحر يف  مياه 
 40 اإنتاجية  بقدرة  علي  جبل  حمطات 
وبا�شتثمارات  ي��وم��ي��اً  ج���ال���ون  م��ل��ي��ون 

اإجمالية بلغت 897 مليون درهم.
النائب  ل��وت��اه  نا�شر  املهند�ص  واأو���ش��ح 
التنفيذي للرئي�ص لقطاع الإنتاج يف هيئة 
ت�شتخدم  الهيئة  اأن  دب��ي  ومياه  كهرباء 
بالتحكم  ت�شمح  متطورة  ذكية  تقنيات 
ومراقبتها  حمطاتالتحلية  يف  الفعال 
مب���ا ي���ع���زز ال���ت���واف���ري���ة والع���ت���م���ادي���ة. 
ال��ه��ي��ئ��ة يف  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ول��ل��م��رة الأوىل 
البحر  م���ي���اه  ل��ت��ح��ل��ي��ة   /K/ امل��ح��ط��ة 

اأن  م��وؤك��دا  الت�شوق،  م��راك��ز  قطاع  ل�����ش��وؤون 
ل����زواره جت��رب��ة ف��ري��دة من  امل��رك��ز �شيقدم 
�شي�شم  وامل��ت��ع��ة، حيث  وال��ت�����ش��وق  ال��رتف��ي��ه 
اأحدث  من  رائعة  ت�شكيلة  اجلديد  اجلناح 
واأرقى خطوط املو�شة والأزياء التي حتمل 
اأ�شهر املاركات والعامات التجارية املحلية 

والعاملية..
اإ����ش���اف���ة ط���اب���ق خم�ش�ص  ب���اأن���ه مت   ع��ل��م��ا 
مراكز  ذلك  يف  مبا  التجميل  مل�شتح�شرات 
ال�شبا، وال�شالونات، وحمات بيع العطور 

ومراكز العناية بالب�شرة وغريها. 

التعومي  نظام  العك�شي  التنا�شح  بتقنية 
املياه  امل��ذاب /DAF/ ملعاجلة  بالهواء 
واإزالة اأية ملوثات قد تكون بها قبل بدء 
عملية التحلية وت�شاعد هذه التقنية يف 
خمتلف  يف  البحر  مياه  حتلية  موا�شلة 
الأحمر  املد  اأثناء  ذلك  الظروف مبا يف 
ال�شلبة  امل����واد  م�شتويات  ت��رت��ف��ع  ح��ي��ث 
البحر  مياه  يف  العكارة  ودرج��ة  العالقة 
لتحلية  العك�شي  التنا�شح  نظام  اأن  كما 
اأغ�شية من  البحر والذي يت�شمن  مياه 
ملياه  العالية  اجل���ودة  ي�شمن  مرحلتني 
ال�شرب. اإ�شافة اإىل ذلك تت�شمن حمطة 
التحلية بتقنية التنا�شح العك�شي اأجهزة 
ل�شتعادة الطاقة ذات كفاءة عالية ت�شل 
املياه  �شغط  من  م�شتفيدًة   96% اإىل 
الأولية  التحلية  اأغ�شية  م��ن  ال��راج��ع��ة 
اأخ������رى برفقة  اإدخ���ال���ه���ا م����رة  واإع�������ادة 
م��ي��اه ال��ت��غ��ذي��ة اجل���دي���دة ال��داخ��ل��ة اإىل 
تقليل  وبالتايل  الأولية  التحلية  اأغ�شية 
ال�شغط  م�شخة  يف  الكهرباء  ا�شتهاك 
التحلية  عملية  كفاءة  يعزز  مبا  العايل 

ب�شكل كبري.

كهرباء ومياه دبي ترفع قدرتها الإنتاجية من املياه املحالة اإىل 490 مليون جالون يوميا
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املال والأعمال
االأعلى قيمة منذ 4 �ضنوات 

اأرا�سي دبي: 4،429 مبايعة عقارية بقيمة 11.11 مليار درهم خالل مايو 2021 

»الإمارات للتنمية« يخ�س�ش 30 مليون درهم  لتمويل ال�سركات ال�سغرية عرب من�سة »بيهايف«

•• دبي-الفجر: 

ح��ق��ق ال�����ش��وق ال��ع��ق��اري يف اإم�����ارة دبي 
الأع��ل��ى من  ه��و  ج��دي��داً  قيا�شياً  رق��م��اً 
 4 حيث قيمة ال�شفقات العقارية منذ 
�شنوات، مر�ّشخاً بذلك جاذبية الإمارة 
ال�شتثمارات  ا�شتقطاب  يف  ومرونتها 
العقارية، وموؤكداً على كون دبي اإحدى 
العاملية  ال��ع��ق��اري��ة  ال���وج���ه���ات  اأف�����ش��ل 
واأكرثها قدرة على التاأقلم مع خمتلف 
وت�شري  العاملية.  وامل�شتجدات  الظروف 
من  ع�شر  اخل��ام�����ش��ة  الن�شخة  ب��ي��ان��ات 
دبي،  يف  البيع  لأ�شعار  الر�شمي  املوؤ�شر 
الذي اأطلقته “اأرا�شي دبي” بالتعاون 
�شهر  اأن  اإىل  فايندر”،  “بروبرتي  مع 
اأعلى  حت��ق��ي��ق  يف  جن���ح   2021 م��اي��و 
قيمة اإجمالية للمبايعات العقارية منذ 
 11.11 يتجاوز  مب��ا   2017 م��ار���ص 
 1.4% بنمو  اإم���ارات���ي،  دره���م  م��ل��ي��ار 
بلغ  وقد  الفائت.  ابريل  ب�شهر  مقارنة 
عدد ال�شفقات العقاري يف مايو 2021 
4،429 �شفقة، لي�شل بذلك اإجمايل 
العام  ب��داي��ة  منذ  العقارية  ال�شفقات 
 20،989 م��اي��و  نهاية  حتى  اجل���اري 
 47.19 بلغت  اإجمالية  بقيمة  �شفقة 

مليار درهم.
وت�����ش��ري ب��ي��ان��ات امل���وؤ����ش���ر ال����ذي يّتخذ 
ومن  الأ�شا�ص،  �شنة   2012 العام  من 
الأ����ش���ا����ص، ومن  ���ش��ه��ر   2012 ي��ن��اي��ر 

الأ�شا�ص،  رب���ع   2012 الأول  ال���رب���ع 
مايو  يف  العام  ال�شهري  املوؤ�شر  اأن  اإىل 
ب�شعر  نقطة   1.071 �شجل   2021
�شجل  ح��ني  يف  دره���م،   1،007،529
املوؤ�شر ال�شهري لل�شقق 1.085 نقطة 
و�شجل  دره������م.   904،476 ب�����ش��ع��ر 
املوؤ�شر ال�شهري للفلل / التاون هاو�ص 
 1،773،164 ب�شعر  نقطة   0.993

درهم.

نظرة عامة
عند النظر بعمق اإىل النتائج املحققة، 
جند اأن النمو يف عدد املبايعات العقارية 
مقارنة  وحت��دي��داً  �شنوي،  اأ�شا�ص  على 
%215، يف  اإىل  2020 و�شل  مبايو 
حني اأن النمو يف قيمة املبايعات يف ذات 
الفرتة بلغ حوايل %357. وتف�شيًا 
امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى اخلارطة  ���ش��ه��دت  ف��ق��د 
منواً بن�شبة %74، يف حني اأن مبيعات 
اجلاهزة،  ال��وح��دات   / الثانوي  ال�شوق 
والتي �شهدت طلباً كبرياً، و�شل حجم 
النمو فيها اإىل %466 مقارنة ب�شهر 

مايو 2020.
الوحدات   / ال��ث��ان��وي  ال�شوق  ا�شتحوذ 
اإجمايل  م���ن   62% ع��ل��ى  اجل����اه����زة 
 ،2021 م��اي��و  �شهر  خ���ال  امل��ب��اي��ع��ات 
اخلارطة  على  املبيعات  �شّكلت  حني  يف 
ال�شقق ما  �شّكلت مبيعات  كما   .38%
%77 من الإجمايل، و23%  ن�شبته 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  للتنمية  الإم������ارات  م�����ش��رف  اأع��ل��ن 
“بيهايف«  م��ع  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
للتكنولوجيا  من�شة  اأول   ،Beehive
اجلماعي  بالإقرا�ص  متخ�ش�شة  املالية 
يف دولة الإم��ارات، وذلك لتعزيز خيارات 
التمويل املتاحة اأمام ال�شركات ال�شغرية 
امل�شرف  دور  م��ن  انطاقا  واملتو�شطة، 
الرئي�شية  امل���ح���رك���ات  اأح�����د  ب���اع���ت���ب���اره 
واأجندة  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  مل�����ش��اري��ع 

التحول ال�شناعي يف الدولة.
وت������ع������زز ه��������ذه الت�����ف�����اق�����ي�����ة ال������روؤي������ة 
مل�شرف  اجل������دي������دة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
دعم  اإىل  تهدف  التي  للتنمية  الإم���ارات 
الدولة  يف  الق��ت�����ش��ادي  التنويع  خطط 
وامل�شاريع  الأف������راد  مت��ك��ني  ط��ري��ق  ع���ن 
ال�شغرية واملتو�شطة وال�شركات الكرى 
يف القطاعات ذات الأولوية والتي ت�شمل 
والبنية  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  ال�شناعة 
التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، 
وذلك على مدار ال�شنوات اخلم�ص املقبلة. 

وقد خ�ش�ص م�شرف الإمارات للتنمية، 
يف اإطار دوره كم�شتثمر موؤ�ش�شي، متويًا 
اإماراتي  دره��م  مليون   30 بقيمة  اأول��ي��اً 
تقدميها  �شيتم  “بيهايف”  من�شة  عر 
�شتعمل  ومن جانبها،  املوؤهلة.  لل�شركات 
التجارية  القرو�ص  ت�شهيل  على  املن�شة 
ل��ل�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة التي 
اإىل  وتتطلع  الئتمانية  بالأهلية  تتمتع 
راأ�شمالها  حت�شني  اأو  العمليات  تو�شيع 

التمويات  ���ش��اأن  م��ن  و�شيكون  العامل. 
ال��ت��ي ���ش��ت��وف��ره��ا ه���ذه ال�����ش��راك��ة خال 
املرحلة القادمة دعم املئات من ال�شركات 
ال�����دول�����ة،  ال�������ش���غ���رية وامل���ت���و����ش���ط���ة يف 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اجلديدة  ���ش��ي��ع��زز  مم���ا 
تهدف  ال��ت��ي  للتنمية  الإم����ارات  مل�شرف 
ال�شركات  و����ش���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  زي�����ادة  اإىل 
ال�شغرية واملتو�شطة وال�شركات اململوكة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل���ق���ي���م���ني يف الإم��������ارات 

وفيما  ه��او���ص.  ت���اون   / الفلل  ملبيعات 
تعاملت  فقد  املعامات  بحجم  يتعلق 
امل��ب��ي��ع��ات ع��ل��ى اخل���ارط���ة م���ع 1674 
ع���ق���اًرا ب��ق��ي��م��ة اإج��م��ال��ي��ة و���ش��ل��ت اإىل 
2.58 مليار درهم، يف حني مت تداول 
الثانوي  ال�����ش��وق  يف  ع���ق���اًرا   2،755
 8.53 اإىل  و���ش��ل��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 

مليار درهم. 
وقد ا�شتحوذت مدينة حممد بن را�شد 
مبيعات  اإج��م��ايل  م��ن   10.1% ع��ل��ى 
 ،2021 الفلل / تاون هاو�ص يف مايو 

تليها منطقة دبي لند بن�شبة 7.6%، 
املرابع   ،7.4% ا���ش��ت��ي��ت  ه��ي��ل��ز  دب����ي 
العربية 3 ب�شبة %6.5، وتاون �شكوير 
%6.4. اأما فيما يتعلق بال�شقق، فقد 
بحريات  اأب�������راج  م��ن��ط��ق��ة  ا����ش���ت���ح���وذت 
اإجمايل  م���ن   10.8% ع��ل��ى  ج��م��ريا 
 ،9.2% دب��ي  مر�شى  تليها  امل��ب��ي��ع��ات، 
داون   ،8.6% الدائرية  جمريا  قرية 
التجاري  واخلليج   ،7.4% دب��ي  ت��اون 
البحث  لبيانات  وف��ًق��ا  وذل��ك   ،5.7%

من �شركة “بروبرتي فايندر«.

القاعدة  م��ن  الطلب  بيانات  وبح�شب 
فايندر”،  “بروبرتي  ب�شركة  اخلا�شة 
ت��رك��زت عمليات ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ف��ل��ل / 
تاون هاو�ص يف مايو 2021 يف مناطق 
دبي هيلز ا�شتيت، املرابع العربية، نخلة 
جمريا، ودام��اك هيلز، ومدينة حممد 
ت���رك���زت عمليات  ح���ني  را����ش���د. يف  ب���ن 
ال��ف��رتة، يف  ذات  ال�شقق يف  ع��ن  البحث 
دبي،  ت���اون  داون  دب���ي،  مر�شى  مناطق 
نخلة جمريا، اخلليج التجاري، وقرية 

جمريا الدائرية.

ي�شعى  ك���م���ا  ال���ت���م���وي���ل.  م�������ش���ادر  اإىل 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  مل�����ش��اع��دة  امل�����ش��رف 
التمويل  على  احل�����ش��ول  يف  واملتو�شطة 
اأعمالها، مما يزيد من  وتطوير وتنمية 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�شاهمتها 
اأكرث  اإىل  الإم���ارات  النفطي لدولة  غري 
من 70 يف املائة خال عام 2021، اإىل 
امل�شافة  الوطنية  القيمة  تعزيز  جانب 
داخل  الوظائف  وا�شتحداث  والإنتاجية 
الدولة. وتعليقاً على هذه ال�شراكة، قال 
اأحمد حممد النقبي، الرئي�ص التنفيذي 
“التعاون  للتنمية:  الإم�����ارات  مل�����ش��رف 
امل�شتمرة  جهودنا  من  ج��زء  بيهايف  مع 
ال�شركات  ب��ني  تف�شل  التي  ال��ه��وة  ل��ردم 
الو�شول  وب���ني  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
الكبرية.  التمويل  م�شادر  اإىل  ال�شريع 
امل�شرتك  العمل  ه��ذا  خ��ال  م��ن  نتطلع 
اإىل تعزيز بيئة عمل ال�شركات ال�شغرية 
الإمارات  دولة  اأه��داف  ودعم  واملتو�شطة 

يف بناء اقت�شاد قوي قائم على املعرفة.«
واأ�شاف النقبي: “التفاقية تتما�شى مع 
ال�شرتاتيجية اجلديدة مل�شرف الإمارات 

التمويلي  ال��دع��م  ت��وّف��ر  ال��ت��ي  للتنمية 
ال�شغرية  ل��ل�����ش��رك��ات  ال��ت��م��وي��ل��ي  وغ���ري 
وامل��ت��و���ش��ط��ة وال��ن��ا���ش��ئ��ة يف الإم��������ارات، 
ذات  القطاعات  يف  العاملة  تلك  وخا�شة 
عمل  بيئة  بخلق  ي�شاهم  مب��ا  الأول��وي��ة، 
م�شتدامة قادرة على دعم جهود الدولة 
قال  جانبه،  م��ن  الق��ت�����ش��ادي.«  للتنويع 
التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�ش�ص  كريج مور، 
املوؤ�ش�شات  “اإن ان�شمام  ل�شركة بيهايف: 
�شيمنح  ب���ي���ه���اي���ف  اإىل  ال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
م�شادر  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
عر  اأف�شل  و�شيولة  اأم��ان��اً  اأك��رث  متويل 
اأن����ه �شيكون  امل��ن�����ش��ة، مم���ا ي��ع��ن��ي اأي�����ش��اً 
متويلية  فر�ص  على  احل�شول  بو�شعهم 
“ي�شعدنا  واأ�شاف:  واأ�شرع.«  اأكر  ب�شكل 
اإىل  للتنمية  الإم���ارات  م�شرف  ان�شمام 
املن�شة، فالتمويل الذي خ�ش�شه امل�شرف 
ال�شركات  ل��ن��م��و  ك���ب���ريا  دع���م���اّ  ���ش��ي��وف��ر 
ال�شغرية واملتو�شطة يف الإمارات. نتطلع 
اإىل �شراكة ناجحة وطويلة الأمد ا�شتناداً 
الزدهار  لتحقيق  امل�شرتك  دافعنا  اإىل 

القت�شادي ال�شامل«.

»الأوراق املالية« ت�ستعر�ش مع نظريتها 
ال�سوي�سرية املبادرات التطويرية

•• اأبوظبي-وام:

وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  بحثت 
مع هيئة الإ�شراف على ال�شوق املالية 
ذات  الق�شايا  م��ن  ع���دداً  �شوي�شرا  يف 
جاء  امل��ال��ي��ة.  الأوراق  بقطاع  ال�شلة 
مرمي  الدكتورة  اجتماع  خال  ذلك 
التنفيذي  الرئي�ص  ال�شويدي  بطي 
لهيئة الأوراق املالية وال�شلع بالإنابة 
رئي�ص  اأم�شتاد  مارلني  الدكتورة  مع 
على  الإ����ش���راف  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
���ش��وي�����ش��را حيث  امل���ال���ي���ة يف  ال�������ش���وق 
مت خ���ال اج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د “عن 
املبادرات  من  ع��دد  ا�شتعرا�ص  بعد” 
اإطار  يف  وذل���ك  للهيئة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
لا�شتفادة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���ه���ود 
عاملياً  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل  من 
النقا�ص حول جتربة  تبادل  فيما مت 
البيئة  ت��ع��زي��ز  يف  الهيئتني  م��ن  ك��ل 
امل�شتدام  وال�شتثمار  ال�شتثمارية، 
واملوؤ�ش�شات  الف��رتا���ش��ي��ة  والأ���ش��ول 
ذات����ي����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���������ش����وط ال����ذي 
الأمر  ال�شدد  الهيئة يف هذا  قطعته 
املالية  الأ���ش��واق  اأت���اح تفوي�ص  ال��ذي 

وال�شناعة �شاحيات بعينها.
وقالت الدكتورة مرمي ال�شويدي انه 
مبادرات  عر�ص  الجتماع  خ��ال  مت 
املالية  الأ�����ش����واق  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ه��ي��ئ��ة 

بالدولة والفر�ص ال�شتثمارية املتاحة يف قطاع الأوراق املالية ونوهت اإىل 
للتعاون امل�ثمر مع الهيئة املناظرة يف �شوي�شرا  اأن هذا اللقاء يعد ام�تداداً 
الدولية  املنظمة  اإطار  ت�ناولها يف  يتم  التي  باملوا�شيع  يتعلق  ف�يما  ل�شيما 
لهيئات الأوراق املالية التي تعّد منراً ت�شارك فيه ك�ا الهيئتي�ن م�شاركة 
والبنية  الإم���ارات  بدولة  التناف�شية  ال�شتثمارية  البيئة  اإىل  لفتة  فاعلة 
باأ�شواق  النتقال  خطوات  لت�شريع  الهيئة  ومبادرات  املتطورة،  الت�شريعية 

دولة الإمارات.

»جممع ال�سارقة لالبتكار« ينظم موؤمتر 
»م�ستقبل ابتكارات الطاقة - حديث القادة«

•• ال�شارقة - وام:

الرئي�شي  مبقّره  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة  جممع  نّظم 
موؤمترا حتت عنوان “م�شتقبل ابتكارات الطاقة – حديث القادة” ناق�ص 
التوّجهات الرامية اإىل ر�شم م�شتقبل طاقة اأكرث نظافة للعامل. يعد املوؤمتر 
- الذي ح�شرته نخبة من الروؤ�شاء التنفيذيني واملديرين الإداريني وقادة 
الأو�شط  ال�شرق  ملركز  ال�شخ�شي  باحل�شور  ُينّظم  ح��دث  اأول   - ال�شناعة 
مقره  يف  م��وؤخ��ًرا  املجّمع  اأطلقه  ال��ذي  الطاقة  لبتكارات  اأفريقيا  و�شمال 
بغر�ص   ، ال��دول��ة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  من  بدعم  الرئي�شي، 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ُف��ر���ص  ل��زي��ادة  الب��ت��ك��ار  منظومة  وت�شريع  تعزيز 
ال�شتغال  �شبل  املوؤمتر  بحث  والغاز.  والنفط  الكربون،  واإزال��ة  النظيفة، 
املبذولة  الدولية  والإ�شهام يف اجلهود  باملنطقة  الطبيعية  للموارد  الأمثل 
دًدا  امل��وؤمت��ر  �شهد  البتكار.  خ��ال  من  الطاقة  م�شتقبل  متطلبات  لتلبية 
األقاها �شعادة جميد جعفر، الرئي�ص التنفيذي ل�شركة نفط  من الكلمات، 
الطاقة  وزارة  يف  امل�شاعد  الوكيل  العلي،  اأحمد  يو�شف  واملهند�ص  الهال، 
املالية  لل�شوؤون  الأول  الرئي�ص  نائب  بويكر”،  و”مايكل  التحتية،  والبنية 
بيئة،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  احلرميل،  وخالد  للطاقة،  �شيمن�ص  يف 
وعبد الرحمن اخلالدي، كبري م�شوؤويل التكنولوجيا يف جرنال اإلكرتيك 

جاز باور ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا.

مطارات دبي تعيد افتتاح املبنى
 رقم 1 وكونكور�ش دي 24 يونيو اجلاري

•• دبي-وام:

 «  D و”كونكور�ص   1 رق��م  املبنى  افتتاح  �شتعيد  اأنها  دب��ي  مطارات  اأعلنت 
، حيث �شبق و قررت  24 يونيو اجل��اري  ال��دويل اعتبارا من  دب��ي  مبطار 
يف  للعمليات  اجلزئي  التعليق  بعد   2020 مار�ص   25 يف  امل��راف��ق  اغ��اق 
انت�شار جائحة  على  ال�شيطرة  ا�شرتاتيجية  ال��دويل كجزء من  دبي  مطار 
اإىل  ت�شري  التي  الهامة  التطورات  �شمن  ذل��ك  ياأتي  كوفيد-19،  كورونا 
عودة النمو يف قطاعي الطريان وال�شفر وال�شياحة يف دبي ودولة الإمارات 
رئي�ص  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب  املتحدة.  العربية 
التح�شري  1 كخطوة مهمة يف  املبنى  افتتاح  باإعادة  موؤ�ش�شة مطارات دبي 
والأ�شهر  الأ�شابيع  يف  ال�شفر  على  الإقبال  لعودة  املتوقع  النمو  ل�شتيعاب 
اأولوياتنا  راأ���ص  ك��ان على  دب��ي  ال��ط��ريان يف  اأن قطاع  �شموه  وق��ال  املقبلة. 
ممرات  وافتتاح  احليوية  اجلوية  اخلدمات  ل�شتعادة  عاملية  حملة  �شمن 
ال�شفر التي ل تتطلب احلجر ال�شحي بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودول متعددة حول العامل وت�شري هذه اخلطوة اإىل التفاوؤل لبقية العام وما 
بعده ف�شا عن كونها موؤ�شرا وا�شحا خلطة دبي يف قيادة �شناعة الطريان 

لتمكني النتعا�ص الجتماعي والقت�شادي للعامل .

•• دبي-الفجر:

اأطلقت غرفة جتارة و�شناعة دبي �شل�شلة فيديوهات 
التي  امل��وؤث��رة  ال��ط��رق  ا�شتعرا�ص  اإىل  تهدف  ج��دي��دة 
بنظريه  املحلي  الأع��م��ال  جمتمع  لربط  �شتعتمدها 

العاملي خال اإك�شبو 2020 دبي.
 200 م���ن  اأك�����رث  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  و���ش��ي��ج��م��ع 
م�شارك، مبا يف ذلك  اأكرث من 190 دولة، والعديد 
الأطراف  امل��ت��ع��ددة  واملنظمات  الأع��م��ال  �شركات  م��ن 
مبتكرة  ���ش��راك��ات  لت�شكيل  التعليمية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأ���ش��واق ج��دي��دة وامل�����ش��اع��دة يف  ميكنها ال��و���ش��ول اإىل 

حتقيق تغيري عاملي هادف وقابل للقيا�ص.
الر�شمي  الأعمال  �شريك قطاع  دبي،  و�شتلعب غرفة 
حتفيز  يف  حم����وري����اً  دوراً  دب�����ي،   2020 لإك�����ش��ب��و 
ال�شراكات مع جمتمع الأعمال العاملي خال ال�شهور 

ال�شتة التي ي�شتغرقها احلدث. 
اإك�شبو  اإىل  ال��ط��ري��ق   “ ف��ي��دي��وه��ات  �شل�شلة  وت��رك��ز 
2020” على ا�شتعرا�ص ا�شتعدادات جمتمع الأعمال 
2020 دبي، م�شت�شيفًة قادة  اإك�شبو  يف دبي ملعر�ص 
جمتمع الأعمال وال�شركات العاملة يف الدولة، الذين 
احلدث،  ح��ول  وتوقعاتهم  اأف��ك��اره��م  �شي�شتعر�شون 
العاملي  احل��دث  يف  م�شاركتهم  طبيعة  اإىل  بالإ�شافة 
الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�شط واأفريقيا وجنوب 

اآ�شيا.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  اإط��اق��ه��ا  ال��ت��ي مت  ال�شل�شلة  وت��ه��دف 
جملة “انرتبرينور ال�شرق الأو�شط”، جملة الأعمال 
الرائدة يف املنطقة، اإىل جت�شيد احليوية واملرونة التي 
بالإ�شافة  اإم��ارة دبي،  الأعمال يف  يتمتع بها جمتمع 
“اإك�شبو  �شيوفرها  التي  امل�شبوقة  غري  الفر�ص  اإىل 

مرجان  م��ع  مبقابلة  ال�شل�شلة  وب����داأت    .»2020
ف���ري���دوين، ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ت��ج��رب��ة ال���زائ���ر يف 
اإك�شبو 2020 دبي، والتي �شلطت ال�شوء على الدور 
ا�شرتاتيجي  ك�شريك  دب��ي  غرفة  تلعبه  ال��ذي  ال��ه��ام 
“اإن  ال�شخم، حيث قالت فريدوين:  يف هذا احلدث 
ربط  على  معاً  يعمان  دب��ي  وغ��رف��ة  اإك�شبو2020 
التوا�شل  بهدف  والعاملي  املحلي  الأع��م��ال  جمتمعي 
العاملية  ال�����ش��راك��ات  لتحفيز  مبتكرة  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 

وال�شتثمار الأجنبي يف عامل ما بعد اجلائحة.« 
دوًرا ج��وه��رًي��ا يف  ��ا  اأي�����شً ال��غ��رف��ة  “تلعب  واأ���ش��اف��ت: 
تطوير وتقدمي اأجندة متخ�ش�شة من برامج الأعمال 
جنًبا  نعمل  املثال،  �شبيل  فعلى  العاملي.  امل�شتوى  ذات 
اإىل جنب مع البلدان امل�شاركة وال�شركاء على ت�شميم 

احلدث  خال  الأعمال  جل�شات  من  �شل�شلة  وتنظيم 
الذي ي�شتمر على مدى �شتة اأ�شهر. العديد من هذه 
ت�شكل  حم��ددة  بقطاعات  مرتبطة  �شتكون  اجلل�شات 
��ا لكل م��ن جمتمع الأع��م��ال املحلي  حت��دي��ات وف��ر���شً
ال��غ��رف��ة بتنظيم  اإىل م�����ش��ارك��ة  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ع��امل��ي. 
ث��اث��ة م��ن��ت��دي��ات ع��امل��ي��ة ل��اأع��م��ال، وال��ت��ي تت�شمن 
و”املنتدى  لاأعمال”،  الأفريقي  العاملي  “املنتدى 
ولأول   ، الاتينية”  اأمريكا  ل��دول  لاأعمال  العاملي 

مرة املنتدى العاملي لاأعمال لدول الآ�شيان.«
وقال ح�شن الها�شمي، مدير اإدارة العاقات الدولية 
يف غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي اأن ال��ت��وق��ع��ات ت�شري 
مع  نوعية  قفزة  دب��ي  يف  الأع��م��ال  قطاع  حتقيق  اإىل 
ا�شت�شافة الإمارة لإك�شبو 2020، والذي �شيعد ركيزة 

اأ�شا�شية يف م�شرية عودة العامل لازدهار والتطور يف 
احلدث  اأن  م�شيفاً  احل��ال��ي��ة،  العاملية  ال��ظ��روف  ظ��ل 
الإقت�شادية  الإمكانيات  ال�شوء على  �شي�شلط  العاملي 
لدولة الإمارات العربية املتحدة والأ�شواق التي تتمتع 

بفر�ص ا�شتثمارية«. 
حدثاً  دب��ي   2020 اإك�شبو  “يعد  الها�شمي:  وق���ال 
من  والب��ت��ك��ارات  الإب��داع��ات  يحت�شن  �شخماً  عاملياً 
توفري  �شي�شاهم يف  م��ا  وه��و  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
انت�شار  عن  نتجت  التي  اجلديدة  للتحديات  احللول 
وباء كوفيد 19، وي�شاعد على حت�شري قطاع الأعمال 

ملرحلة ما بعد الوباء«. 
بتوفري  دب��ي  غرفة  تلتزم  قائًا:”  الها�شمي  وختم 
بحيث   ،2020 اإك�شبو  خال  لاأعمال  مثالية  بيئة 
نقدم منوذجاً رائداً لكيفية تنظيم منتديات عاملية يف 
اأجواء اآمنة و�شحية يف مرحلة ما بعد الوباء، ونتطلع 
وتوفري   2020 لإك�شبو  ا�شتعداداتنا  لن��ه��اء  ق��دم��اً 
الأعمال  ق��ط��اع  وت��ط��ور  من��و  ل��دع��م  متميزة  من�شة 

املحلي والدويل.« 
اإك�شبو  اإىل  “الطريق  فيديوهات  �شل�شلة  اأن  ي��ذك��ر 
“من�شة  مبادرة  مظلة  حتت  تاأتي  والتي   ،”2020
ملتقى الأعمال” التي اأطلقتها غرفة دبي، ت�شاف اإىل 
�شل�شلة املبادرات النوعية التي اأطلقتها الغرفة لتعزيز 

وعي قطاع الأعمال باملتغريات يف بيئة الأعمال. 
ويقام اإك�شبو 2020 يف الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 
اإىل 31 مار�ص 2022، بالتزامن مع عام اخلم�شني 
ال��زوار من  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، ويدعو 
جديد،  عامل  �شنع  يف  للم�شاركة  العامل  اأقطار  �شتى 
وابتكاراتها  الب�شرية  ب��اإب��داع  اح��ت��ف��ال  يف  وامل�����ش��ارك��ة 

وتقدمها وثقافتها على مدار �شتة اأ�شهر.

لت�ضليط ال�ضوء على حلول االأعمال املبتكرة

غرفة دبي تطلق �سل�سلة فيديوهات »الطريق اإىل اإك�سبو 2020«

•• اأبوظبي-وام:

الأ�شواق  خ��دم��ات  بقطاع  الأ����ش���واق  م��راق��ب��ة  اإدارة  بحثت 
وامل�شتهلكني يف جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة مع وفد 
دائرة التنمية القت�شادية يف اإمارة ال�شارقة التعاون تبادل 
اخلرات يف نطاق خدمات املقايي�ص القانونية يف الأ�شواق 
اإج��راء مقارنات معيارية ا�شتمرت ملدة يومني يف  حيث مت 
اأف�شل الإج��راءات واملمار�شات  مقر املجل�ص لاطاع على 
يف هذا املجال. وا�شتعر�ص �شيف علي احلو�شني مدير اإدارة 
مراقبة الأ�شواق دور جمل�ص اأبوظبي للجودة واملطابقة يف 
ودور  وال�شركاء-  اأبوظبي  لإم��ارة  التحتية  البنية  متكني 

بالإ�شافة  بتنفيذها  والأ���ش��واق  امل�شتهلكني  خدمات  قطاع 
اإىل ا�شتعرا�ص الهيكل التنظيمي واخلدمات التي يقدمها 
املقايي�ص  جم��ال  يف  وامل�شتهلكني  الأ���ش��واق  خدمات  لقطاع 
القانونية و�شبل توزيع اخلدمات على الأق�شام والوحدات 
الرئي�شية  امل���ه���ام  احل��و���ش��ن��ي  ع���ر����ص  ك��م��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة. 
التاجر  من  كل  حماية  يف  واأثرها  الأ�شواق  مراقبة  لإدارة 
وامل�شتهلك يف اإمارة اأبوظبي بالإ�شافة اىل اأحكام وقرارات 
جمل�ص ال��وزراء فيما يخ�ص عمليات التحقق املرتولوجي 
ومت اأي�شا ا�شتعرا�ص اخلدمات املرتولوجية التي تقدمها 
والأنظمة  ميدانيا  اخلدمات  ه��ذه  اط��اق  واآل��ي��ات  الإدارة 

اللكرتونية امل�شتخدمة واخلدمات امل�شتقبلية.

اقت�شادية  م��ال اهلل احلو�شني من  را�شد  اأك��د  وم��ن جانبه 
ال�����ش��ارق��ة اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني اجل���ه���ات ذات 
الأهداف املت�شابهة يف جمالت خدمات املقايي�ص القانونية 
وبيان  املعرفة  ونقل  اخل��رات  تبادل  و���ش��رورة  ال��دول��ة  يف 
وتعميمها.  منه  ال�شتفادة  وكيفية  اجل��ه��ات  كافة  ق���درات 
وقام الفريقان باإجراء حوار مفتوح خال الجتماع مت من 
خاله بيان اأهمية اخلدمات التي يقدمها كل طرف كما مت 
تبادل ال�شتف�شارات والجابات املطروحة من كا اجلانبني 
باتباع نهج املقارنات املعيارية، حيث جاءت املقارنة املعيارية 
مع دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة من�شجمة مع خطة 
وامل�شتهلكني  الأ���ش��واق  خدمات  لقطاع  املعيارية  املقارنات 

التي  امل�شابهة للخدمات  املهام والأن�شطة  مع اجلهات ذات 
اجلهات  ب��اأداء  اأدائها  مقارنة  بوا�شطة  تتم  والتي  تقدمها 
الأخرى لا�شتفادة من اأف�شل املمار�شات املطبقة. كما مت 
التنمية  فريق  الم��ارة لط��اع  اأ�شواق  يف  لزيارة  التن�شيق 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ال���واق���ع امل���ي���داين، وكيفية 
تنفيذ اخلدمات يف مكاتب اخلدمة التابعة ل�شعبة مراكز 
الأخرى  اخلدمات  على  الط��اع  اإىل  بالإ�شافة  التحقق، 
التحقق من  امليدان، مثل عمليات  تقدميها يف  واإج���راءات 
موازين البيع بالتجزئة والعبوات املعباأة م�شبقا يف امل�شانع 
املرجعية  واملعدات  الأر�شية  والقبانات  ال�شحن  وموازين 

امل�شتخدمة يف هذه اخلدمات.

»اأبوظبي للجودة« يجري مقارنات معيارية مع »اقت�سادية ال�سارقة« يف جمالت املرتولوجيا القانونية
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�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

�أد�ء �أمر   3151/2021/60 
تفا�شيل الإعان بالن�شر

اىل املدعي عليه / 1- حممد ابوزيد فهمى ابو زيد  
مبا ان املدعي /  احمد فريد احمد قزامل  

ان  �شدها  املعرو�ص  بالزام   2021/5/31 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
توؤدي للطالبة مبلغا وقدره 30،000 درهم )ثاثون الف درهم( م�شافا اليه فائدة 
قانونية ب�شيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل  2020/12/1 
وحتى ال�شداد التام والزمت املعرو�ص �شده بامل�شاريف. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 679
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ش�يد : ج�وزف اب�راهي�م ف�رج - اجلن�ش�ية : لبن�ان، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
البلو�ش�ي  ال�ش�يد : مو�ش�ى ح�ش�ني �ش�ادق  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�ش�ته  ع�ن )51%( م�ن 
- اجلن�ش�ية : الإم�ارات ، و يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن )49%( م�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغ�ة )%100( 
اإل�ى ال�ش�يدة : تق�وى م�ج�دى عل�ى احم�د - اجلن�شية : م�ش�ر، يف الرخ�ش�ة امل�ش�ماه )مل�ش�ات لتج�ارة  وذل�ك 
املط�ابخ اجل�اهزة( تاأ�ش�ش�ت باأم�ارة ال�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رقم )773533( ال�شادرة من دائرة التنمية 
ذات  )�شركة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغيري  اآخرى:-  تعديات  بال�شارقة.  القت�شادية 
الفري�د  )املطبخ  اإىل  اجلاهزة(  املطابخ  لتج�ارة  )مل�ش�ات  م�ن  التج�اري  الإ�شم  تغيري   - حمدودة(  م�شوؤولية 
لتج�ارة املطابخ اجلاهزة)ذ.م.م((. وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العان للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

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

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 678

 : ك�ي�ان�ي غ�ام م�ش�طفى كي�ان�ي - اجلن�ش�ية  ال�ش�يد : عبدالواج�د  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
ال�ش�يدة  اإل�ى  وذل�ك  باك�شتان ، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته البالغ�ة )%100( 
)عبدالواج�د  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  باك�ش�تان،   : اجلن�شية   - اف�ش�ل  �ش�اجد  ب�رفني  �ش�اجده   :
كي�ان�ي للمفرو�ش�ات( تاأ�ش�ش�ت باأم�ارة ال�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )776528( ال�ش�ادرة م�ن 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديات اآخرى:- تغيري ال�شم التجاري من )عبدالواجد 

كياين للمفرو�شات( اىل )�شاجده اف�شل للمفرو�شات(
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العان  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان 

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 682

كاروثيداث  بارامي�شواران  كاروثيداث  ال�شيد/�شومي�ص   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
33% يف  البالغة عن  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  الهند - يرغب يف  - اجلن�شية 
الرخ�شة امل�شماه )كاليكوت لت�شليح املكيفات و الثاجات ( ال�شادرة من دائرة التنمية 
القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )613537( وذلك اإىل ال�شيد فينجو بالن 
وعمابن�ص  ليوجد.  اخرى:-  تعديات  الهند.  اجلن�شية   - كونهابا  نومال  ماداتيكو 
2013 يف �شان  املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �عالن بالن�سر
املرجع :681

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد/قادر حممد حممد - اجلن�شية : الهند يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اإىل ال�شيد/نا�شر كارابام 
فيتيل – اجلن�شية: الهند. يف الرخ�شة امل�شماه )كافتريا وادي النهرين( ال�شادرة 
تعديات   )733540( رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص  اأخرى.   تعديات  اأي  ليوجد   : اأخرى 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  
امل�شار  الجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  العان  هذا  ن�شر  اقت�شى 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
موؤ�س�سة �لطريق �لطويل لقطع غيار �ل�سيار�ت ل�ساحبتها منى �حمد زوجة �سالح   

جتاري   SHCEXCICOMS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000200/ 
اإىل املحكوم عليه : موؤ�ش�شة الطريق الطويل لقطع غيار ال�شيارات ل�شاحبتها منى احمد زوجة �شالح 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ القرق واملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 31956 درهم

 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة 
اجلري  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك   عن  )م(  تخلفك  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   -

املقررة قانونا.  
�لقا�سي / �حمد طلعت عبد�ل�سادق حممد 
حمكمة �ل�سارقة 

حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان حمكمة عجمان حمكمة �لإ�ستئناف �ل�سرعية �لإحتادية 
�ل�سخ�سية   �لأحو�ل   /  AJCAPSHPAF2021 /0000527 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شمرية زيدوك  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرا�شدية ابراج النعيمية برج 5 �شقة 304  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/7/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
 )1 الإ�شتئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - ال�شرعية  الإ�شتئناف  حمكمة 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�شتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/17 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      
علياء �حمد عبيد �لزعابي 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�نذ�ر عديل بطريق �لن�سر

رقم )2021/5448(
املن�ذر : ال�شيد / توفيق فوؤاد توفيق ال�شويلم

�شريك ومدير مب�شنع ما�شرت توب لاثاث )�ص.ذ.م.م(
املنذر اإليه : طارق را�شد املاجد - �شريك مب�شنع ما�شرت توب لاثاث )�ص.ذ.م.م(

املو�ضوع : انذار عديل بالن�ضر
للمرة  انعقدت  قد  ����ص.ذ.م.م  لاأثاث  توب  ما�شرت  مل�شنع  العادية  العمومية  اجلمعية  بان  املنذر  يخطركم 
الن�شاب  توافر  وق��د  ال�شركة  مبقر   6/5/2021 املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  ظهرا   2 ال�شاعة  مت��ام  يف  الثانية 
 )1 الأتية  القرارات  احلا�شرين  باإجماع  العادية  العمومية  اجلمعية  وا�شدرت  لاجتماع  ال��ازم  القانوين 
املدقق  تقرير  علي  الت�شديق   )2  ، م   2020 عام  ال�شركة خال  ن�شاط  الدارة عن  تقرير  على  الت�شديق 
احل�شابي للقوائم املالية مل�شنع ما�شرت توب لاأثاث �ص.ذ.م.م عن ال�شنه املالية املنتهية يف 2020 م – 3( 
الت�شديق علي القوائم املالية املنتهية يف 2020 م - 3( جتديد تعيني ال�شاده / جمموعة طال ابو غزالة 
2021 -3( واقفل املح�شر يف متام  املالية التي تنتهي يف  ال�شنه  اأتعابه من  - مراقب احل�شابات وحتديد 

ال�شاعة 3 ظهرا وهذا مبثابة اخطار اليكم مبا مت وفقا جلدول العمال
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

رقم �ملحرر )2021/5004(
مقدمة من املخطرة : املهذب لتجارة الملونيوم والزجاج )�ص.ذ.م.م(

بوكالة املحامي / احمد ح�شن املازمي
املخطر اإليهما : 1- موؤ�ش�شة تارميانز لرتكيب الملونيوم والزجاج

Tarimans Aluminum & Glass Installation EST
من�شور ح�شن  عبدالقادر  منري   -  2

Munir A Q H Mansour
اإليهما ب�شرعة �شداد مبلغ )416،348،59(  جئنا مبوجب هذا الخطار نخطر فيه املخطر 
درهم )اربعمائة و�شتة ع�شر الفاً وثاثمائة وثمانية واربعون درهماً وت�شعة وخم�شون فل�شاً( ، 
املرت�شدة بذمتكم ل�شالح املخطر وذلك خال مدة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخه، وال �شوف 
حمتفظني  ونفقتكم،  م�شوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الج���راءات  لتخاذ  اآ�شفني  ن�شطر 

بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن بالن�سر

رقم )5447/2021(
املنذر : غ�شان ح�شني الظريف )لبناين اجلن�شية(

املنذر اإليها : لبنى ن�شار اإ�شماعيل دودين )اأردنية اجلن�شية(
 500008 ال�شيك  قيمة  درهم   75000 بالوفاء مببلغ  املخطر  يكلفكم 
امل�����ش��ح��وب ل�����ش��ال��ح امل��خ��ط��ر ع��ل��ى م�����ش��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��ام��ي يف تاريخ 
2020/11/1 وذلك خال مدة خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإخطار 
ويف حالة التخلف عن ذلك �شوف يقوم باتخاذ الجراءات القانونية بحقكم 

مع الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة عن كل ما تقدم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عرب �لف�ساء ملقاولت �لبناء - ذ م م   
عمايل     SHCEXCILABS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002001/ 

اإىل املحكوم عليه : عر الف�شاء ملقاولت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد �شام عبدالهادي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف 8750.0  درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - 
ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك  فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�سي / و�ئل �حمد عبد�هلل 
حمكمة �ل�سارقة 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/5451(

املنذرة : الوطنية املتقدمة للتجارة العامة ذ م م 
بوكالة املحامي / حممد ال�شركال للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية

املنذر اإليها : مطعم خيمة املندى �ص ذ م م
وق�دره  مبل�غ  ذمته�ا  ف�ي  تر�ش�د  م�ا  �ش�داد  ب�ش�رعة  اإليه�ا  املن�ذر  املن�ذرة  تكل�ف   ، وعليه 
دره�م  وخم�ش�ون  وث�اث  وخم�ش�مائة  األ�ف  و�ش�تون  )ثماني�ة  دره�م   68،553،75
خ�ال  وذل��ك  بينهم�ا،  التجاري�ة  التع�امات  قيم�ة  اإجم�اىل  فل��ص(  و�ش�بعون  وخم�ش�ة 
املن�ذرة لإتخ�اذ كاف�ة  ، واإل �شت�ش�طر  اأي�ام م�ن تاريخ�ه الإع�ان بالن�ش�ر  مهل�ة خم�ش�ة 
الإج�راءات القانوني�ة بحقه�ا للح�ش�ول عل�ى قيم�ة ه�ذا املبل�غ اإقت�ش�اء حلقه�ا بالإ�ش�افة 

اإل�ى حتملك�م ك�اف�ة الر�ش�وم وامل�ش�اريف ومقابل اأتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

  �ل�سماء 
عبدال�شكور  امل��دع��و/  ب���اأن  اخليمة  راأ����ص  حم��اك��م  دائ���رة  تعلن 
ل�شمه  الأول  ال���ش��م  تغيري  بطلب  تقدم   ، ابراهيم  ا�شماعيل 
من )عبدال�شكور( اإىل )عبداهلل( ، ليكون ا�شمه بعد التغري / 
عبداهلل ا�شماعيل ابراهيم - وان من له م�شلحة يف العرتا�ص 
ان يتقدم خال خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العان امام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
د�ئرة �ملحاكم
 ق�سم �لإ�سهاد�ت

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001461 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مرت�شى عثمان حممد عثمان حممد عثمان  
جنمة  مطعم  من  بالقرب  املنال  م�شبغة   1 النعيمية   - عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

اخلليج رقم مكاين 44869 08328  
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/7/1 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم الواحد( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خال  وذلك  امل�شتندات 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/20 م.   
مدير �خلدمات �لق�سائية      
عبد�مللك خلفان �لنقبي 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
يف �لدعوى رقم SHCFICIREA2021 /0004163 / مدنى )جزئى(

اإل�ى املدعي عليه / حممد �شيلم حممد جاويد
جمهول حمل الإقامة : عجمان ابراج اخلور ل�شيانة ملباين ذم م بناية نور ال�شبا �شقة رقم 502

بناء على طلب املدعى : ذو الفقار احمد اهلل ديتا 
قد اقام الدعوي املذكورة يطالب فيها :- 

- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ )150000( درهم .
- الزام املدعى عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة

- اإعان املدعى عليه باجلل�شة ولئحة الدعاء. 
- �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية.

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/6/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - 
مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 11( عر الوات�شاب 065024274 �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�شفك مدعي 

عليه. حرر بتاريخ  2021/6/16 م.   
مكتب �خلدمات �لق�سائية      
�سمة �أحمد ر��سد �ل�سلمان 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة

يف �لدعوى رقم 2021/1626 جتارى جزئى
املدعى عليه : عماد بن حممد ا�شماعيل بن حممد زمان 

نحيط �شيادتكم علماً باأنه مت ندب خبري م�شريف يف الدعوى املقامة �شدكم من
املدعيان : 1- ادم بني �شادودي  2- م�شطفى �شادودي 

بعد  اإجتماع اخلرة عن  بح�شور  قانوناً  اأوم��ن ميثلكم  فاأنتم مكلفني باحل�شور  وعليه 
11:00 �شباحاً،  ال�شاعة  24/6/2021 يف متام  املوافق  واملقرر عقده يوم اخلمي�ص 
وذلك باحل�شور على املن�شة الإلكرتونية بوا�شطة برنامج مايكرو�شوفت تييمز. لذا نطلب 
منكم احل�شور والإت�شال هاتفياً على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم 04-3888996 

 

وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�شة علماً باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن 
اخلرة �شتبا�شر اأعمالها وفقاً لل�شاحيات املخولة لها قانوناً. 

طارق �لغيث 
خبري ح�سابي 

�إجتماع خربة 
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - بيوت �لعندليب للتطوير �لعقاري 
)كلي(   مدين    AJCEXCICIV2019 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001510/ 

اإىل املحكوم عليه : بيوت العندليب للتطوير العقاري  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ رامي�ص ت�شوهان - اجلن�شية : بريطاين - مانو ت�شوهان - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاه.  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم 

املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شاما الر�شوم وامل�شاريف : 288181.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلري املقررة قانونا.  
�لقا�سي / علي �ملهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية       

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة �ل�سارقة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
يف �لدعوى رقم SHCFICICIV2021 /0001011/ مدنى )كلي(

اإىل : موؤ�ش�شة املتعهد ملقاولت تركيب وحدات التكييف - ومبثلها مالكها اأحمد حممد عبداهلل خلفان ال�شام�شي. 
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املجاز �شارع جمال عبدالنا�شر �شقه رقم 104 0506642929

- منطقة  العني  - �شناعية  العني   : الإقامة  العنوان /حمل  اليبو  فا�شل  )ة(/ خالد حممد  املدعي  ب��اأن  نعلمكم 
بطحاء احلايل - �شارع رقم 10 رقم الهاتف : 971508191410 

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة ب�  
- نقل ملكية ال�شيارة با�شم املدعي .

- الزام املدعى عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
- اإعان مالك املدعى عليه باجلل�شة ولئحة الدعاء ن�شرا. 

ال�شارقه �شباح يوم  الكلية حمكمة  املدنية والتجارية والإداري��ة  الدائرة  الدائرة  اأمام  لذا يتوجب عليكم احل�شور 
الأح�د املوافق 2021/07/04 ال�شاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم 

اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2021/6/16 م. 

مكتب �خلدمات �لق�سائية 
حممد ر�سا يون�س  

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000105 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�شتاأنف �شده : �شهيل �شعبان احلداد 

عنوانه : عجمان الرا�شدية برج A الدور الثامن �شقة 805 رقم مكاين 2546583265  
بتاريخ  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  ثاين  علي  هدى   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCIPOR2021/0000105 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

حمكمة الإ�شتئناف املدنية - جتاري )جزئي(. 
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�شاعة   2021/7/12 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 
رمي عبد�هلل �حلمادي 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000105 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�شتاأنف �شده : رم�شان خطاب بيومي 

عنوانه : عجمان الرا�شدية برج A الدور الثامن �شقة 805 رقم مكاين 2546583265  
بتاريخ  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  ثاين  علي  هدى   : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCIPOR2021/0000105 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

حمكمة الإ�شتئناف املدنية - جتاري )جزئي(. 
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
10.30 �شباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم  ال�شاعة   2021/7/12 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 
رمي عبد�هلل �حلمادي 

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
حمكمة عجمان - �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية

يف �لدعوى رقم AJCFICILABMIN2021 /0002010/ عمایل )جزئي(
حم�سر �جتماع �إد�رة �لدعوى

بالجتماع املنعقد اليوم ، 2021/06/16 
بح�شور مدير الدعوى/ �شلمي �شيف اهلل احمد

قدمت الق�شية رقم : AJCFICILABMIN2021/ 0002010 عماىل )جزئى(
املرفوعة من املدعي)ة( : كمال ح�شني حممد �شاكر

�شد/ املدعي عليه : �شلمي لعمال الديكور وال�شباغ
املح�شر :

مت التوا�شل مع املدعى عر النظام الذكي. ورد التحري من رابط الدائرة القت�شاديه وعنوان 
املدعي عليه غري وا�شح.

القرار 2021/6/29  لاعان ن�شرا.

مدير �لدعوى

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                يف  �لدعوى رقم 18/2021/501 عقاري جزئي 
رقم  الوحدة  عن  بالبادي  الم���ارات  �شركة  ل�شالح  التنفيذي  احلجز  برفع  احلكم  م�شتعجلة  وب�شفة  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
B1708 مب�شروع رويف توين تاروز مبوجب اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة يف 2010/11/3 اعتماد املبالغ امل�شددة من املدعيني وفقا 
لتقرير اخلرة املرفق واملت�شمن ادلة موثقة ل�شداد الثمن خماطبة دائرة الرا�شي والماك لت�شجيل الوحدتني امل�شار اليهما با�شم 
املدعيني وفقا للعقود املرفقة بالتقرير احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ )615.000( درهم عبارة عن 
تعوي�ص اخل�شائر والك�شب الفائت لخال املدعي عليها بالتزاماتها بت�شليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية بواقع 12٪ من 

تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعان / 1-بدر احمد حممد عبداهلل العامري -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانهم :  1-  رويف توين تاورز ليمتد 2- رويف للعقارات �ص.ذ.م.م -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما 
  جمهويل حمل القامة 

مو�شوع الإعان : مو�شوع الإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة وب�شفة م�شتعجلة احلكم برفع احلجز التنفيذي 
املوؤرخة يف  البيع وال�شراء  اتفاقية  ت��اروز مبوجب  B1708 مب�شروع رويف توين  الوحدة رقم  بالبادي عن  ل�شالح �شركة الم��ارات 
دائرة  خماطبة  الثمن  ل�شداد  موثقة  ادل��ة  واملت�شمن  املرفق  اخل��رة  لتقرير  وفقا  املدعيني  من  امل�شددة  املبالغ  اعتماد   2010/11/3
عليهما  املدعي  بالزام  احلكم  بالتقرير  املرفقة  للعقود  وفقا  املدعيني  با�شم  اليهما  امل�شار  الوحدتني  لت�شجيل  والم��اك  الرا�شي 
بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ )615.000( درهم عبارة عن تعوي�ص اخل�شائر والك�شب الفائت لخال املدعي عليها بالتزاماتها 
بت�شليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2021/7/14 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن بالن�سر 
           يف �لدعوى رقم 721/2019/211 تنفيذ عقاري

 مو�شوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 195/2019 عقاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 935583.26 درهم ( ، �شامًا للر�شوم وامل�شاريف

طالب الع��ان:  ثري �شكي�شتي كومينيتيز لدارة جمعيات املاك ���ص.ذ.م.م - �شفته 
بالق�شية:  طالب التنفيذ

املطلوب اعانهم:  1- �ش����وياز املحدودة - �شفته بالق�شية:  منفذ �شده
مو�شوع الإعان :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ ) 14- 06- 2021 ( اإخطاركم 
التبليغ  تاريخ  ي��وم من  دره��م خ��ال 15  ق��دره )935583.26(  و  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد 
ر�ص  ال  برقم  دبي  الكائنة مبنطقة مر�شى  الوحدة  عبارة عن  العقار وهي  بيع  اإل  و 
111 الوحدة رقم 1501 ا�شم املبنى ذا جيول�ص تي 1 و العائد لكم بطريق املزايدة وفقاً 

ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن بالن�سر 
            تنفيذ رقم 2020/151 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل

تفا�شيل الإعان بالن�شر
اإىل املنفذ �شده/1_ حممد بيني�ص �شريياكات - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك اأبو ظبي التجارى �ص.م.ع
و ميثله /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي

قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك�م بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  
)127265.18 درهم ( اىل طالب التنفيذاأوخلزينة املحكمة.

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك�م يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العانة. 

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1437/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )19.210.07( دولر امريكي اي ما يعادل 
بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )70.690.06( درهم ل�شالح املدعية والزامه بالفائدة القانونية بواقع ٪12 

�شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
طالب الإعان :  اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( - المارات )حاليا( �شركة امريكان اك�شر�ص )ال�شرق 

الو�شط( �ص.م.ب )�شابقا(  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- مانوج بهو�شارى رام باركا�ص - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/17 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
ل�شالح/اميك�ص )ال�شرق الو�شط( �ص.م.ب )م( - المارات )حاليا( �شركة امريكان اك�شر�ص )ال�شرق الو�شط( 
�ص.م.ب )�شابقا( بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )19.210.07( دولر امريكي او ما يعادله 
بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع 9٪ �شنويا من 2021/4/8 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شاريف 
وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                يف  �لدعوى رقم 4906/2021/13 عمايل جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بتعوي�ص مببلغ )50000( درهم والفائدة 12٪ مع الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعان / 1-�شيدلية ليف اكري�ص �ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  انكيت كومار ريددي باندي ناغي ريددي باندي -  �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه  - جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بتعوي�ص  مو�شوع الإع��ان : مو�شوع الإع��ان :  قد 
مببلغ )50000( درهم والفائدة 12٪ مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  املوافق  2021/7/11  ال�شاعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                يف  �لدعوى رقم 1142/2021/11 مدين جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 
وقدره )6.770( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 
طالب الإعان / 1-�شركة اخلزنة للتاأمني - �شركة م�شاهمة عامة -  �شفته بالق�شية : مدعي 

 - عليهما  مدعي   : بالق�شية  �شفتهما   - زهانغ  هينغيانغ   -2 كاى  ك�شياوانغ   -1  : اإعانهم  املطلوب 
جمهول حمل القامة. مو�شوع الإع��ان : مو�شوع الإع��ان :  قد اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )6.770( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�شة 2021/6/27  ال�شاعة 09.00 �ص يف مكتب ادارة 
الدعوى البتدائية ال�شاد�شة لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                يف  �لدعوى رقم 2151/2021/16 جتاري جزئي 
القانونية  والفائدة  درهم   )206.364.37( وق��دره  عليهما مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
التام مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب  ال�شداد  بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى 

املحاماة 
طالب الإعان / 1-الن�شر املتميز لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعانهم :  1-  جولدن اوي�شرت لاعمال الكهروميكانيكية ���ص.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
عليه -  جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  مو�شوع الإعان : مو�شوع الإعان :  قد 
مببلغ وقدره )206.364.37( درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامهما  م��ع  ال��ت��ام 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/6/27

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س �ل�سعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لدعوى رقم  479/2021/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف دعوى اجلزاء رقم 2019/49582 �شاما 

ر�شوم الدعوى واتعاب املحاماة 
طالب الإعان : مدر�شة الحتاد اخلا�شه -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- اإح�شان احمد ح�شن فروتن - �شفته بالق�شية : منفذ �شده
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )55289( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خال )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 3191/2021/60 �مر �د�ء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �شدهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا اىل 

الطالبة مبلغ وقدره )234.311.70( درهم قيمة ال�شيك �شند المر مع الفائدة القانونية بواقع 
12٪ من تاريخ قيد عري�شة �شند اأمر الداء حتى ال�شداد التام مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة و�شمول المر بالنفاذ املعجل با كفالة 
طالب الإعان : ماى هوك للمفرو�شات ملالكها/دروي�ص حممد �شامل املقبايل - �شفته بالق�شية 

: مدعي 
اأي��وب بن مرهون بن غريب  املطلوب اإعانهم : 1- جي ا�ص 4 خلدمات اخلرا�شة ���ص.ذ.م.م 2- 

ال�شعدي - �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعان :  طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/5/30 
نامر بالزام املعرو�ص �شدهما ان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره )234.311.70( درهم م�شافا اليه 
املعرو�ص �شدهما  والزمت  الطلب  تاريخ تقدمي  اعتبارا من  ب�شيطة قدرها ٪5  قانونية  فائدة 

بامل�شاريف ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن بالن�سر
                         يف �لدعوى رقم 2591/2021/60 �مر �د�ء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ ومقداره )90.000( جنيه 
او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ مقداره )21.327( درهم بال�شافة اىل الفائدة التاخريية 

بواقع 12٪ من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2019/10/25 وحتى ال�شداد التام مع حتميلها الر�شوم 
وامل�شروفات ومقابل اتعاب 

طالب الإعان : فوزي حممود حممد �شط - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعانهم : 1- نادية احمد ها�شم ال�شيد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ:2021/5/5  البتدائية  اداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�شت�شدار  :  طلب  الإع��ان  مو�شوع 
نامر بالزام املعرو�ص �شدهما ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )90.000( جنيه م�شري او ما يعادله 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  اعتبارا   ٪5 قدرها  ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�شافا  الم��ارات��ي  بالدرهم 
فائدة  اليه  بامل�شاريف م�شافا  �شده  املعرو�ص  والزمت  التام  ال�شداد  احلا�شل يف 2019/1/25 وحتى 
قانونية ب�شيطة قدرها 5٪ اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب والزمت املعرو�ص �شدهما بامل�شاريف ولكم 

احلق يف اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2975/2021/60 �مر �د�ء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة بالزام املطلوب �شدها باأن توؤدي لها مبلغا مقداره )38.887.26( درهم 

والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعان : دياري للخدمات الفنية ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعانه : 1- توب �شمارت للو�شاطة العقارية - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ:2021/5/3  البتدائية  اداء فقد قررت حمكمة دبي  اأمر  ا�شت�شدار  :  طلب  الإع��ان  مو�شوع 
اول بانفاذ العقد التجاري املرم بني املدعية واملدعي عليها - ثانيا:الزام املدعي عليها بان يوؤدي اىل 
املدعية مبلغ )38.887.26( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5٪ �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�شداد مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف 

اإ�شتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
رئي�س �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن بالن�سر 
 4154/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شناعة البا�شتيك احلديثة �ص.ذ.م.م 

وميثله / على اإ�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)231603.26( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر 

 3941/2021/60 �مر �أد�ء 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  فاديفيل �شينا جوندر -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رويال فالكون خلدمات ادارة الفعاليات �ص.ذ.م.م 
وميثله / را�شد علي حممد �شعيد احلريثي النقبي 

اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه وقد قررت حمكمة دبي البتدائية  قد 
بتاريخ:2021/6/19 تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاه وذلك من خال 5 اأيام من ن�شر 

هذا العان بالوفاء باملطالبة املذكورة اعاه 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر        

 2143/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة فيوت�شر هاو�ص ملقاولت البناء  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة المارات لنظمة املباين احلديدية ذ.م.م 

وميثله : �شمري حليم كنعان 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية املبلغ املرت�شد بذمته 
املدعي عليها وقدره )240.000( درهم والفائدة القانونية بقيمة 9٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
2017/1/25 وحتى متام ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف و�شمول المر بالنفاذ املعجل احالة الدعوى 
اىل قا�شي امر الداء املخت�ص يف حال راأي القا�شي امل�شرف توافر �شروط وا�شت�شدار امر الداء عما باملادة 
8/17 من الائحة التنظيمية رقم 57 ل�شنة 2018 لقانون الج��راءات املدنية املعدلة بالقرار رقم 33 ل�شنة 
2020  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2021/6/22 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

 �عالن بالن�سر
1188/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شدهم /1- �شركة حممد ربيع للخدمات الفنية 2- رهاني�ص كالوفي�شا 
ان�ص حبيب حبيب - جمهويل حمل  فيتينيل 3- خور�شيد عامل لت ف�شل احلق 4- 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة الم��ارات لات�شالت املتكاملة ���ص.م.ع - فرع - قد 
لها جل�شه  وح��ددت   ، كلي  رقم 2019/1045 جتاري  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم 
يوم الثاثاء املوافق 2021/6/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

 �عالن بالن�سر
1476/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مذكرة اإعان بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- ماهر زهري عادل �شموط - جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
/ احمد خليفة خمي�ص خليفة العيايل املهريي - ب�شفته الويل الطبيعي والو�شي على 
العيايل وميثله:�شمري حليم كنعان - قد  القا�شر/ب�شر احمد خليفة خمي�ص  ابنه  مال 
يوم  لها جل�شه  وح��ددت   ، كلي  رقم 70/2019 جتاري  بالدعوى  ال�شادر  ا�شتاأنف/احلكم 
وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2021/6/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء 

يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

 1803/2021/60 �مر �أد�ء 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- و�شيمه امليل -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد ال�شيخ مبارك علي ال�شام�شي

بتاريخ:2021/3/22  البتدائية  دبي  قررت حمكمة  فقد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  طلب 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )مائة و�شتة ع�شر الف درهم( والفائدة 
متام  وحتى   2019/11/1 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية 
وبرف�ص  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�شروفات ومببلغ  وبالزامها  ال�شداد 
طلب النفاذ لعدم وجود مقت�شى او موجبا له، ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العان. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن حكم بالن�سر        
يف  �لدعوى 324/2021/13 عمايل جزئي 

تفا�شيل الإعان بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- مطعم ويلدن انرتنا�شونال ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : م�شطفى حممد ال�شغري احمد
درهم   )22680( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
التع�شفي  الف�شل  الق�شائية عدا تعوي�ص  التاخريية بواقع 9٪ �شنويا من تاريخ املطالبة  والفائدة 
فمن تاريخ �شريورة احلكم نهائيا وحتى ال�شداد التام وقيمة تذكرة عوده ملوطنه عينا على الدرجة 
ال�شياحيه او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل اخر والزمت املدعي عليها 
درهم  خم�شمائة  مببلغ  املحكمة  وتقدره  املحاماه  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  من  باملنا�شب 
واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��ان  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�شتئناف 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن حكم بالن�سر        

1036/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل الإعان بالن�شر 

اإىل حمكوم عليه/ 1- كرزي�شزتوف �شاومري كوربو�شين�شكي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :امل�شت�شفى المريكي دبي �ص.ذ.م.م 

وميثله : ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/6/7  يف الدعوى املذكورة اعاه 
يوؤدي للمدعية مبلغ  باأن  املدعي عليه  بالزام  ���ص.ذ.م.م  ل�شالح/امل�شت�شفى المريكي دبي 
)176.073.85( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
والزمته الر�شوم وامل�شاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
�عالن بالن�سر

                            يف �لدعوى رقم 304/2020/20 جتاري كلي
مو�شوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علي�هما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره ) 5095510درهم( 
و الر�شوم و امل�شاريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 12٪ من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات وحتى ال�شداد التام . 

مدعى طالب العان:  وليج لفريك - �شفته بالق�شية:  
املطلوب اعانهم:  1- اراده بكييفا  - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 18-11-2020 ح�شوريا للمدعي 
عليها الويل و مبثابة احل�شورى للمدعى عليها الثانية : باإلزام املدعى عليهما بالت�شامن باأن يوؤديا 
للمدعية مبلغ5،095،510 درهم )خم�شة مليون و خم�شة و ت�شعني الف و خم�شمائة و ع�شرة دره��م( و 
الفائدة 9٪ اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2020/2/25 و حتى متام ال�شداد . و األزمت املدعى 
عليهما بالت�شامن يف امل�شاريف و مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابا 

لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العان.
�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

�عالن بالن�سر
                            يف �لدعوى رقم 3446/2020/16 جتاري جزئي

مو�شوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي عليهامببلغ وقدره ) 787،610.30 درهم( و الر�شوم و امل�شاريف و اأتعاب 
املحاماة و الفائدة 12 ٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.

طالب العان:  �شركة باحل�شا كار رينتال ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى
املطلوب اعانهم:  1- نا�شيونال جلف لان�شاءات �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه

مو�شوع الإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 24-01-2021 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
ل�شالح/ �شركة باحل�شا كار رينتال ذ.م.م بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : باإلزام ال�شركة املدعي عليها باأن 
ت�شدد لل�شركة املدعية مبلغا وق��دره787،610.30 درهم )�شبعمائة و�شبعة وثمانون األف و�شتمائة وع�شرة درهما 
وثاثون فل�شا( م�شافا اإليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9 ٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 15/9 
/2020، حتى متام ال�شداد ، واألزمت املدعي عليها بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اأتعاب حماماة ، ورف�شت 
ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العان. �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �ل�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 

 �عالن بالن�سر
يف �لدعوى رقم 1461/2021/305 ��ستئناف جتاري

اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/674 جتاري كلي و  مو�شوع الدعوى:  
الر�شوم و امل�شاريف و التعاب.

بالق�شية:   �شفته   - اإن���ك  فاينان�ص  اآن���د  ه��ول��دن��غ  ف��ي��ك��ت��ورز  ���ش��رك��ة  الع�����ان:   ط��ال��ب 
م�شتاأنف

املطلوب اعانهم:  1- موؤ�ش�شة اأو اأ�ص د�شرت بيو�شن - �شفته بالق�شية:  م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعان :  قد اأ�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 674  / 2020 جتاري كلي 
بقاعة  �شباحا   10:00 ال�شاعة   2021-09-01 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  ُبعد وعليه يقت�شى ح�شوركم  التقا�شي عن 

�شتجرى حماكمتكم غيابيا. 
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2021/10573
املنذر :  م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  .

املنذر اإليه :  �شالح نا�شر جمعه نا�شر بوع�شيبه .
نتيجة  دره��م   )161،629.33( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�شرف 
املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم ) 
46180 / خ�شو�شي /R/ دبي ( من نوع )  جم�شى �شريا  _  بيك اب  ( موديل 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة  اأبي�ص(   ( ل��ون   _  )2015(

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر
) رقم ) 2021/10572

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع  
املنذر اإليها : زارا لتاأجري احلافات    .

نتيجة  دره��م   )28،006.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
  BONLUCK  ( من نوع )  دبي /U/ ال�شيارة رقم ) 64283 / خ�شو�شي
_  با�ص ثقيل  ( موديل )2014( _ لون ) اأبي�ص ( _ واملمولة ل�شاحلكم من 

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

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم  2021/10575
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص.م.ع  

املنذر اإليه : زاهر حامد الريحى   .
نتيجة  دره��م   )48،285.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 8102 / خ�شو�شي /C/ عجمان  ( من نوع )  ميت�شوبي�شي اوت 
لندر _  ا�شتي�شن ( موديل )2016( _ لون ) اأبي�ص ( _ واملمولة ل�شاحلكم 

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

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

�لعدد 13271 بتاريخ 2021/6/21 
 �إنذ�ر عديل بالن�سر

 رقم 2021/10574
املنذر :  م�شرف اأبوظبي الإ�شامي  .

املنذر اإليها :  زوندا لتاأجري ال�شيارات.
نتيجة  دره��م   )37،783.48( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخال ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خال 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية ل�شرف 
املبلغ لل�شيارة املباعة  باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم ) 
 ) ن��وع )  هيونداي �شوناتا  _  �شالون   45301 / خ�شو�شي /C/ دب��ي ( من 
موديل )2015( _ لون ) بني( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

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

Date 21/ 6/ 2021  Issue No : 13271
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0004598- Civil (Partial)

To the defendant: Noor Rahim Amir Jehan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages in front of 
Management Office the Case
The plaintiff : Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Noor Rahim 
Amir Jehan - Pakistani national, requesting: 
- Obligate the defendant to pay an amount of (30308.31 dirhams) Thirty thousand 
three hundred eight dirhams and thirty-one fils, and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 04/07/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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•• ال�شارقة -الفجر

اخللف  ع��واد  الدكتور  الأ�شتاذ  برعاية 
اجلامعة  م����دي����ر  ب����اأع����م����ال  ال����ق����ائ����م 
وح�شور  وب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
م��ع��ايل الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��م��رو عزت 
اأم����ني ع���ام احت����اد اجلامعات  ���ش��ام��ة، 
العربية تنظم كلية الت�شال باجلامعة 
امللتقى  ال����ث����اث����اء  غ������داً  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة 
 “ بعنوان  الثالث،  الإعامي  الطابي 
الإعام الرقمي وامل�شوؤولية املجتمعية 

“، حتت �شعار “كلنا م�شوؤولون” وذلك 
�شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  يف متام 

عر تقنية زووم الفرتا�شية.
واأ�شار الأ�شتاذ الدكتور عواد اخللف اإىل 
املتوا�شل  الدعم  على  دليل  امللتقى  اأن 
الذي حتظى به اجلامعة القا�شمية من 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل��دن 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
رئي�ص  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص 
اجلامعة القا�شمية  ، ووفقا لتوجيهات 
تعاىل-  اهلل  -ح��ف��ظ��ه  ���ش��م��وه  وروؤي�������ة 

امل�شوؤولية  اإىل ن�شر قيم  امللتقى  يهدف 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة وت��ع��زي��زه��ا بني 
ال�شورة  واإظ��ه��ار  واملجتمعات،  الأف���راد 
الرائدة لدولة المارات العربية املتحدة 
م�شوؤولياتها  حتمل  يف  ناجح  كنموذج 
اخلطرية  التحديات  اأم��ام  الجتماعية 
ظّل  يف  ال��ي��وم  املجتمع  يواجهها  ال��ت��ي 

م�شتجدات جائحة كورونا.
للملتقى  احلالية  ال��دورة  يف  وي�شارك   
)18( جامعة عربية من ثاث ع�شرة 
)م�شر(،  ال��ق��اه��رة  جامعة  ه��ي:  دول���ة 

اجلامعة القا�شمية )الإمارات(، جامعة 
طيبة  ج��ام��ع��ة  )الأردن(،  ال���ريم���وك 
اخلليجية  اجل���ام���ع���ة  )ال�������ش���ع���ودي���ة(، 
للعلوم  ال�شودان  جامعة  )البحرين(، 
 6 جامعة  )ال�����ش��ودان(،  التكنولوجية 
العراقية  اجل��ام��ع��ة  )م�����ش��ر(،  اأك��ت��وب��ر 
الأول  احل�������ش���ن  ج���ام���ع���ة  )ال������ع������راق(، 
)املغرب(، جامعة بني �شويف )م�شر(، 
جامعة فا�ص )تون�ص(، معهد اجلزيرة 
)م�شر(،  الت�����ش��ال  وع���ل���وم  ل���اإع���ام 
جامعة بن خ�شري )اجلزائر(، جامعة 

عجمان )الإمارات(.
اأهم  ير�شد  امللتقي  اأن  اخللف  واأو�شح 
التحديات التي تواجه حتمل امل�شوؤولية 
من  واملجتمعات  ل��اأف��راد  الجتماعية 
م�شتقبلية يف  واآلياٍت  روؤى  ر�شم  خال 
امل�شوؤولية  تطبيق  ثقافة  ن�شر  كيفية 
واملجتمعات  الأف���راد  ب��ني  الجتماعية 
ال���ظ���روف، خ��ا���ش��ة يف الظروف  ك��ل  يف 
غ��ري الع��ت��ي��ادّي��ة، ع��اوة على اخلروج 
اأن  �شاأنها  م��ن  وم��ق��رتح��ات  بتو�شيات 
جتعل الإعام الرقمي م�شهًما بفعالية 

والأخ��اق��ي نحو  املهني  دوره  تاأدية  يف 
وتعزيز  والثقايف  املعريف  الوعي  تنمية 
مبداأ امل�شوؤولية الجتماعية لدى كافة 

�شرائح املجتمع. 
وقد انبثق عن  امللتقى  اإطاق جائزتني 

هما؛
طابية،  بحثية  ورق���ة  اأف�شل  ج��ائ��زة   
 ، م���ب���ادرة جمتمعية  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  و 
ال�شارقة  مدينة  من  م�شكورة  برعاية 
ال�شارقة  جمعية  “�شم�ص” و  لاإعام 

اخلريية .

وك�شف ع��ن اإجن���از ه��ذه الأع��م��ال خال 
يف  بعد”  “عن  ال��ع��م��ل  معاي�شته  خ���ال 
ثاث مدن هي اأبوظبي والقاهرة ودبي؛ 
ال�شارقة  معر�ص  خال  املوؤلف  وقع  كما 
2020: ثاثة  ال��دويل للكتاب نوفمر 
من اإ�شدارته هي “ م�شافر يف زمن املنع 
 .. “ القا�شمي   ، ”2020 “ �شرخة   ،“

�شلطان مدينة اخلبز الفكري«.
:” اأخرتني  ال�شميع  ع��ب��د  ب�����ش��ام  وق���ال 
متنح  الدورية  العزلة  اأن  الكتابة  جتربة 
الإن�شان  وت���زي���د  ك��ام��ل��ة  ال�����ش��ورة  روؤي�����ة 
ب�شرية باحلياة”، لفتاً اإىل اأن املحن تعد 
من  ج��دي��دة  ملرحلة  ال��ت��اأه��ل  توفر  منحاً 

التطور والإجناز.
وا�شتعر�ص الكاتب ملحات من كتبه قائًا 
اإىل ال�شي�شي” : م�شر  النيل  ر�شالة  “ يف 
الليل  اإذا غ�شبت وي�شكن  الأر���ص  تزلزل 
اإذا هداأت ، وم�شر يف التاريخ كنز مكنون 

واأنت لها يا نيل مرهون .
وت���ن���اول ال��ك��ات��ب ال��ه��دف احل��ق��ي��ق��ي من 
وراء ال�شد باغتيال م�شر واأنه اأحد اأوراق 
اأن  ال��ك��رى على م�شر م��وؤك��داً  امل��وؤام��رة 
م�شر قيادة و�شعباً قادرة على اإ�شقاط هذه 
�شتق�شط  امل��وؤام��رة  اأن  ، م�شيفاً  امل��وؤام��رة 
و�شتكون  ك��ث��رية   اأط���راف  معها  وي�شقط 

حمنة ال�شد منحة جديدة مل�شر.

احلج اال�ضتثنائي
ويعد كتاب احلج ال�شتثنائي يعد الكتاب 
لعام  احل���ج  م��و���ش��م  ت���ن���اول  ال����ذي  الأول 
بال�شتثناء  املو�شم  هذا  وا�شفاً   2020
والفرتة  احل���ج���اج  ع����دد  يف  ال���ت���اري���خ���ي 
 5 بلغت  وال��ت��ي  افري�شة  لأداء  الزمنية 
اأيام واإخ�شاع احلجيج للفح�ص قبل وبعد 
واأبرز  احل��ج  ت��اري��خ  ت��ن��اول  كما  احلجيج، 
موا�شم توقف احلج وبناء الكعبة وخطبة 

الوداع واأول مو�شم حج يف الإ�شام.

م�ضافر يف زمن املنع 
فيعد  امل��ن��ع  زم���ن  ك��ت��اب م�شافر يف  واأم����ا 
ت�شيجًا وتوثيقاً لأيام من العام 2020 
الكاتب  تنقل خالها  10 حمطات  عر 
ب������دءاً م���ن م�����ش��ج��د الإم�������ام احل�����ش��ني يف 
باأحداث  م���روراً   2020 يناير  القاهرة 
�شيطرت  التي  واخل��وف  وال�شدمة  الأمل 
ع��ل��ى ال���ع���امل وحت�����ول ال��ت��ب��اع��د طريق 
النجاة والتقارب طريق الهاك وارتداء 
الإ�شابة  م���ن  ال��وق��اي��ة  ك��م��ام��ة  الأر������ص 
اإبداعات  وا�شتدعاء  “كورونا”  بالوباء 
ال�����ش��اب��ق��ني وم��ن��ه��م ال�شيخ  و���ش��ري ح��ي��اة 
حممود  م�شطفى  والدكتور  ال�شعراوي 

وج��م��ال ح��م��دان واأب��ن��اء الأث���ري الثاثة 
وامل���ق���ري���زي وحم����ي ال���دي���ن اب����ن عربي 
العربي  واب���ن  املكية  ال��ف��ت��وح��ات  �شاحب 

�شاحب كتاب اأحكام القراآن. 

�ضرخة 2020
ويقول الكاتب: على مدار عدة اأيام يرتدد 
يف اأذين �شوت العام 2020 عر اأحداثه 
و�شوره التي حتولت اإىل �شرخات اأ�شمعها 
“�شرخة  واأف�����ش��ر ك��ل��م��ات��ه��ا ف��ك��ان ك��ت��اب 
يف اأغ�شط�ص 2020 ،  2020” ال�شادر 
ا�شتكماًل لكتاب “م�شافر يف زمن املنع “ 
لي�شكًا معاً م�شاهد �شورة كاملة مل�شاهد 

اأحداث عام ال�شتنثاء والده�شة.
وتناول يف “ �شرخة 2020” قرابة 10 
حمطات فكرية ب��دءاً من اأح��داث العامل 
اأح��دث��ت��ه��ا ال�شرخة  ع��ر حل��ظ��ة ح�����ش��اب 

“كورونا”، 
واجل��ائ��ح��ة ال��ق��ادم��ة، ومل����اذا مت الإغ���اق 
الت�شلية  وحت����ول  الأخ������رية،  وال�����ش��رخ��ة 
وال�شدمة  ب���ريوت،  وان��ف��ج��ار  ح��ي��اة،  ايل 
وال�����ت�����ح�����ول، ون�������ب�������وءات الن����ت����خ����اب����ات 
الأمريكية، والفر�شيات ال�شائعة و�شهادة 
ع��ل��ى ح���ال الإع�����ام م���ن واق����ع معاي�شة 

جتاوز ربع قرن من الزمان .
م�����ش��اه��د احلياة  ال���ك���ت���اب  ي���ر����ش���د  ك���م���ا 
مبختلف اأطيافها خال كورونا ور�شائل 
و  ال��ع��ق��اب  قائًا:”جاء   2020 ال��ع��ام 
املنحة من جن�ص اآمالنا وطموحاتنا بحياة 
بالغرابة،   2020 ف��ات�����ش��م  ا�شتثنائية، 
ليحدث  وال�شراوة  وال�شرعة،  والده�شة، 
على الأر�ص حالة من التيه داخل البيوت 
وال���ط���رق���ات ب���درج���ة ف���اق���ت ال�������ش���ال يف 

ال�شحراء«.

رحلتي مع النووي
وي��ق��ول ال��ك��ات��ب : ع��دت اإىل ال��ق��اه��رة يف 
حاجة  يف  نف�شي  لأج��د   2020 �شبتمر 
الوطن  خ����ارج  ح��ي��اة  رح��ل��ة  ت���دوي���ن  اإىل 
تنوعت  ع���ام���اً؛  ع�����ش��ر  خلم�شة  ا���ش��ت��م��رت 
ونعمة  واملفاجاأة  والده�شة  ال�شدمة  بني 

املحن،
 اإنها رحلة نعمة املحن فكل حمنة خرجت 
منها بدرو�ص اأهلتني لتحقيق الكثري من 
الب�شار  على  وال��ق��درة  والإجن����از  العمل 
ف�شارت  حمنة  منحني  م��ن  لكل  ف�شكراً 

منحة.
 واأ�شاف : جل�شت اأياماً اأفكر يف النطاق 
بداأت  كما  البداية،  فكانت  الرحلة  بهذه 
رتو�ص  دون  تفا�شيلها  بكل  الواقع  رحلة 

مع كامل التوقري للجميع.

القطاع  يف  املوؤلف  رحلة  الكتاب  وت�شمن 
الرنامج  م���ع  ع���ام���اً   13 ع���ر  ال���ن���ووي 
النووي الإماراتي ومراحل اإن�شاء الهيئات 
النووي  الرنامج  يف  والعاملة  املخت�شة 
ال�شلمية،  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة  الإم���ارات���ي 
للطاقة  ب��راك��ة  مفاعل  وتد�شني  واإن�����ش��اء 
عربياً  نوعه  من  الأول  ال�شلمية  النووية 
وكذلك ا�شتعرا�ص اأول ملف �شحفي عن 
الطاقة النووية ال�شلمية حاز عنه املوؤلف 

جائزة ال�شحافة العربية عام 2017.
ك���م���ا ت�����ش��م��ن ح����ك����اي����ات ���ش��ح��ف��ي��ة من 
واأبوظبي  اأحداثها بني دبي  دارت  الواقع 

والقاهرة ومو�شكو، 
النووي  ال��ط��ري��ق  ا���ش��ت��ع��را���ص  وك���ذل���ك 
م�شر  تعي�ص  حيث   ، ورو�شيا  م�شر  ب��ني 
من  جديدة  ذهبية  مرحلة  حالياً  ور�شياً 
عرالطريق  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال���ع���اق���ات 
من  ال��ك��ه��رب��اء  لإن���ت���اج  ال�شلمي  ال���ن���ووي 
العاقات  ل��ت�����ش��ب��ح  ال�����ش��ب��ع��ة،  م��ف��اع��ل 
امل�����ش��ري��ة ال���رو����ش���ي���ة ح��ج��ر ال����زاوي����ة يف 
ملزيد  الفاعل  وامل��ح��رك  الأو���ش��ط  ال�شرق 

من التنمية.
وتناول الكتاب، �شناعة الأجيال النووية 
الرو�شي،  ال�����دويل  ال��ك��ام��ب  ع���ر  ع��امل��ي��اً 
لتاأهيل  ا�شتثنائية  جتربة  ي�شكل  وال��ذي 
النووية  الطاقة  لقطاع  امل�شتقبل  اأجيال 

ال�شلمية.

اخلبز  مدينة  �ضلطان   .. »القا�ضمي 
الفكري«

اإقامة  ق��رار  همتي  :اأ�شعل  امل��وؤل��ف  وتابع 
للكتاب  ال���������دويل  ال���������ش����ارق����ة  م���ع���ر����ص 
خال  ال�39  دورت������ه  يف  “الهجني” 
باإ�شدار  ب���الإ����ش���راع   ،  2020 ن��وف��م��ر 
“القا�شمي.. �شلطان مدينة اخلبز  كتاب 
احلب  عن  التعبري  يف  رغبة  الفكري”، 
الإ�شامية  الإب��داع��ي��ة  ال�شخ�شية  لهذه 
وحاملة  التاريخية  املواقف  ذات  العربية 
م��ن��ه��اج ال��ق��ي��م ال���را����ش���خ���ة ك���اجل���ب���ال ل 
ت��زع��زه��ا الأح������داث، وت��ك�����ش��ف امل��ح��ن عن 

مزيد من قوتها و�شابتها«.
واأ�شاف ب�شام عبد ال�شميع : كان معر�ص 
ال�شارقة للكتاب فر�شة مثالية لاإعان 
مدينة  �شلطان   .. “القا�شمي  كتاب  ع��ن 
اخلبز الفكري”، والذي يعد رحلة عا�شق 
ال��ك��ات��ب وال��ب��اح��ث واملحقق  اإب���داع���ات  يف 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�ص  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د  ب����ن 

الأعلى، حاكم اإمارة ال�شارقة .
الإ�شدار  ه��ذا  يف  اعتمد  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
منهج ال�شيخ الدكتور �شلطان القا�شمي يف 
تناول الق�شايا والأحداث، فاأبحرت عر 
وامل�شرحية  والأدبية  التاريخية  اإبداعات 

والتي بلغت 69 كتاباً باللغة العربية .
وقال : ت��راودين فكرة الكتابة عن املفكر 

�شنوات،  منذ  القا�شمي  �شلطان  والأدي��ب 
اأبكاين  ح��ي��ن��م��ا  ال��ع��م��ل  ه����ذا  وب������داأت يف 
واأبكى كل عربي، وقتما حتدث عن م�شر 
يقدم  وه��و  م�شر،  وج��ن��ود  م�شر  وجي�ص 
اإب���اء وعزة  ويعلن يف  م��ال��ي��اً،  دع��م��اً  مل�شر 
الكبار.. �شمة  اإنها  العطاء،  بهذا  فرحته 
الأم����راء وامل��ل��وك..اإن��ه �شلوك  اإن��ه��ا �شمة 

�شلطان القا�شمي.

 ا�ضتعادة الذات
واأو�شح املوؤلف اأن رواية “ا�شتعادة الذات” 
والتعر�ص  الغ��������رتاب  جت���رب���ة  حت���ك���ي 
متبانية؛  ب�����ش��دم��ات  احل���ي���اة؛  ل��ت��ق��ل��ب��ات 
اأخرت بطل الرواية اأن الرحيل ياأتي يف 
الرحيل  اأن  طاملا  النك�شار  فلماذا  برهة 

حمدد ل تغيري فيه.
و�شابته  حمدان  جمال  ق�شة  و�شجلت   
يف التعامل مع مظاهر اخللل يف املجتمع 
عر ا�شتقالته من العمل اأ�شتاذاً بجامعة 
ال���ق���اه���رة؛ وع���زل���ت���ه ال���ت���ي ح��ق��ق��ت قمة 
امل��ف��اه��ي��م ومنط  ت��غ��ري  اإىل  ان���دم���اج���ه؛ 

احلياة لدى بطل رواية ا�شتعادة الذات.
مبا�شرة  اإ�شقاطات  الرواية  تت�شمن  كما 
امل��ج��ت��م��ع  ع���ر حكايات  ع��ل��ى حت�����ولت 
ال�����ش��ف��ر واخل���دي���ع���ة؛ وحامل  امل���ن���ع م���ن 
الظام  وم���دي���ن���ة  الأب�����������واب؛  م��ف��ات��ي��ح 
والنور؛ والنبهار والتقدير لدول حترتم 

الإن�شان. 

مقوالت
وقدم املوؤلف يف كتاب “ مقولت ابن عبد 

ال�شميع “، 
خا�شة جتاربه يف احلياة يف مقدمتها “ 

لن اأكون غريي«.
وجاء حمتوى الكتاب يف �شورة مقطوعات 
الإر�شادات   : منها  اأب��واب  �شعرية يف عدة 
والتعليمات ، اخلواطر، القواعد الذهبية 
للحياة الأبية، قالوا وقلنا، ردد معي، ويل 

ولك.
ي���درك  ال���ك���ات���ب :”من  م���ق���ولت  وم����ن   
و�شاهد  ال��ت��اري��خ  ا���ش��ت��وع��ب  اجل��غ��راف��ي��ا 
امل�شتقبل”، “ الت�شابق لانك�شار يازمه 
عن  تتوقف  ل  “حينما  النهيار”،  دوم��اً 
النفراد”،  ���ش��ت��ح��دث  ف��ح��ت��م��ا  احل���رك���ة 
“الرحيل يرافق من اعتر ال�شكون معيار 
النباء  اأف��ع��ال  م��ن  “املثابرة  الأمان”، 
“اأمواج  ال�شعفاء”،  ع���ن���وان  وال���ك���ذب 
نقتلها”،  احل��ي��اة  واأم����واج  ن�شنعها  امل��وت 
والرموز  الأ�شاطري  ت�شنع  “التفا�شيل 
اأو التوقف”،”ل ت�شدق  اإ�شارات للحركة 
كثرياً ما تقراأه فهو نتاج ظروف واأحوال 
 “ كاملة”،  روؤي��ت��ه��ا  اأ���ش��ح��اب��ه��ا يف  ر���ش��ب 
لت��ك��ن غ��ريك مهما ب��ه��رك الآخ����رون اأو 
مهما  ال���وراء  اإىل  تنظر  “ل  خدعوك”، 
كان ال�شجيج واأ�شرع اإىل القمة”، “فارق 
اأو اإن�شاناً  كل من ل يعرف قيمتك مكاناً 

وثق باأنك الفائز«،

اعتقال املوتى
ويف كتاب “ اعتقال املوتى “، قدم الكاتب 
ال�شميع  عبد  ب�شام  وال��روائ��ي  ال�شحفي 
ق�����ش��رية منها:”  ق�����ش��ة  ع�����ش��رة  خ��م�����ص 
القرتاب”  “ مم��ن��وع  املوتى” ،  اع��ت��ق��ال 
 “ ال�شاي” ،  “ ب��ائ��ع  التفوق”،   ���ش��ر    ،
من   “ اأن”،  الذكية”،”ٌيحكى  الهواتف 

اأنتم ؟” ، “ال�شيدة ليلى«.
�شيطرة  اأن”،  “يحكى  ق�����ش��ة  وت��ن��اول��ت 
ج��م��اع��ة م��ن اجل��م��اع��ات ع��ل��ى احل��ك��م يف 
رئي�شها،  بقتل  وق��ي��ام��ه��ا  ال����دول  اإح����دى 
وات���ه���ام دول����ة جم�����اورة ب��ه��ذه اجلرمية 
ال�شعب يف حالة ح��رب م��ع هذه  لإدخ���ال 
على  ال�شيطرة  فر�شة  وحتقيق  ال���دول؛ 
اأن  بعد  اجلماعة  اأف��راد  واختلف  احلكم، 
الع�شابات؛  كل  كحال  الأم��ر  لهم  ا�شتقر 
فقتلت  اجلماعة رئي�شها الثاين ، وحتول 
الرئي�ص  واأ���ش��ب��ح  اجل��م��اع��ة،  اإىل  احل��ك��م 
اأو  الأوام�����ر  تنفيذ  ب��ني  يعي�ص  اجل��دي��د 

يلقى م�شري �شابقيه.

و���ش��رب زل����زال ب��ق��وة 7 ري��خ��رت مناطق 
عديدة من هذه الدولة؛ فمات كثري من 
ل�شو�ص  من  ورفقاهم  ال�شلطة  جماعة 
الوطن ، ف�شعر الرئي�ص باأن هذا احلادث 
ر�شالة من ال�شماء فاعتزل احلكم، وترك 
اأحد  اخ��ت��ار  ال���ذي  لل�شعب  ال��ب��اد  اإدارة 
اإدارة الدولة بنظام  اأبنائه القادرين على 

الكفاءة.
الرئي�ص  وم���ر����ص  ال�����ش��ن��وات،  وم�����ش��ت   
عزلته  من  وخ��رج  ال�شلطة،  عن  املتنحي 
اإىل امل�شت�شفى ليجد بلداً مل تخطر له يف 
على  واملعامات  اخلدمات  فكل  اخليال، 
 ، وامل�شاواة  اجل��ودة  متقارب من  م�شتوى 
واإذ بعدد من العاملني يف امل�شت�شفى يرى 
اإليه بالتحية  الرئي�ص املتنحي ؛ فيلقون 
والمتنان لرتكه احلكم طواعية وجناحه 
يف جتنيب الباد م�شري اخلراب ، قائلني 
: �شيادة الرئي�ص كان قمة عطاءُك للوطن 

هو تنحيك عن احلكم.
 : ق��ائ��ًا  �شكره  ع��ن  الرئي�ص  لهم  وع��ر 
 ، احلياة  له  يي�شر  اهلل  مع  ي�شدق  “من 
رحم   ، للمالك  امللك  دع  للجميع  واأق���ول 

اهلل اجلميع”.

احلكايات الع�ضر
لعام  ال��ع�����ش��ر  “ احل���ك���اي���ات  ك���ت���اب  ويف 
ال�شميع عن  ب�شام عبد  2020”  ك�شف 
اللحظات التي اأدت اإىل اإ�شدار كل كتاب، 
اأحد  ات�����ش��اًل م���ن  ت��ل��ق��ى  اأن����ه  اإىل  لف��ت��ا 
الأ�شدقاء املزيفني  فمنحة فكرة الكتاب 
���ش��األ��ه يف خ��ب��ث ق���ائ���ًا :” متى  ح��ي��ن��م��ا 
تكتب وكيف ا�شتطعت اإ�شدار هذه الكتب 
واأنت  تكتب  جمموعة  لديك  اأن  واأعتقد 

ت�شع ا�شمك على اإنتاجهم الأدبي؟«.
وت����اب����ع امل�����وؤل�����ف: ع���ن���دم���ا ���ش��م��ع��ت هذه 

العبارات �شحكت،
اإ�شارات لإجناز  وقلت له: دائماً متنحني 
ا�شتمرار  ع��ل��ى  اأح����ر�����ص  ول�����ذا  ج���دي���د، 
التعامل معك، فقد منحني فكرة للكتابة 
الكتب  اإ�شدار هذه  واأح��وال  عن حلظات 
لعام  ال��ع�����ش��ر  “احلكايات  ك���ت���اب  ف���ك���ان 

.»2020
عبد  ب�����ش��ام  ال�شحفي  ال��ك��ات��ب  اأن  ي��ذك��ر 
اجلمهورية  ب�شحيفة  ي��ع��م��ل  ال�����ش��م��ي��ع 
من  للعديد  حترير  رئي�ص  موقع  و�شغل 
ال�����ش��ح��ف خ����ال ال���ف���رتة م���ن 1998 
 ،“ “امل�شري   : 2005 ومنها  وحتى عام 

الأمة” ، “ حديث 
 كما حاز جائزة الإبداع ال�شحفي يف دبي 
عام 2006 ، وجائزة ال�شحافة العربية 

عام 2017 .

للكتاب القاهرة  مبعر�ش  اأجنحة  ثالثة  يف  ال�سميع  عبد  لب�سام  اإ�سدارات   10

••  دبي-د.حممود علياء

م مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي،    نَظّ
للمكتبات  عبدالعزيز  امللك  جممع  مع  بالتعاون 
ال��وق��ف��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة، ي����وم اأم�������ص الأول 
“تاأريخ  بعنوان  افرتا�شية  حما�شرة   ، ال�شبت 
الرتتيبي  ب��ال��ع��دد  امل��خ��ط��وط  ال��ع��رب��ي  ال��ك��ت��اب 
بن  حممد  الدكتور  قدمها  وبالك�شورالعددية”، 
مبجمع  ال��ع��ام  الأم���ني  م�شت�شار  ال��ع��ويف،  حميد 
و�شهدت  الوقفية،  للمكتبات  عبدالعزيز  امل��ل��ك 

املحا�شرة اإقباًل كبرياً، حيث ح�شرها عدد كبري 
من املهتمني يف جمال املخطوطات.

  تناولت املحا�شرة جمموعة من املحاور، اأبرزها: 
ودوافعها  واأق�����ش��ام��ه��ا  ال��ت��واري��خ  تعمية  ت��ع��ري��ف 
والتف�شريات  ا���ش��ت��خ��راج��ه��ا  وط����رق  وف���وائ���ده���ا 
التاأريخ  تعريف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا،  امل�شاحبة 
التاأريخ  وت��ع��ري��ف  واأمن���اط���ه،  الرتتيبي  ب��ال��ع��دد 
ب��ال��ك�����ش��ور ال��ع��ددي��ة وم�����ش��م��ي��ات��ه واأق���دم���ه ومن 
اأوجه  �َشَهره ؟ واأقدم درا�شة حتليلية فيه، واأبرز 
ال��ت��اأري��خ��ني )الرتتيبي  ب��ني  وال��ت��ف��ري��ق  ال�����ش��ب��ه 

والك�شري(.
 وق���ال د.حم��م��د ال��ع��ويف : اأن ال��ه��دف م��ن طرح 
الرتاث  يف  الباحثني  م�شاعدة  هو  املو�شوع  ه��ذا 
املخطوط بتقريب هذين النمطني التاأريخيني، 

وتي�شري ما ا�شتغلق ا�شتخراجه منها.
على  املحا�شر  املركز  �شكر  املحا�شرة  نهاية  ويف   
تقدميه الرائع، كما عر امل�شاركون عن اإعجابهم 
ب��امل��و���ش��وع، واأب������دوا ت��ف��اع��ًا ك���ب���رياً م���ن خال 
الأ�شئلة التي مت طرحها على املحا�شر يف درد�شة 

املن�شة الإلكرتونية.

 بالتعاون مع جممع امللك عبدالعزيز يف ال�ضعودية

 مركز جمعة املاجد يقدم حما�سرة علمية 
يف تاأريخ الكتاب العربي املخطوط

حتت عنوان: االإعالم الرقمي وامل�ضوؤولية املجتمعية 

اجلامعة القا�سمية تطلق امللتقى الطالبي الإعالمي الثالث مب�ساركة 18 جامعة عربية  

•• اأبوظبي-الفجر:

�ضارك الكاتب ال�ضحفي ب�ضام عبد ال�ضميع يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب 2021 بنحو 10 اإ�ضدارات 
تتوفر يف ثالث اأجنحة ن�ضر هي “دار املعارف” و”دار اجلمهورية لل�ضحافة” و”دار مينا بوك للطباعة 
والتحليل  والر�ضد  الق�ض�ضية  واملجموعة  والرواية  الذاتية  ال�ضري  بني  االإ�ضدارات  وتتنوع  والن�ضر”، 
عبد  ب�ضام  للكاتب  االإبداعية   االأعمال  احلياتية.وتت�ضمن  واالأق��وال  والدينية  الفكرية  واالأعمال 
وعدد  الكتابة  بنوعية  ا�ضتنثائية  حالة  يف  املا�ضي  العام  من  الثاين  الن�ضف  خالل  وال�ضادرة  ال�ضميع 
“ �ضرخة   ، “ املنع  زمن  يف  “وم�ضافر  االإ�ضدارات : “ر�ضالة النيل اإىل ال�ضي�ضي”،”احلج اال�ضتثنائي”، 
 ، الذات”  “ا�ضتعادة   ،“ الفكري  اخلبز  مدينة  �ضلطان  ،”القا�ضمي  النووي”  مع  رحلتي   “  ،  ”2020

ال�ضميع “، “ اعتقال املوتى”، “احلكايات الع�ضر لعام 2020«. عبد  ابن  “مقوالت 
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انتهاء )عرو�ضتي( و)ريت�ضا(... وا�ضتكمال )جارة القمر( و)ليلة العيد(

ال�سينما امل�سرية يف )البالتوهات(... تتحّدى )كورونا(
�ضخمة  اأفالم   3

لكبار النجوم يف دور 
العر�ض

الأخرية،  الأي��ام  يف  ت�شويرها،  انتهى  اأعمال  ويف 
قال الفنان امل�شري اأحمد حامت اإنه تابع مونتاج 
فيلمه اجلديد )عرو�شتي(، ويلعب البطولة معه 
�شابرين،  عو�ص،  جميلة  فهمي،  اأحمد  من  كل 

حممود البزاوي، زينب غريب ومروان يون�ص.
ويف ن�شاط وا�شح، اأعلن فريق عمل فيلم )ريت�شا(، 
يف  العمل،  م�شاهد  غالبية  ت�شوير  من  النتهاء 
ال�شيخ زايد،  منطقة احلزام الأخ�شر، يف مدينة 
قليلة،  م�شاهد  ويتبقى  ال��ق��اه��رة،  اأط����راف  على 

�شوف يتم النتهاء منها، خال �شاعات.
و)ري��ت�����ش��ا( م��ن ب��ط��ول��ة حم��م��ود ح��م��ي��دة، اأحمد 
مي  عزمي،  كارولني  امل�شرى،  اأم��ري  الفي�شاوي، 
بن  وعائ�شة  اإيهاب  نور  اخل�شت،  مرمي  الغيطي، 
اأحمد، وهو من تاأليف معتز فتيحة، واإنتاج اأمين 

يو�شف، واإخراج اأحمد ي�شري.
اأما اأبطال فيلم )جارة القمر(، فعادوا ل�شتكمال 

م�شاهد الفيلم، الذي كان انتهى من ت�شوير 10 
اأيام من قبل، وتوقف ب�شبب فريو�ص كورونا، وهو 
من بطولة يا�شمني رئي�ص، كرمي فهمي، حممد 
حممود  تاأليف  وم��ن  ف���وؤاد،  وبيومي  ال�شرنوبي 

زهران، واإخراج هادي الباجوري.
والذي  ال��ع��ي��د(،  )ليلة  فيلم  عمل  ف��ري��ق  ودخ���ل 
اأج���واء  ي�����ش��را،  امل�����ش��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  بطولته  تلعب 

الت�شوير.
واحد،  اأ�شبوع  ت�شوير  من  انتهى  قبل  من  وك��ان 

وتوقف الت�شوير لأ�شباب خمتلفة.
وال��ف��ي��ل��م، م��ن ت��األ��ي��ف اأح��م��د ع���ب���داهلل، واإخ����راج 
�شامح عبدالعزيز، وتدور اأحداثه يف اإطار درامي 
واجتماعي يف يوم واحد وهو )وقفة العيد(، ومل 
بعد،  عر�شه  ميعاد  على  املنتجة  ال�شركة  ت�شتقر 

ويف انتظار انتهاء الت�شوير.
)اأهل  فيلم  اأب��ط��ال  يعي�ص  ذات��ه��ا،  الأج�����واء  ويف 

الكهف(، والذي يتبقى له ت�شوير نحو 3 اأ�شابيع، 
يف  العمل  غالبية  و�شتكون  ل��ف��رتة،  توقفه  بعد 

الفرتة املقبلة يف اأماكن خمتلفة يف املغرب.
ال��ع��م��ل م��ن ب��ط��ول��ة حم��م��ود ح��م��ي��دة، م�شطفى 
عادل،  غ��ادة  ف��وؤاد،  بيومي  النبوي،  خالد  فهمي، 
ف�����واز، حم��م��د ممدوح  رمي م�����ش��ط��ف��ى، ���ش��ري 
اأمين  وح��وار  و�شيناريو  اأب��وزه��رة،  وعبدالرحمن 

بهجت قمر، واإخراج عمرو عرفة.
اآخ��ر، قال املخرج امل�شري ه�شام فتحي  يف جانب 
اإن����ه اأن���ه���ى حت�����ش��ريات ف��ي��ل��م��ه اجل���دي���د )حامل 
اللقب( الذي يجمع ه�شام ماجد ودينا ال�شربيني 
وحم���م���د ����ش���ام، ف��ي��م��ا دخ����ل ف���ري���ق ع��م��ل فيلم 

)زومبي(، اأجواء الت�شوير.
والفيلم من بطولة علي ربيع، اأ�شرف عبدالباقي، 
���ش��ي��م��اء ���ش��ي��ف وك����رمي ع��ف��ي��ف��ي، وت��ال��ي��ف اأمني 

جمال.
اإن���ه �شعيد  اأح��م��د فهمي،  وق���ال ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري 

بالعمل مع فريق فيلمه اجلديد )بوب جي(.

انتعا�ضة �ضينمائية.. 
خال  ال��ع��ر���ص  دور  ت�شتقبل  ال�����ش��ي��اق  نف�ص  يف 
اأفام �شخمة لكبار النجوم، ما   3 الأي��ام املقبلة 
يب�شر اإىل وجود مو�شم �شينمائى �شخم، �شينطلق 

خال الأيام القليلة املقبلة.
من هذه الأعمال املهمة، فيلم "م�ص اأنا" للنجم 
تامر ح�شنى حيث يعر�ص يوم 23 يونيو، وتدور 
ق�����ش��ة ال��ف��ي��ل��م ح����ول ح���ال���ة ن��ف�����ش��ي��ة م���ا ت�شيب 
قوية  ع��اق��ة  وت��رب��ط��ه  ح�شنى  ت��ام��ر  "ح�شن" 
الفنانة �شو�شن بدر،  املري�شة وهى  جًدا بوالدته 
اأطول  معها  اجللو�ص  على  دائ��ًم��ا  يحر�ص  حيث 
بها فهى حمور  والعناية  وقت ممكن ومراعاتها 

بطولته  ف��ى  ي�����ش��ارك  اأنا"  "م�ص  حياته".فيلم 
ب��ج��ان��ب ال��ن��ج��م ت���ام���ر ح�����ش��ن��ى، ك���ل م���ن ماجد 
بال�شافة  �شيحة،  ح��ا  ب��در،  �شو�شن  ال��ك��دوان��ى، 

لعدد كبري من الفنانني، 
ال��ف��ي��ل��م ق�����ش��ة و���ش��ي��ن��اري��و وح����وار ت��ام��ر ح�شنى، 
واإخراج �شارة وفيق.اأما الفيلم الثانى هو "البع�ص 
ل يذهب للماأذون مرتني"، ويعر�ص 7 يوليو فى 
العزيز  ال�شينمات، من بطولة كرمي عبد  جميع 
اأك���رث من  ودي��ن��ا ال�����ش��رب��ي��ن��ى، ويتنكر ك���رمي ف��ى 
�شخ�شية خال اأحداث الفيلم، حيث يج�شد دور 

م��ق��دم ب��رام��ج ف��ى ال��ع��م��ل، ويناق�ص ال��ع��دي��د من 
اإطار كوميدى. الق�شايا املتعلقة باملتزوجني فى 

فيلم "البع�ص ل يذهب للماأذون مرتني" ي�شارك 
ف��ى ب��ط��ول��ة ال��ف��ي��ل��م ب��ج��ان��ب ك���رمي ع��ب��د العزيز 
ودينا ال�شربينى، كل من ماجد الكدوانى وبيومى 
فوؤاد وعدد من �شيوف ال�شرف منهم غادة عادل 
واأحمد فهمى وعمرو عبد اجلليل واآخرين وهو 

تاأليف اأمين وتار، واإخراج خالد احلفاوى.
فيلم  املقبل  يوليو   14 فى  ال�شينمات  وت�شتقبل 
فهمى،  اأحمد  عز،  اأحمد  بطولة  من  "العارف" 

كارمن  ح���م���ي���دة،  خ����اط����ر، حم���م���ود  م�����ش��ط��ف��ى 
اآخ���ر من  اأح��م��د خ��ال��د ���ش��ال��ح وع���دد  ب�شيب�ص، 
النجوم ك�شيوف �شرف على راأ�شهم حممد ممدوح 
واإخراج  ب�شري،  �شيد  حممد  تاأليف  من  تاي�شون، 

اأحمد عاء الديب واإنتاج �شركة �شيرنجى.
يتم  م�����ش��رى  ف��ي��ل��م  اأول  ه���و  "العارف"  وف��ي��ل��م 
واإيطاليا  )م�����ش��ر  ه���ى  دول   4 ب���ني  ت�����ش��وي��ره 
اإىل ا�شتعانة ال�شركة  اإ�شافة  وبلغاريا وماليزيا(، 
املنتجة باأربعة م�شممني عامليني لتنفيذ امل�شاهد 

اخلطرة.

يف حتٍد وا�ضح لفريو�ض كورونا، تخطيًا 
للتخوفات من االإ�ضابات، بدت بالتوهات 
امل�ضرية  االأف�����الم  ت�����ض��وي��ر  واأم���اك���ن 
م�ضغولة،  االأخرية  االأيام  يف  اجلديدة، 
حيث دارت الكثري من الكامريات لت�ضوير 
وو�ضط  االأعمال،  من  بقليل  لي�ض  عدد 
مواكبة  ُم�����ض��ّددة،  �ضحية  اح����رتازات 

للموجة الثالثة من الفريو�ض.

فيلم  خ��ال  من  ال�شينما  يف  م��رة  م�شر" لأول  "م�شرح  جن��وم  الباقى  عبد  اأ���ش��رف  الفنان  يجمع 
"زومبى على جنبى"، وذلك بعد 7 �شنوات اجتمعوا فيها على خ�شبة امل�شرح، حيث ي�شم الفنان 
من جنوم الفرقة كل من على ربيع وحمدى املريغنى وكرمي عفيفى، ويعمل فريق العمل 

على التح�شريات الأخرية قبل بدء الت�شوير خال الأيام املقبلة.
فيلم "زومبى على جنبى" تاأليف اأمني جمال واإخراج عمرو �شاح واإنتاج اأحمد ال�شبكى، 
اأحمد،  هاجر  عفيفى،  ك��رمي  الباقى،  عبد  اأ�شرف  املريغنى،  حمدى  ربيع،  على  وبطولة 
�شيماء �شيف، حممد اأوتاكا، عارفة عبد الر�شول، حممد حممود، وعدد اآخر من الفنانني 

وتدور اأحداثه يف اإطار كوميدى.
وي�شهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى املريغنى للمرة الأوىل اأي�شاً، بعدما تعاون على 
"اخلطة العامية" الذى مت عر�شه العام املا�شى،  ربيع مع حممد عبد الرحمن يف فيلمى 
و"خري بركة" الذى مت عر�شه يف عام 2017، وتعاون ربيع مع م�شطفى خاطر يف م�شل�شل 

املا�شى. قبل  رم�شان  �شهر  يف  عر�ص  ودياب" الذى  "عمر 
يذكر اأن اأ�شرف عبد الباقى طرح له يف دور العر�ص فيلم "�شقراط ونبيلة" ق�شة و�شيناريو وحوار 
عبد  أ���ش��رف  من  كل  بطولته  يف  وي�شارك  ال�شافعي،  ه�شام  واإخ���راج  كمال،  الفتاح  عبد 
الباقي، ودينا، وحممد فهيم، و�شامى مغاوري، واأحمد فتحى، وحممد جمعة، 
كوميدى  اإط��ار  اأحداثه  وت��دور  ال�شابة،  الوجوه  من  كبرية  وجمموعة 
اجتماعى.من جهة اخرى ي�شتعد النجم اأ�شرف عبد الباقى لفتتاح 
املقبل،  اأول يوليو  ال�شاحل" لأول مرة، وذلك بداية من  "م�شرح 
م�شرحية  ال�شاحل  م�شرح  افتتاح  يف  عبدالباقي  �شيقدم  حيث 
قرابة  مدار  على  وذلك  املفاجاآت،  تتواىل  ثم  غلط"،  "كلها 

الثاثة اأ�شهر اخلا�شة مبو�شم ال�شيف. 
بتلك  �شعيد  اأن��ه  الباقي يف ت�شريحات �شحفية  واأك��د عبد 
للغاية  كبريا  جهدا  فيها  ب��ذل  والتي  املختلفة  التجربة 
اأن  اإىل  م�شريا  املقبل،  ال�شهر  مطلع  ال��ن��ور  ت��رى  حتى 
حيث  ل��ل��غ��اي��ة،  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�شاحل"  "م�شرح  م��وق��ع 
ال�شاحل  طريق  مع  النطرون  وادي  طريق  نهاية  يقع 
ال�شمايل. واأ�شاف اأن م�شروع "م�شرح ال�شاحل" يقدم 

لأول مرة للجمهور خال مو�شم ال�شيف.
 the" ك��ل��ه��ا غ��ل��ط  م�����ش��رح��ي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر 
رواي����ة  ه���ي   "play that gose wrong
كوميدية اإجنليزية اأخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية 
يف  ��ا  اأي�����شً وت��ع��ر���ص  م�شر،  يف  للعر�ص  ومت�شريها 
وبرودواي  والأرجنتني  اأملانيا  مثل  اأخ��رى  دول  عدة 
 Henry Lewis ت��األ��ي��ف  وه���ي  ل���ن���دن،  ب��ج��ان��ب 
هي   ،Henry shields Jonathan sayerو  و 
بطولة اأ�شرف عبدالباقي وجمموعة كبرية من ال�شباب، ترجمة نادية 
ديكور  ال��زه��وي،  هالة  اأزي���اء  �شامة،  ر�شدي  الفرقة  مدير  اهلل،  ح�شب 

حممود �شامي، واإخراج اأ�شرف عبد الباقي.

يقدم الأول مرة "م�ضرح ال�ضاحل" بداية من يوليو املقبل 

اأ�سرف عبد الباقي يجمع جنوم "م�سرح 
م�سر" لأول مرة يف ال�سينما بفيلم "زومبي"

بعد  وذل��ك  وبنعي�شها"،  "اأيام  م�شل�شل  يف  امل�شاركة  عقد  فرغلى  حورية  الفنانة  وّقعت 
ا�شتعدادا  باخلارج  العمليات اجلراحية  واإجرائها عددا من  ال�شحية  ا�شتقرار حالتها 

لعودتها لل�شا�شات من جديد.
من ناحية اأخرى، اختار القائمون على م�شابقة ملكة جمال م�شر، الفنانة حورية 
الثانى من  بدء فعاليتها يف  املقرر  العام  امل�شابقة هذا  فرغلى �شمن جلنة حتكيم 

�شهر يوليو املقبل.
وح�شلت حورية فرغلى على لقب ملكة جمال م�شر عام 2002، اإل اإنها تنازلت 

عنه بعد ذلك لو�شيفتها نور ال�شمرى.
الفنانة  م�شر،  جمال  ملكة  م�شابقة  على  القائمون  اختار  اخ��رى  جهة  من 
حورية فرغلى �شمن جلنة حتكيم امل�شابقة هذا العام املقرر بدء فعاليتها 

يف الثانى من �شهر يوليو املقبل.
ومل يكن اختيار الفنانة حورية فرغلى لهذه امل�شابقة غريبا، حيث 
اإنها تنازلت  اإل   ،2002 ح�شلت على لقب ملكة جمال م�شر عام 

عنه بعد ذلك لو�شيفتها نور ال�شمرى.
يذكر اأن الفنانة حورية فرغلى قد خرجت على متابعيها ب�"ليف" 
"في�ص  ال�شخ�شية مبوقع  على �شفحتها  املا�شية  الفرتة  خال 
لها  ودع��ا  دعمها  ال��ذى  اجلمهور  لكل  ال�شكر  لتوجه  بوك"، 
طوال فرتة �شفرها من اأجل اإج��راء العمليات اجلراحية يف 
ا بعد عودتها، وطماأنت املتابعني على  اأنفها باأمريكا، واأي�شً

حالتها ال�شحية واآخر تطوراتها".
واأنتم  �شنة  "كل  ال�"ليف":  يف  فرغلى  ح��وري��ة  وق��ال��ت 
اللى عمالني  الر�شائل  اأوى على كمية  طيبني، مري�شى 
و�شوؤالكم  ودعواتكم  ليا  دعمكم  على  �شكراً  تبعتوهاىل، 
ع��ل��ي��ا ط���ول واأن����ا م�����ش��اف��رة وح��ت��ى ب��ع��د م��ا رج��ع��ت، اأما 
تطورات العاج والنقاهة فعاوزة اأقولكم اإن اأنا زى الفل، 
الدكتور مب�شوط جداً واأنا مب�شوطة جداً، حا�شتى ال�شم 
والتذوق رجعوىل تانى و�شوتى مبقا�ص خمنف وبقيت اأنام 
واأنا بتنف�ص من مناخريى".واأ�شافت حورية: "احلمد هلل 
يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، اأنا ب�ص بحب اطمنكم 
واأنا  اأوى  ك��ب��رية  ال��ف��ل وع��ن��دى كمية ط��اق��ة  اأن���ا زى  اإن 
داخلة على �شغل كتري، هتبقى مفاجاأة بالن�شبة ليكوا 

واأنا داميا معوداكم اأن م�ص بعمل حاجة عادية".

اختريت �ضمن جلنة حتكيم م�ضابقة ملكة جمال م�ضر 2021

حورية فرغلي توقع عقد امل�ساركة
 يف م�سل�سل "اأيام وبنعي�سها"
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مواد غذائية تقلل من 
خطر الإ�سابة بال�سكري

اكت�شف علماء اأ�شرتاليون، اأن الأ�شخا�ص الذين يتناولون الفواكه مرتني 
اإ�شابتهم بالنوع الثاين من ال�شكري بن�شبة  يف اليوم، يقللون من خطر 

يتناولونها. ل  اأو  واحدة  مرة  يتناولونها  مبن  مقارنة   ،36%
 The Journal of Clinical جم������ل������ة  وت�������������ش������ري 
Endocrinology & Metabolism، اإىل اأنه يف عام 2019 
 463 العامل  ال�شكري يف  الثاين من  النوع  يعانون من  الذين  بلغ عدد 
ووفقا  باملر�ص.  لاإ�شابة  معر�شون  مليونا   374 واأن  اإن�شان،  مليون 
لتقديرات العلماء بحلول عام 2045 �شي�شل عدد امل�شابني بهذا املر�ص 
احلياة  ومنط  ال�شحية  التغذية  اأن  يعتقدون  لذلك  مليون.   700 اإىل 

�شيلعبان الدور الرئي�شي يف وقف انت�شار املر�ص.
7675 م�شرتكا  اإدي��ث ك��وان يف ب��ريث بيانات  وق��د در���ص علماء جامعة 
احلياة  ومنط  وال�شمنة  ال�شكري  مر�ص  لبحث  الأ�شرتايل  الرنامج  يف 
وتت�شمن  وال�شكري.  القلب  معهد  عليه  ي�شرف  الذي   )AusDiab(
انت�شار  وكذلك  والع�شائر  الفواكه  تناول  عن  معلومات  البيانات  ه��ذه 

ال�شكري بينهم خال ال�شنوات اخلم�ص املقبلة.
 واأظهرت النتائج، اأن امل�شرتكني الذين تناولوا خال ال�شنوات اخلم�ص 
فواكه، كانوا اأقل عر�شة لاإ�شابة بال�شكري، ولكنهم مل يجدوا مثل هذه 

العاقة عند الذين تناولوا ع�شائر الفواكه.
اإديث  ويقول الدكتور نيكول بوندونو امل�شرف على الدرا�شة من جامعة 
اليوم  يف  مرتني  الفواكه  تناولوا  الذين  الأ�شخا�ص  اأن  "اكت�شفنا  ك��وان، 
 5 خ���ال   36% بن�شبة  ب��ال�����ش��ك��ري  الإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  ع��ن��ده��م  انخف�ص 
اأقل.  اأو  اليوم  يف  واح��دة  م��رة  الفاكهة  تناولوا  بالذين  مقارنة  �شنوات، 
كما لحظنا اأن ح�شا�شية الأن�شولني واأقل خطر لاإ�شابة بال�شكري كان 
لدى الأ�شخا�ص الذين تناولوا الفواكه ولي�ص ع�شائرها. ويبدو اأن هذا 
من  اأق��ل  ون�شبة  ال�شكر  من  اأعلى  ن�شبة  على  الع�شائر  باحتواء  مرتبط 

الألياف الغذائية".
واك��ت�����ش��ف ال��ب��اح��ث��ون ع��اق��ة م��ب��ا���ش��رة ب��ني ت��ن��اول ال��ف��واك��ه وموؤ�شرات 
ح�شا�شية الأن�شولني. وهذا يعني اأن الأ�شخا�ص الذين يتناولون الفواكه 
يف  ال�شكر  م�شتوى  لتخفي�ص  الأن�شولني  من  اأق��ل  كمية  يفرزون  بكرثة 
الدم. وهذا مهم لأن ارتفاع م�شتوى الأن�شولني ميكن اأن يتلف الأوعية 
الدموية وي�شبب لي�ص فقط الإ�شابة بال�شكري، بل واأي�شا ارتفاع م�شتوى 

�شغط الدم وال�شمنة واأمرا�ص القلب. بح�شب بوندونو.
وي�شري الباحثون، اإىل اأنه مل تعرف بعد كيف توؤثر الفواكه يف ح�شا�شية 
الأن�شولني، ولكن يحتمل اأن يكون التاأثري متعدد اجلوانب. واأن الفواكه 
ب�شورة  مفيدة  الفافونويد  مركبات  على  حتتوي  التي  واخل�����ش��روات 

خا�شة يف هذه امل�شاألة.

اللغة؟ يف  خديجة  كلمة  تعني  • ماذا 
 -الطفل املولود قبل اأوانه

وال�ضالم؟ احلرب  رواية  �ضاحب  • من 
- تول�شتوي

الكلمات؟ اإليه  ترد  الذي  ال�ضريف  امليزان  هو  • ما 
- الفاء والعني والام ) فعل (

اخليل؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- رعيل

اخليالة؟ جمموعة  على  يطلق  • ماذا 
- كوكبه

• توبولينو هو اإ�شم ميكي ماو�ص اإيطاليا.
• هل تعلم اأن دم جراد البحر عدمي اللون ولكن عند تعر�شه لاأك�شجني يتحول اإىل اللون الأزرق.

• هل تعلم اأن اأنثى حيوان املدرع ميكن اأن تنجب 4 جراء يف وقت واحد وكلها من نف�ص اجلن�ص.
• حيوان الرّنة يحب اأكل املوز.

• هل تعلم اأن اأطول م�شافة طريان مت ت�شجيلها للدجاج هي 13 ثانية.
• هل تعلم اأن الطيور حتتاج للجاذبية الأر�شية لتتمكن من ابتاع طعامها.

• هل تعلم اأن حرف E هو اأكرث احلروف ا�شتخداما يف اللغة الإجنليزية.
واللغة  الإ�شبانية  واللغة  ال�شينية  امل��ان��دري��ن  لغة  ه��ي  ال��ع��امل  دول  يف  �شيوعا  اللغات  اأك��رث  اأن  تعلم  • ه��ل 

الإجنليزية. ح�شب عدد املتحدثني بها.
اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  هي  “حلمت”  تعني  التي   Dreamt كلمة  اأن  تعلم  • هل 

الإجنليزية.
• مدينة بريث هي املدينة الأكرث جاذبية يف اأ�شرتاليا.

التاجر ال�صالح 
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اخلر�ضوف 
تقرير  ك�شف 
ن���������������ش�������رت�������ه 
الغذاء  جملة 
ال�������������ش������ح������ي 
ع������دده������ا  يف 
ال�����������ش�����ادر يف 
دي�������������ش������م������ر 
باأن   ،2014
اخل����ر�����ش����وف 
اجل�شم  مي���د 
ب�����ال�����ط�����اق�����ة، 
ن�����������������ظ�����������������راً 

لإحتوائه على كمية كبرية من الن�شويات، بالإ�شافة اإىل دوره يف م�شاعدة 
الكبد والكلى على العمل ب�شكل �شليم.

واأو�شح التقرير اأن اخلر�شوف من اخل�شراوات التي ت�شاهم يف تنقية الدم 
وحماية القلب وال�شرايني، وحتافظ على �شحة اجلهاز الع�شبي.

كما اأنه غذاء مفيد لاأ�شخا�ص الذين يرغبون يف اإنقا�ص الوزن، لأنه يبطئ 
عملية اله�شم وي�شعر اجل�شم بالمتاء لفرتة طويلة، ف�شًا عن دوره يف 
اله�شمي،  اجلهاز  يف  اجليدة  البكترييا  وحماية  الإي�����ص،  عملية  حت�شني 

والتخل�ص من النتفاخات والغازات.
ويحتوي اخلر�شوف على العديد من القيم الغذائية مثل، فيتامينات اأ، ب، 
حماية  يف  دوراً  تلعب  وجميعها  الألياف،  البوتا�شيوم،  الكال�شيوم،  �شي،  ج، 

ال�شحة من اأمرا�ص عديدة.

كان احمد تاجرا طيبا �شاحلا يفعل اخلري �شرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �شديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�شل حرا�شه ليقتادوه اىل ال�شجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ص بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ص يف 
�شحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ص الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�شادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�شجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ص مدة طويلة هي �شنوات جاءت فيها ف�شول وذهبت ف�شول ومل يفكر احد من 
ا�شدقائه او ا�شحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�شة بعد ان متت م�شادرة كل ما يف البيت 

وا�شبح خاويا على عرو�شه فجف الب�شتان ويب�ص.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �شراح التاجر بعدما عرف انه حب�ص ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�شا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�شه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�شاءل يا ترى هل هناك 
من �شئ منها... فذهب اإىل املو�شع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ص وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�شع منها واحدة.. و�شبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ص ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�شاحلة يف الدنيا.

�شاعات  من  املزيد  الغالب،  يف  املنزل  من  العمل  ا�شتمرار  يعني 
ال��ن��ظ��ر اإىل ���ش��ا���ش��ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر والأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة، وهذا 
خراء  وي��ق��ول  امل��وؤق��ت��ة.  ال��روؤي��ة  م�شاكل  بع�ص  يف  يت�شبب  ق��د 
العيون يف موؤ�ش�شة "مايو كلينيك" اإنه اإذا كنت حتدق يف �شا�شة 
بروؤية  �شعرت  ثم  املحمول لفرتة طويلة  الهاتف  اأو  الكمبيوتر 
على  الرطوبة  طبقة  تكون  اأن  املحتمل  فمن  موؤقتة،  �شبابية 
ال�شطح الأمامي للعني جافة. وي�شرح الدكتور موريل �شورناك، 
هذا  يكن  مل  "اإذا  كلينيك":  "مايو  يف  الب�شريات  اخت�شا�شي 
الفيلم امل�شيل للدموع )دوره ترطيب وتغذية �شطح العني ومنع 
تلف القرنية( �شل�شا ومت�شاويا، وبالنوعية والكمية املنا�شبة، فاإن 
الروؤية متيل اإىل ال�شعف. لذلك، قد ياحظ النا�ص اأن لديهم 
روؤية وا�شحة للحظة واحدة، ثم يرم�شون، وت�شبح الروؤية غري 

وا�شحة، ويرم�شون مرة اأخرى، فتت�شح الروؤية".
للعني.  الأم��ام��ي  ال�شطح  على  املهمة  ال��دم��وع  الرم�ص  وين�شر 
ويقول الدكتور �شورناك: "عندما نفعل اأي �شيء يتطلب اهتماما 

وا�شحا بالتفا�شيل املرئية، فاإن معدل الرم�ص ينخف�ص".
وب���دل م��ن م��ع��دل رم�����ص ع���ادي ك��ل خم�ص اإىل �شبع ث���وان، قد 

ترم�ص فقط كل 15 اإىل 20 ثانية عند النظر اإىل ال�شا�شة.
ويف املرة التالية التي جتد فيها نف�شك حتدق يف ال�شا�شة، جرب 
قاعدة 20-20-20، وهي: "كل 20 دقيقة، انظر اإىل �شيء ما 

على بعد 20 قدما، وارم�ص 20 مرة ملدة 20 ثانية".
وميكن اأن ي�شاعد اأي�شا ا�شتخدام قطرات العني التي ل ت�شتلزم 
بع�ص  ت��ف��ادي  يف  ال��ي��وم  م���دار  على  دوري  ب�شكل  طبية  و�شفة 

م�شاكل الروؤية املوؤقتة.

كيف ميكن للتحديق يف ال�سا�سات اأن يوؤثر على روؤيتك؟

املمثلة الفرن�ضية ماري �ضويف فردان خالل جل�ضة ت�ضوير يف باري�ض.  ا ف ب


