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مواد غذائية ال ين�صح بتناولها مع اللحم
اأع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة ت��ات��ي��ان��ا ب��وت�����س��اروف��ا، خ��ب��رة ال��ت��غ��ذي��ة الرو�سية 
واأخ�سائية الغدد ال�سماء، اأن اللحم لن يجلب اأي فائدة للج�سم عند 

تناوله مع بع�ض املواد الغذائية.
وتقول يف حديث لوكالة "نوفو�ستي" الرو�سية للأنباء، "يجب اأال يتم 
اجلمع بني اللحم ومنتجات االألبان يف وجبة الطعام. الأن الكال�سيوم 
املوجود يف اجلنب واحلليب والزبادي، يعيق امت�سا�ض احلديد مبعدل 
50-%60. وهذا جتب مراعاته عندما يتعلق االأمر بتغذية االأطفال 

والن�ساء احلوامل ومن يعاين من فقر الدم".
بعد  اأو كوب من ع�سر احلم�سيات  امل��اء  ب�سرب  االأخ�سائية  وتن�سح 
ت��ن��اول ال��ل��ح��م، ب���دال م��ن ال��ق��ه��وة وال�����س��اي. الأن ال��ت��ان��ني )العف�ض( 

املوجودة يف هذه امل�سروبات يعيق امت�سا�ض احلديد اأي�سا.
وتقول، "باالإ�سافة اإىل هذا، ي�سبح ه�سم اللحم �سعبا مع االأطعمة 
متبع،  ه��ذا  �سحيح  واملعكرونة.  وال���ذرة  والبطاطا  اخلبز  الن�سوية: 
ولكن من االأف�سل على من مييل اإىل ال�سمنة جتنبه، واالأف�سل لهم 

تناول اللحم مع اخل�سار واخل�سروات".

ماأكوالت يف�صل عدم تناولها مع القهوة
الوزن  اإنقا�ض  جم��ال  يف  امل��ع��روف  املخت�ض  اإي�سانباييف،  بافيل  ق��ال 

والتنحيف، اإنه من االأف�سل كثرا، عدم تناول احللويات مع القهوة.
القهوة  "حتتوي  "نوفو�ستي":  لوكالة  حديث  يف  املخت�ض،  واأ���س��اف 
متنع  التي  امل��واد   -)  Antinutrient  ( املغذيات  م�سادات  على 
امت�سا�ض اجل�سم للعنا�سر الكربى والفيتامينات من الطعام. لذلك 
وجبات  بني  )القهوة(  املن�سط  امل�سروب  ه��ذا  ا�ستخدام  االأف�سل  من 

الطعام".
واأ�سار اخلبر اإىل اأنه غالبا ما يتم تناول القهوة وهي حملة اأي مع 
ال�سكر واحللوى. لكن ال يجوز اجلمع بني احللويات والقهوة. يزيد 
هذا امل�سروب عادة من م�ستوى الغلوكوز يف الدم ب�سكل موؤقت. وعادة، 
يوؤدي ذلك اإىل اأنه يجب على اجل�سم ا�ستهلك هذا الغلوكوز، ولذلك 
ف��رة ينتهي  ال��ق��وة واحل��ي��وي��ة. لكن بعد  ب��زي��ادة يف  االإن�����س��ان  ي�سعر 
مفعول وتاأثر الكافيني ويعود اجل�سم اإىل احلالة "الطبيعية". وقال 
فاإن  القهوة مع احللويات،  "اإذا كان احلديث يدور عن  اإي�سانباييف: 
م�ستوى الغلوكوز يرتفع ب�سكل مفرط ثم ينخف�ض   ب�سكل حاد، وهو 
ما قد يت�سبب بظهور نق�ض �سكر الدم )hypoglycemia( الذي 
من عوار�سه ال�سعور بالوهن والتعب والدوار وبالتعرق الرطب البارد 
�سعيف،  ب�سكل  احلالة  ه��ذه  تظهر  قد  للبع�ض،  بالن�سبة  والنعا�ض. 

ولدى اآخرين ب�سكل اأقوى. كل هذا يتوقف على ال�سخ�ض املحدد".

الطريقة ال�صحيحة ال�صتعمال م�صتح�صرات التجميل
�سلمة  على  احل��ف��اظ  "هاوت.دي" اأن��ه ميكن  اجل��م��ال  ب��واب��ة  اأوردت 
خلل  م��ن  مم��ك��ن  وق���ت  الأط����ول  وج��ودت��ه��ا  التجميل  م�ستح�سرات 
اأن  االأمل��ان��ي��ة  البوابة  واأو���س��ح��ت  �سليم.  ب�سكل  وتخزينها  ا�ستعمالها 
العبوة  اأف�سل طريقة للحفاظ على م�ستح�سرات التجميل هي فتح 
قبل اال�ستعمال مبا�سرة وغلقها باإحكام بعد كل ا�ستخدام، م�سددة على 
اأهمية تنظيف كل االأدوات، التي تلم�ض م�ستح�سرات التجميل، مثل 
الفر�ساة اأو االإ�سفنجة اأو ملعقة ال�سيدالين، ب�سفة منتظمة بوا�سطة 

ال�سابون اأو منظف االأواين اأو �سامبو لطيف.
العبوة،  االأي��دي نظيفة دائما عند و�سعها داخل  اأن تكون  كما ينبغي 
ما يحافظ على  العبوة،  داخل  البكتريا  تكون  دون  للحيلولة  وذلك 

�سلمة امل�ستح�سر، ومن ثم �سحة الب�سرة.
وينبغي اأي�سا مراعاة اأال يتم �سخ هواء داخل عبوة الكحل اأو املا�سكارا 
االأك�سجني يزيد من  الفر�ساة؛ الأن  واإخ���راج  اإدخ��ال  مثل من خ��لل 
اأو�سحت  التخزين  كيفية  العبوة. وعن  داخل  تكون اجلراثيم  فر�ض 
وجاف  ب��ارد  مكان  يف  امل�ستح�سرات  تخزين  ينبغي  اأن��ه  "هاوت.دي" 

ومظلم قدر االإمكان، مع جتنب تعر�سها الأ�سعة ال�سم�ض املبا�سرة.
واأ�سارت البوابة اإىل اأن م�ستح�سرات التجميل متتاز ب�سكل عام بطول 
�ساحلة  ت��ظ��ل  التجميل  م�ستح�سرات  فمعظم  �سلحيتها؛  ف���رة 

لل�ستعمال ملدة ال تقل عن 30 �سهرا بدءا من تاريخ اإنتاجها.
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هل ميكن فقدان الوزن 
باحلمامات ال�صاخنة؟

 ،Daily Express قال خبر التغذية مايكل مو�سلي، يف حديث نقلته
اإن احلمام ال�ساخن ميكن اأن ي�ساعد يف حرق ال�سعرات احلرارية، وي�ساعد 

االإن�سان يف اإنقا�ض وزن ج�سمه.
امل�ساركني يف  اأن  لوبورو،  بجامعة  فيها  �سارك  درا�سة  ونقل اخلبر عن 
التجربة، ا�ستلقوا ملدة �ساعة يف حو�ض ا�ستحمام �ساخن جمهز باأجهزة 
لقيا�ض عدد ال�سعرات احلرارية املحروقة. وتبني يف نتيجة التجربة، اأن 
مو�سلي اأحرق 240 �سعرة حرارية، اأي ما يعادل نزهة بخطوات �سريعة 

خلل 30 دقيقة.
�ستيف فولكرن:  الف�سيولوجيا والباحث اجلامعي  من جانبه قال عامل 
"قبل كل �سيء، قمنا بقيا�ض ا�ستهلك الطاقة اأثناء التجربة. وتبني لنا 
وجود زيادة بن�سبة 80 يف املائة يف اإنفاق الطاقة خلل �ساعة واحدة من 

احلمام ال�ساخن".
بروتينات  اإىل  الفعال  التاأثر  ه��ذا  ُيعزى  اأن  ميكن  اأن��ه  فولكرن،  وذك��ر 
تتعر�ض  عندما  تت�سكل  حم��ددة  بروتينات  وه��ي   - احل��راري��ة  ال�سدمة 

اخلليا لفرة وجيزة لدرجات حرارة اأعلى من مداها الطبيعي.
امل�ستويات املرتفعة من هذه الربوتينات على املدى  اأن،  الباحث   ويرى 
واإنتاج  ال���دم  يف  ال�����س��ك��ر  ن�سبة  يف  ال��ت��ح��ك��م  حت�سن  اأن  مي��ك��ن  ال��ط��وي��ل، 

االأن�سولني.

يف  يوم ال�صيلفي.. حقائق 
غريبة عن الهو�س اخلطري

العامل  ح���ول  ال��ت�����س��وي��ر  ع�����س��اق  يحتفل 
 21 ي�سادف  وال���ذي  "ال�سيلفي"،  بيوم 
يونيو. وباتت �سور "ال�سيلفي" جزءا ال 
يتجزاأ من اأي حفل اأو رحلة اأو لقاء، كما 
املواقف  يف  حتى  حا�سرة  اأ�سبحت  اأن��ه��ا 
املاأ�ساوية. ودفعت ال�سعبية املتنامية لهذا 
قامو�ض  دخولها  اإىل  ال�سور  م��ن  ال��ن��وع 
اأك�سفورد ال�سهر يف عام 2013، ح�سبما 

ذكرت �سبكة "�سي اإن اإن".
"ال�سيلفي"  ظ��ه��ور  يف  ال��ف�����س��ل  وي���ع���ود 
فيلدلفيا،  من  كورنيليو�ض  روب��رت  اإىل 
والذي التقط اأول �سورة من هذا النوع 
اإط����ارا  1839، ح��ي��ث ك���ان ي�����س��ع  ���س��ن��ة 
���س��ن��اع��ي��ة ي��ق��ف ف��ي��ه دق���ي���ق���ة، وم����ن ثم 
فيتم  الكامرا  عد�سة  الغطاء عن  يزيل 

الت�سوير.
"ال�سيلفي"  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال  ومبنا�سبة 
املعلومات  يلي جمموعة من  نقدم فيما 

الغريبة املتعلقة بهذه ال�سور:
جنم  التقطها  التي  "ال�سيلفي"  تعد   -
ك��وب��ر يف حفل توزيع  ب���راديل  ه��ول��ي��وود 
ال�سورة   ،2014 �سنة  االأو�سكار  جوائز 
االأك�������ر اإع��������ادة ن�������س���را ع���ل���ى ت���وي���ر يف 

التاريخ.

عالمات حتذيرية ج�سدية قد يدل 
B12 ظهورها على نق�ش فيتامني �ص 23

فوائد املاأكوالت 
البحرية للأطفال

بعد  الركيز  على  وق��درت��ه  الطفل  ذك��اء  م��ن  ال�سمك  يح�سن 
حم�ض  م��ن  ك��ب��رة  كميات  على  يحتوي  الأن���ه  ال�سنتني  عمر 

اأوميجا)3(.
ل�سحة  مفيدة  دهنية  غ��ر  ب��روت��ي��ن��ات  على  ال�سمك  يحتوي 

الطفل.
ي�ساعد ال�سمك الر�سيع على النوم الهادىء واملتوا�سل.

ويحتوي ال�سمك على كمية وفرة من فيتامني د املهم لنمو 
عظام وع�سلت واأ�سنان الطفل.

فوائد املاأكوالت البحرية على دماغ الطفل.
يزيد من قدرة الطفل على االنتباه.

وتتمّثل  ع��ّدة،  �سحّية  فوائد  امل�سي  لريا�سة 
باالآتي:

الثاين  بالنوع  االإ�سابة  خطر  امل�سي،  ُيخّفف 
يف  ال�سكر  م�ستويات  ُيقّلل  اإذ  ال�سكري؛  من 

الدم.
ي��ق��ي م���ن ال���ت���ه���اب امل���ف���ا����س���ل، ك��م��ا يخّفف 
امل��رت��ب��ط��ة باالأخر؛  ال��ع��وار���ض  ت��ف��اق��م  م��ن 
وبناء  ال���وزن  خف�ض  على  امل�سي  ي�ساعد  اإذ 
ال�سغط  م��ن  ُيقّلل  ال��ذي  االأم���ر  الع�سلت، 
اآالم  من  التخفيف  وبالتايل  املفا�سل،  على 

الركبتني والظهر.
ُي�ساعد امل�سي على رفع م�ستويات الغلوبولني 
املناعي يف الدم بن�سبة %20، مع انخفا�ض 
اخلليا  اأع��������داد  يف  ب���املُ���ق���اب���ل،  م����ل����ح����وٍظ، 
اجلهاز  تعزيز  وبالتايل  ال��دم،  يف  اللمفاوية 

املناعي.
ُي��ف��ي��د امل�����س��ي يف زي����ادة ك��ث��اف��ة م��ع��ادن عظام 
العمود الفقري القطني، واحلّد من االإ�سابة 

به�سا�سة العظام.
يف  االأك�سجني  ن�سبة  تدفق  م��ن  امل�سي  ُي��زي��د 
ال����دم، مم��ا ي��ق��وي ���س��ح��ة ال��ق��ل��ب، وبالتايل 
القلب  باأمرا�ض  التقليل من خطر االإ�سابة 

التاجية.
الدم  �سغط  م�ستوى  خف�ض  امل�سي  ُيحقق 
انقطاع  مرحلة  يف  الن�ساء  لدى  االنقبا�سي 
ال��ط��م��ث، وك��ذل��ك امل�����س��اب��ات ب��ارت��ف��اع �سغط 

الدم.
ُيح�ّسن امل�سي جودة النوم.

الدهون  ن�سبة  خف�ض  ع��ل��ى  امل�����س��ي  ُي�����س��اع��د 
ال�سارة والكول�سرول باجل�سم.

ُيعّزز امل�سي ال�سحة النف�سية والعقلية، ويزيد 
القدرة على الركيز.

تابعي املزيد: فوائد امل�سي ال�سريع

من  بّد  ال  امل�شي،  فوائد  من  لال�شتفادة 
اتباع االإر�شادات االآتية:

احلر�ض على رفع الراأ�ض والنظر اىل االأمام 
مبا�سرًة، اأثناء ممار�سة ريا�سة امل�سي.

واأي�ساً  وال��ك��ت��ف  ال��رق��ب��ة  ع�����س��لت  اإرخ������اء 
الظهر.

حتريك الذراعني بحرية مع انحناء طفيف 
يف املرفقني اأثناء امل�سي.

عدم  على  واحل��ر���ض  البطن،  ع�سلت  ���س��ّد 
اأو اخللف  االأم��ام  اإىل  �سواء  الظهر،  تقوي�ض 

عند امل�سي.

للم�سي  والفخذ  ال�ساق  ع�سلت  ا�ستخدام 
القدم  دف��ع  وذل��ك من خ��لل  ال�سحيح؛ 
من الناحية اخللفّية، با�ستخدام ع�سلت 
ال��ف��خ��ذ، م��ع االن��ت��ق��ال اإىل دف��ع اجل�سم 
اإىل االأم����ام ع��ل��ى ك��ع��ب ال��ق��دم االأخ���رى 

بعد ذل��ك، ث��م حتريك ال��ق��دم اإىل 
االأمام بالرتيب من الكعب اإىل 
القيام  اأث��ن��اء  القدمني  اأخم�ض 
ع�سلت  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ب���اخل���ط���وة؛ 

وا�ستخدامها  العمل  على  ال�����س��اق 
للحفاظ على الزاوية ال�سحيحة.

ال�سرعة،  فزيادة  البطيء،  بامل�سي  البدء 
ب�����س��ك��ل ت����دري����ج����ي، وف�����ق ال�����ق�����درة على 
عن  امل�سي  �سّدة  زي��ادة  ل  وُيف�سّ التحّمل. 
طريق اخلطو خطوات �سريعة لدقيقتني، 
ثّم اخلطو خطوات بطيئة ال�سرعة الأربع 

دقائق، فاخلطو ال�سريع لدقيقتني.

ن�شائح 
جتّنبي ممار�سة ريا�سة امل�سي بعد تناول 

وجبة من الوجبات الرئي�سية مبا�سرًة.
اأثناء  ة  خا�سّ الظهرة،  عند  امل�سي  ع��دم 

ذروة �سطوع اأ�سعة ال�سم�ض.
القطنية؛  امللب�ض  ارت��داء  على  احلر�ض 

لقدرتها العالية يف امت�سا�ض التعّرق.
ريا�سي  ح��ذاء  انتعال  ال�سروري  من 

بامل�سي؛  خ���ا����ّض 
من  ت����ف����ادي����اً 
االإ��������س�������اب�������ة 
الظهر  ب����اآالم 

وم�ساكل القدم.
اخ�����ت�����ي�����ار االأم������اك������ن 

للم�سي؛  الوعرة  غر  االآمنة 
جتنباً لعدم االنزالق.

املاء،  ���س��رب نحو ل��ري��ن م��ن  احل��ر���ض على 
يومياً.

فوائد �شحية للم�شي ليال
�ساعة  بعد  وحت��دي��ًدا  ل��ي��ًل،  امل�سي  مم��ار���س��ة 
من الفراغ من تناول وجبة الع�ساء، ُيح�ّسن 
والنف�سّية  ع���م���وًم���ا،  اجل�������س���دّي���ة  ال�����س��ح��ة 
��ا، ف��م��ن ���س��اأن ذل���ك اأن ي��ح��ّرك كّل  خ�����س��و���سً
الدم  تدفق  من  يزيد  واأن  اجل�سم،  ع�سلت 
يتعّزز  وبالتايل،  كافة.  اجل�سم  اأع�ساء  اإىل 
اإىل  ك��م��ا ي�سهل اخل��ل��ود  ب��ال��راح��ة،  ال�����س��ع��ور 

للم�سي  اأخ��رى  ذل��ك، ثمة فوائد  اإىل  النوم. 
ليًل، يف الوقت املذكور اآنًفا، ت�سمل:

ال�سعور بالراحة، ال �سّيما بعد ق�ساء  تعزيز 
يوم مرهق.

لتعزيز  اجل�سم،  يف  املخزنة  الدهون  اإح��راق 
تركيز م�ستويات الهرمونات امل�سوؤولة ب�سكل 
رئ��ي�����ض ع���ن اإح�����راق ال���ده���ون، ك��ه��رم��ون ال� 

"كورتيزول".
حت�سني عملّية اله�سم.

تقوية اجلهاز املناعي.
احلّد من االكتئاب، اإذ من �ساأن ذلك اأن يزيد 

من اإفراز اجل�سم هرمون ال�"اإندورفني"، ما 
ُي�ساعد يف تعزيز احلال املزاجية.

ال�ساّر  "كولي�سرول"  ال���  م�ستوى  خف�ض 
باجل�سم.

احلفاظ على مرونة املفا�سل.
تقوية ع�سلت اجل�سم.

امل��زم��ن��ة، كاأمرا�ض  ال��وق��اي��ة م��ن االأم���را����ض 
الثاين  وال��ن��وع  ال���دم  وارت��ف��اع �سغط  القلب 
ومنع  ال��ع��ظ��ام  �سحة  وت��ع��زي��ز  ال�سّكري  م��ن 

ه�سا�ستها.
حت�سني التوازن وتدفق الدم يف اجل�سم.

واجلائحة... احلظر 
م����زي����ج ُي���ف���اق���م 
كوبا  اأط��ف��ال  اآالم 
االإع����اق����ات  ذوي 
باجلري  نوبريغا  جو�سلني  حتلم 
وركوب الدراجة الهوائية يف �سوارع 
كوبا، لكّن على هذه الفتاة امل�سابة 
التغلب  عاماً   11 البالغة  باإعاقة 
على عقبتني لتحقيق حلمها، هما 
واحل�سار  كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة 

االأمركي.
جو�سلني واحدة من 31 األف طفل 
موؤ�س�سات  تعليمهم يف  تلقوا  كوبي 
توقف  وم���ث���ل���ه���م،  م��ت��خ�����س�����س��ة. 
علجها عندما اأغلق املركز ب�سبب 
التي  العمليات  واأرجئت  اجلائحة، 
اإىل  جُت��رى لها  اأن  املقرر  ك��ان من 

اأَجل غر م�سمى.
وال ي��ت��وق��ف االأم����ر ع��ل��ى ذل���ك، بل 
فاقمه النق�ض يف االأدوي��ة واأجهزة 
تقومي العظام، اإذ اأن وا�سنطن التي 
االإن�سان  ح��ق��وق  ب��ان��ت��ه��اك��ات  ت��ن��دد 
ه��اف��ان��ا حكومة  وب���دع���م  ك���وب���ا  يف 
فنزويل،  يف  م������ادورو  ن��ي��ك��وال���ض 
ال�������س���ن���وات االأخ�������رة  �����س����ددت يف 
منذ  عليها  تفر�سه  ال��ذي  احلظر 

العام 1962.
ومن املقرر اأن ت�سهد االأمم املتحدة 
على  ال�سنوي  الت�سويت  االأرب��ع��اء 
القرار الذي يدين احلظر وتدعمه 

عادة غالبية كبرة من الدول.
ت��ع��ل��ي��م ذوي  والح����ظ����ت م����دي����رة 
االإعاقة يف وزارة الربية بياتري�ض 
التعليم  ال��ن��وع م��ن  اأن ه��ذا  روك���ي 
القطاعات ت�سررا  اأكر  من  "كان 
�سيا�سة  وتعزيز  ال��وب��اء  مزيج  م��ن 

احل�سار" على كوبا.
ق���ا����س���ت ج��و���س��ل��ني ال��ن��ح��ي��ل��ة ذات 
�سعوبات  الطويل  االأ���س��ود  ال�سعر 
ج��ّم��ة م��ن��ذ والدت����ه����ا، ب��ي��ن��ه��ا وفاة 
والدتها وهي بعد يف ال�ساد�سة، ثم 
خ�سوعها خلم�ض عمليات جراحية 
اخللقية  ال��ت�����س��وه��ات  ل��ت�����س��ح��ي��ح 
الناجمة عن ال�سلل الدماغي الذي 
كانت م�سابة به عندما خرجت اإىل 

الدنيا.
وقال والدها مايكل نوبريغا، وهو 
والثلثني،  التا�سعة  بناء يف  عامل 
اإج���راء  دون  ح��ال��ت  "اجلائحة  اإن 
العملية التي كان ينبغي اأن تخ�سع 
ال���ذي  ف��امل�����س��ت�����س��ف��ى  لها" اب���ن���ت���ه. 
يتوىل متابعة حال الفتاة خ�س�ض 
بفرو�ض  ل��ل��م�����س��اب��ني  ب���ال���ك���ام���ل 

كورونا.

فوائد ريا�صة امل�صي للن�صاء ال تقّدر بثمن
اإحراق الدهون العنيدة  ُتعّد من الريا�شات الفّعالة يف  اأن متارين امل�شي،  معلوٌم 
يف اجل�شم و�شّد ع�شالته؛ اإذ حتّرك اأع�شاء اجل�شم كافة. ولكنها باملقابل، تقي 
من االإ�شابة مب�شكالت �شحّية جّمة ملوؤديها. وللمزيد حول فوائد ريا�شة امل�شي 

للن�شاء، تابعي مع "�شيدتي. نت" االآتي:
حُتقق ريا�شة امل�شي للن�شاء فوائد جّمة، وفق ما اأ�شار اإليه موقع "مايو كلينك" 
منح  وبالتايل  وي�شّدها،  كافة  اجل�شم  ع�شالت  امل�شي  ُيحّرك   :Mayoclinic

اجل�شم �شكاًل متنا�شقًا، كما مّده بالن�شاط.
ُي�شاعد امل�شي على اإحراق ال�شعرات احلرارية، وبالتايل خ�شارة الوزن.

ُيفيد امل�شي يف تقوية ع�شالت التنف�س وع�شالت ال�شدر.
ُيعّزز عملية التمثيل الغذائي ب�شورة كبرية.

تابعي املزيد: ال�شحة ال�شعودية توجه 6 ن�شائح ملمار�شة امل�شي ال�شليم
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

وّقعت جامعة االإمارات العربية املتحدة اتفاقية �سراكة 
التكنولوجيا  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة  "َكفو"   م��ع  بحثية 
وخدمات ال�سّيارة،  للقيام باالأبحاث املعّمقة حول زراعة 
م��واق��ع مناخية  بنجاح يف  ال��غ��اف  اأ�سجار  ب��ذور  واإن��ب��ات 

قا�سية مثل البيئة ال�سحراوية يف دولة االإمارات.
وتعترب هذه االأبحاث االأوىل من نوعها التي جُترى يف 
الدولة ومتّثل املرحلة الثانية من برنامج َكفو لزراعة 
ب��ذور �سجر ال��غ��اف ال��ه��ادف اإىل زراع���ة مليون ب��ذرة يف 
دولة االإمارات للم�ساعدة على مواجهة تغّر املناخ، كما 
�ستعتمد  وال��ذي  التالية   املرحلة  يف  الدرا�سة  �ست�ساهم 
على اأعمال البحث والتطوير احلالية التي مّت تنفيذها 
ذاتية  ب��ذرة  ك��رة  واإن�ساء  حت�سني  يف  للم�ساعدة  بالفعل 
ذروة  يف  الطبيعة  يف  اال�ستمرار  على  ق��ادرة  اال�ستدامة 
زيادة  اإىل  باالإ�سافة  �سيفاً،  املرتفعة  احل���رارة  درج��ات 
كما  امل���اء،  واحتبا�ض  واالإن���ب���ات،  للنمو،  ال��ب��ذور  قابلية 
اأي�ساً على تعزيز بنك املعرفة يف  �ستعمل نتائج البحث 
الدولة حول تعزيز زراعة ال�سحراء عرب جمموعة من 

اأنواع النباتات ال�سحراوية لتح�سني بقاء املوائل يف ظّل 
االأدنى  واحل��ّد  العالية  ب��احل��رارة  ف  تت�سّ قا�سية  بيئات 
من املياه.  وقع املذكرة اأ.د. بهانو �ساودري - عميد كلية 
الغرير،  را���س��د  و�سعادة  باجلامعة،  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة 
موؤ�ّس�ض َكفو ورئي�سها التنفيذي.  كما �سهد حفل التوقيع 
العميد  – نائب  اليافعي  املح�سن  الدكتور حممد عبد 
ووكيل الكلية، واالأ�ستاذة نربة البو�سعيدي، مديرة ق�سم 
اال�ستدامة واملجتمع لدى َكفو: والفريق البحثى القائم 
امل�����س��روع:  الدكتور �سيام ك��ورب وال��دك��ت��ورة زينب  على 
بالكلية.   التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  م��ن  وع��دد  اأح��م��د 
– نائب  اليافعي  املح�سن  الدكتور حممد عبد  واأو�سح 
هو  ال��غ��اف  �سجرة  "م�سروع  اأن  الكلية  ووك��ي��ل  العميد 
القاحلة  البيئية  النظم  اإحياء  الإع��ادة  طموٌحة  مبادرة 
التي هي  الغاف  اأ�سجار  املليني من  زراع��ة  من خ��لل 
ال��ت��ي تنبت يف ال��دول��ة، والغاف  م��ن االأن����واع االأ���س��ي��ل��ة 
 Prosopis cineraria  - ال��ع��ل��م��ي  )وا���س��م��ه��ا 
الوطنية  ال�����س��ج��رة  ه���ي  �سينراريا"(  ب��رو���س��وب��ي�����ض 
قوية  �سجرة  وه��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
تتحّمل اجلفاف وتعمل على حت�سني جودة الربة التي 

ُتزرع فيها والهواء املحيط بها، كما تنمو جذور �سجرة 
�سجرة  ك��ّل  ومتت�ّض  م��راً،  ثمانني  حتى  لت�سل  الغاف 
اأوك�سيد  ث��اين  م��ن  كجم   34.65 اإىل  ي�سل  م��ا  غ��اف 
الكربون ال�ساّر يومياً، لتعيد اإطلقه الحقاً على �سكل 
اأوك�سجني، كما اأنها توّفر موطناً هاّماً وم�سدراً غذائياً 
ملجموعة متنّوعة من احليوانات والطيور، مبا يف ذلك 

البوم الن�ساري ال�سحراوي والباز طويل ال�ساق.
واأو�سح را�سد الغرير، موؤ�ّس�ض َكفو ورئي�سها التنفيذي 
زراعة اأ�سجار الغاف عملية تتطّلب عمًل مكّثفاً.  " اإن  
وال �سيما يف املناخ ال�سحراوي يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة، حيث غالباً ما ت�سل درجات احلرارة يف ال�سيف 
لكثافة الزراعة املطلوبة  45 درجة مئوية، ونظراً  اإىل 
الإحداث فرق يف البيئة، واأتينا بحّل يتمّثل يف ا�ستخدام 
تعتمد  والتي  احلداثة  بالغة  املوّجهة  الطائرات  تقنية 
، وت��ق��دمي ح��ّل  ع��رب مبادرة  ال��ذك��اء اال�سطناعي  على 
املتحدة" ، والذي �سيزرع  العربية  االإم��ارات  يف  “�سنع 
من خللها  ما ي�سل اإىل مليون �سجرة غاف يف جميع 
اأنحاء االإمارات، مبا يوؤدي اإىل حت�سني بيئتها الطبيعية 

ب�سكل جذري و نظامها البيئي"

اأكر  م���ع  ���س��راك��ت��ن��ا  ع���ن  ن��ع��ل��ن  اأن  "ي�سعدنا  واأ����س���اف 
اجلامعات عراقًة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
اإىل تطوير  �سعِينا  اإط��ار  وذل��ك يف  الزراعية،  الدرا�سات 
ال�سحراوي.  موطننا  حت�سني  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأب��ح��اث��ن��ا 
وب�سفتنا �سركة م�سوؤولة، فاإننا نحّقق خطوات كبرة يف 
�سبيل حتّولنا اإىل �سركة حمايدة للكربون وامل�ساعدة يف 
معاجلة تغّر املناخ الذي يعّد ذا اأهمية ق�سوى حلماية 

امل�ستقبل للأجيال القادمة"
"اإن توقيع مذكرة التفاهم هذه هي خطوتنا  واأ�ساف: 
االأوىل الإط����لق ال��ع��ن��ان مل��ج��م��وع��ة غ��ر حم����دودة من 
االإمارات  وجامعة  َكفو  بني  املحتملة  البحثية  امل�ساريع 
ا�ستطلع  على  اأي�ساً  �ستعمل  والتي  املتحدة،  العربية 
تو�سيع  اإىل  نتطّلع  بينما  اأخ��رى  نباتية  اأن��واع  اإمكانات 
هذا  اأن  اإىل  م�����س��راً  امل�ستقبل" ،  يف  ال��ربن��ام��ج  ن��ط��اق 
البحث ي�سكل خطوة اإىل االأمام يف ال�سعي لزراعة بذور 
�سجرة الغاف على نطاق وا�سع عرب تكنولوجيا طائراتنا 
وزيادة  قا�سية،  مناخية  ظ��روف  ب��دون طيار يف  امل�سّرة 
اإنباتها،  باالإ�سافة اإىل  �سلحية البذور وحت�سني مّدة 

امل�ساهمة يف اقت�ساد بلدنا القائم على املعرفة.

•• اأبوظبي-الفجر

قائمة  بدخولها  اأكادميياً  اإجن��ازا  زاي��د  جامعة  حققت 
اأف�سل 700 جامعة حول العامل وفقاً لت�سنيفات كيو 
اإ�ض العاملية لعام 2022، هو من�سور �سنوي لت�سنيفات 
 Quacquarelluموؤ�س�سة قبل  م��ن  اجل��ام��ع��ات 
جمال  يف  املتخ�س�سة  الربيطانية    Symonds
-651 ب��ني  م��ا  امل��راك��ز  وج���اءت اجلامعة يف  التعليم. 
اخلام�سة  املرتبة  وحققت  العامل  م�ستوى  على   700
ت�سنيفها  مت  كما  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
وجاء  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  م�ستوى  على   20 امل��رت��ب��ة  يف 
%50 يف ت�سنيفات  اأف�سل  اأداء جامعة زايد من بني 
ت�سنيف  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة. وح�سلت  اإ����ض  ك��ي��و 
املحتوى  بح�سب  عاملية  جامعة   550-501 اأف�سل 

املعلومات،  واأنظمة  الكمبيوتر  علوم  وه��و  االأك��ادمي��ي 
وكذلك  التجارة و اإدارة االأعمال.

واأعرب �سعادة الدكتور خالد حممد اخلزرجي، مدير 
جامعة زايد عن فخره  باملركز الذي   حققته اجلامعة 
يف الت�سنيف العاملي للجامعات، م�سراً اإىل اأن  االرتقاء 
العام  يف   750-701 امل��رت��ب��ة  م��ن  اجل��ام��ع��ة  اأداء  يف 
املا�سي هو موؤ�سر وا�سح على اهتمامنا وحر�سنا على 
الر�سيدة  القيادة  دعم  ودليل على  التعليم،  الريادة يف 
الوطنية  ل��ل��روؤى  واملتوا�سلة  ال�سديدة  بتوجيهاتها  
دولة  يف  التعليم  بقطاع  يف  اخل��ا���س��ة  اال�سراتيجية 
االإم��ارات  وذلك من منطلق  اإمي��ان القيادة الر�سيدة  
بدور التعليم  االأ�سا�سي يف دفع عجلة االقت�ساد القائم 
وال��ت��ي ت�سّكل   ال�سابة   امل��واه��ب  واإع����داد   امل��ع��رف��ة  على 
م�ستقبل الوطن  وتعزز من قدرته وكفاءته التناف�سية  

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي . واأ����س���اف اخل���زرج���ي: "هذا 
اأ�سا�سي  حمفز  مبثابة  هو  اجلديد  العاملي  الت�سنيف 
واالرتقاء  التقدم  يف  لل�ستمرار  زاي��د   جامعة  الأ�سرة 
لتكون من بني اأف�سل اجلامعات االإقليمية والدولية،  
كما اأنه  يعك�ض مدى اهتمام اإدارة اجلامعة وجهودها 
اال�ستثنائية بتحقيق اأعلى املعاير االأكادميية لطلبتها 
عرب توفر اأف�سل البيئات التعليمية  واملناهج الدرا�سية 
والكوادر التدري�سية الكفوؤة مبا يحقق اأف�سل موؤ�سرات 
على  زاي��د  جامعة  ح�سلت  العلمي".  والبحث  التعليم 
مرتبة "عالية" من ت�سنيف كيو اإ�ض يف فئة اجلامعة 
العاملية يف جمال "كثافة البحث العلمي"، والتي ت�سم 
هذا العام 1673 موؤ�س�سة اأكادميية �ساركت من جميع 
ا يف املرتبة  اأنحاء العامل، كما ومت ت�سنيف اجلامعة اأي�سً
العا�سرة عاملًيا لتوظيف "اأع�ساء هيئة تدري�ض دوليني" 

اأ�ستاذ من خمتلف دول العامل، وهو   569 باأكر من 
اإ�ض  زايد يف ت�سنيفات كيو  اأداء جلامعة  اأق��وى موؤ�سر 
للجامعات  العاملي  اإ�ض  كيو  ت�سنيف  ويعتمد  العاملية.  
عاملياً  �سمعة اجلامعة  رئي�سية، هي:  �ستة عوامل  على 
بن�سبة  يكون  التقييم  وذل��ك  االأخ���رى  اجلامعات  ب��ني 
%40، وعلقة اجلامعة بال�سركات وتوظيف طلبها 
وخ��ري��ج��ي��ه��ا يف ���س��وق ال��ع��م��ل وذل����ك ال��ت��ق��ي��ي��م بن�سبة 
عدد ون�سبة الطلبة مقارنة بعدد و ن�سبة   ثم   ،10%
االأ�ساتذة و تكون ن�سبة التقييم %20، وكذلك ن�سبة 
االقتبا�ض البحثي مقارنة بعدد اأع�ساء هيئة التدري�ض 
وذلك التقييم الذي يهدف ملعرفة مدى قوة اجلامعة 
واأع�ساء هيئة تدري�سها من حيث اإنتاج االأبحاث يكون 
الدولية  النظرة  ت��اأت��ي  ث��م   ،20% بن�سبة  احت�سابه 

للطلبة واملوظفني بن�سبة 10 %.

•• العني - الفجر

اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اأح��د  ت���وام،  م�ست�سفى  جن��ح 
رعاية  �سبكة  اأك���رب  "�سحة"،  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات 
�سحية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، يف جتديد 
االإكلينيكية )CCPC(من  الرعاية  برامج  �سهادة 
باعتباره   ،  )JCI( الدولية  امل�سركة  اللجنة  قبل 

مركزاً متميزا يف علج اأمرا�ض ال�سرطان.
واعتمدت اللجنة الدولية، م�ست�سفى توام، باعتباره 
برامج  ���س��ت��ة  يف  االأورام،  ع���لج  م���راك���ز  اأك����رب  اأح����د 
���س��رط��ان عنق  ال��ث��دي،  ���س��رط��ان  ، ت�سمل:  ع��لج��ي��ة 
�سرطان  الرئة،  �سرطان  القولون،  و�سرطان  الرحم، 

الربو�ستات، و�سرطان امل�ستقيم.
�سهادة  توام  مل�ست�سفى  الدولية  اللجنة  اعتماد  ويعد 
العاملية من  املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  التزامه  على 

املر�سى،  و�سلمة  ال�سريرية،  اخلدمة  جودة  ناحية 
اإىل  الطبي،  ال��ك��ادر  وك��ف��اءة  االإكلينيكية،  والرعاية 
جانب اإلتزامها جتاه جمتمع دولة االإمارات بتقدمي 
عامليا،  املعتمدة  املعاير  اأف�سل  وف��ق  �سحية  رعاية 
وباإجمايل 46 معياراً و184عن�سراً قابًل للقيا�ض 

مقابل كل برنامج من برامج علج ال�سرطان. 
 ، ع��ن�����س��راً   183 حتقيق  يف  ت���وام  م�ست�سفى  وجن���ح 
اللجنة  ملتطلبات  جزئياً  املتبقي  العن�سر  تلبية  مع 
بن�سبة  امتثال  درجة  اإىل حتقيق  اأدى  الدولية، مما 

.99.5%
اعتماد  وجتديد  املتميز،  االإجن��از  ه��ذا  على  وتعليقاً 
 ، امل�سركة الدولية  اللجنة  م�ست�سفى توام من قبل 
اأكد �سعيد جابر الكويتي املدير التنفيذي مل�ست�سفى 
�سحية  رع��اي��ة  ت��ق��دمي  "توام" على  حر�ست  ت���وام، 
امل�سابني  اأول��ئ��ك  خا�سة  للمر�سى  امل�ستوى  عاملية 

امل�ست�سفى مبكانة مرموقة يف  تتمتع  اإذ  بال�سرطان، 
اأي��دي كوادر  ال�سرطان على  اأم��را���ض  ع��لج خمتلف 
وتتمتع  عالياً  تاأهيًل  وموؤهلة  متميزة  وفنية  طبية 
التي  للتقنيات احلديثة  باالإ�سافة  بخربات عميقة، 

مت جتهيز اأق�سام امل�ست�سفى فيها.
على  ت��وام  م�ست�سفى  مبحافظة  الفخر  عن  واأع���رب 
دولة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه 
اأول م��ن�����س��اأة حت�سل  ب��اع��ت��ب��اره  االإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة 
ال��ل��ج��ن��ة امل�سركة  ال��ذه��ب��ي م���ن  ���س��ه��ادة االع��ت��م��اد 
 2017 ع���ام  وذل���ك يف  االأورام  ع���لج  ال��دول��ي��ة  يف 
ومن ثم جتديد االعتماد للمرة الثانية خلل العام 

اجلاري 2021.
امل�سركة  اللجنة  اإن هذا االعتماد من قبل  واأ�ساف 
الطريق  ي�سر يف  ت��وام  م�ست�سفى  اأن  يوؤكد  الدولية 
ال�����س��ح��ي��ح، وي��ح��ق��ق امل���زي���د م���ن ال��ت��م��ي��ز يف تقدمي 

واال�ستجابة  امل��ر���س��ى،  جلميع  ال�سحية  ال����رعاية 
عالية  ط��ب��ي��ة  رع���اي���ة  ت�����وفر  يف  ملتطلب������اته�����م 

اجلودة.
يذكر اأن اللجنة امل�سركة الدولية حتتل مكانة عاملية 
اإر�ساء معاير االعتماد مع الركيز ب�سكل  رائدة يف 
و�سلمة  اجل����ودة  م�ستويات  حت�سني  ع��ل��ى  رئي�سي 
يف  �سحية  موؤ�س�سات  مع  اللجنة  وتتعاون  املر�سى، 
بخربة  اللجنة  وتتمتع  العامل،  حول  بلدا   90 نحو 
امل��ج��االت مب��ا فيها احتواء  ال��ع��دي��د م��ن  وا���س��ع��ة يف 
ال�سحية،  واملن�ساآت  الطبي  االأداء  و�سلمة  العدوى، 
وهي جهة م�ستقلة حيادية معرف بها عامليا لتوفر 
امل�ست�سفيات  خ��دم��ات  يف  ل��ل��ج��ودة  خ��ارج��ي��ة  معاير 
"ختم  وي��ع��د  دويل،  اإدارة  جمل�ض  قبل  م��ن  حم���ددة 
امل�سركة  ال��دول��ي��ة  اللجنة  الذهبي" م��ن  االع��ت��م��اد 

درجة متميزة جداً للجودة.

•• العني - الفجر

ا�ستثنائي مفعم باحلوار واالإثارة   يف لقاء 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  �سما  د.  ال�سيخة  اأدارت 
الكتاب(  )ن���دوة  من�سط  نهيان  اآل  خ��ال��د 
اف��را���س��ي��ا اأح����د م��ن��ا���س��ط جم��ل�����ض �سما 
ومناق�سة  ب��ط��رح  وامل��ع��رف��ة  للفكر  حممد 
للكاتبة  ه���������ادئ(  غ�����ر  ع���ق���ل   ( ك����ت����اب 
والطبيبة االأمريكية يف علم النف�ض )كاي 
الكتاب  يتاألف  حيث  جامي�سون(  ردفيلد 
ت�سرد  وخامتة  ف�سول  واأربعة  من متهيد 
و�سراعها  ال��ذات��ي��ة  �سرتها  فيه  امل��وؤل��ف��ة 
ال��ره��ي��ب م���ع م��ر���ض ع��ق��ل��ي ي��ط��ل��ق عليه 
)ذهان الهو�ض االكتئابي( اأو )اال�سطراب 
ال��ق��ط��ب( فيما �سنف  ث��ن��ائ��ي  ال���وج���داين 
الكتب مبيعا  اأف�����س��ل  ال��ك��ت��اب واح���دا م��ن 
تاميز(  )ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  قائمة  على 

عند �سدوره
 وقد ا�ستهل اللقاء بطرح ملخ�ض ملو�سوع 
اأدارت�����ه ال�سيخة  ال��ك��ت��اب وح����وار ون��ق��ا���ض 
للتفكر  ت��دف��ع  ت�����س��اوؤالت  ب��ط��رح  �سما  د. 
اجلميع  م�����س��ارك��ة  اإىل  م�����س��رة  ال��ع��م��ي��ق 
الت�ساوؤالت  ت��ل��ك  ح����ول  روؤي���ت���ه���ن  ب��ط��رح 

ب�سفافية و�سدق مع الذات  .
 وكان من اأبرز هذه الت�ساوؤالت

 بعد قراءتك الكتاب ماذا يدور يف ذهنك؟ 
وما مدى تاأثره عليك؟ وما �سعورك بعد 

اآخر �سفحة؟ 
يف حياتنا الكثر من املواقف التي تبدو يف 
عندها  يتوقف  ال  وقد  ب�سيطة  تفا�سيلها 
اإل��ي��ه��ا ترك  ال��ك��ث��ر، ول��ك��ن ح��ني نلتفت 
فينا اأث����را ك��ب��را وق���د ي��ك��ون اأث����را مغرا 
لبع�ض اأمناط حياتنا فما هو هذا املوقف 

يف حياتكم؟
للمر�ض  املجتمع  نظرة  اإىل  تطرقت  كما 
وهل  ل���ه  ال�سخ�سية  ون��ظ��رت��ن��ا  ال��ن��ف�����س��ي 
للذهاب  اأننا نحتاج  بنا خاطر يوم ما  مر 
منعنا  ه��ل  امتنعنا  واإن  نف�سي؟  لطبيب 
الرف�ض  اأم  امل��ج��ت��م��ع  ن��ظ��رة  م��ن  اخل����وف 

الذاتي للفكرة نف�سها؟ 
باإيجابية  ���س��ارك اجلميع  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 
ع���رب م���واق���ف م����ررن ب��ه��ا واالإ�����س����ارة اإىل 
يكون  اأن  و���س��رورة  عليهن،  الكتاب  تاأثر 
اإن�سان طبيب نف�سي، ومراجعته بني  لكل 
اأو خ��وف من  احل��ني واالآخ����ر، دون خجل 
نظرة املجتمع، وخا�سة يف الوقت احلايل 

وما مير به العامل من اأزمات و�سغوطات 
امل�سهورة  نف�سية، كما فعلت كاي الطبيبة 
وافتخرت  �سمعتها  ع��ل��ى  ت��خ��ف  مل  ال��ت��ي 
لكي  النف�سي؛  الطبيب  اإىل  تذهب  باأنها 
على  التاأكيد  ج��اء  كما  ال��ع��لج،  اإىل  ت�سل 
ت�سلل طريق  التي  لل�سعوذة  اللجوء  عدم 
العلج وت�سع االإن�سان يف هلو�سة ومتاهات 

ال خمرج منها.
احلوار  �سما  د.  ال�سيخة  واخ��ت��ت��م��ت  ه���ذا 
ذواتنا  ف��ه��م  ب��ا���س��ت��ف�����س��ار ح����ول حم���اول���ة 
وت��ع��رف��ن��ا ع��ل��ى اأن��ف�����س��ن��ا، وت��ف�����س��ر بع�ض 
ناق�سنا  اأفكارنا ومفاهيمنا ونقدها؟ وهل 
ولو  اأنف�سنا  مع  ذاتية  مناق�سة  ما  م�سكلة 

مرة واحدة؟ 
اأننا  واالأه��م هل �سعرنا يف يوم من االأي��ام 
جن��ح��ن��ا يف حم���اول���ة م���ا اأو ف���ك ل��غ��ز من 

األغازنا الذاتية؟ 
واأ�سافت الكتاب يجعلنا نقف اأمام العقول 
املختلفة نتعاي�ض معها يف جمتمعنا، وتكون 
قريبة منا، وميكن اأن تف�سلنا بينها وعنها 
خطوة واحدة لهذه امل�سكلة؛ ولكن ال�سدق 
والو�سوح وال�سفافية تتطلب منا اأن نكون 
بجانب االأ�سدقاء واالأهل مبحبة ودفء؛ 

على  حافظنا  بع�سنا،  اأحببنا  كلما  الأن��ن��ا 
اأكر وعيا  نكون  النف�سية، وحتى  �سحتنا 

واإدراك�����ا وجت��ن��ب��ا الأي اأع���را����ض ق��د تدمر 
حياتنا امل�ستقبلية.

لتعزيز جهود الدولة يف مكافحة الت�شحر

كلية االأغذية والزراعة يف جامعة االإمارات توقع مذكرة تفاهم مع  �صركة كفو 
لغر�س واإنبات بذور الغاف يف الكثبان الرملية ال�صحراوية

جامعة زايد من بني اأف�صل 700 موؤ�ص�صة اأكادميية حول العامل للعام 2022

حققت درجة امتثال بن�شبة 99.5 %

م�صت�صفى توام  ينجح يف اإعادة جتديد  �صهادة برامج الرعاية االإكلينيكية لي�صبح مركزًا متميزا يف علج اأمرا�س ال�صرطان

مب�شاركة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�س الفكر واملعرفة يناق�س كتاب عقل غري هادئ

جهود حديقة احليوانات بالعني يف 
احلفاظ على زراف روث�صيلدز 

•• العني - الفجر

تكر�ض حديقة احليوانات بالعني جهودها للحفاظ على العديد من ف�سائل 
التي  روث�سيلدز  زراف  اأ�سهرها  االنقرا�ض  واإنقاذها من  النادرة  احليوانات 
القائمة احلمراء للحتاد  التهديد �سمن  القريبة من  االأن��واع  تعترب من 
العاملي ل�سون الطبيعة من خلل تطبيق برامج االإكثار واحلماية، اإ�سافة 
لتوعية اجلمهور باأهمية احلفاظ على بيئاتها الطبيعية التي تعي�ض فيها.

نوع  م��ن  ال���زراف  م��ن  ف���رداً   18 م��ن  مكونة  حتت�سن احلديقة جمموعة 
�سمن  املتكاملة  ال��رع��اي��ة  لهم  وت��ق��دم  معار�ض  ع��دة  �سمن  )روث�����س��ي��ل��دز( 
اأف�سل املعاير العاملية املتبعة من خلل توفر بيئة مميزة اأقرب ما تكون 
الغذائية  واالحتياجات  احل��ي��وان،  فيها  يعي�ض  التي  الطبيعية  املوائل  اإىل 
اأطباء  قبل  من  املقدمة  ال�ساملة  ال�سحية  العناية  جانب  اإىل  وال�سلوكية 

وخمت�سني اأكفاء يف جمال رعاية احليوان ب�سكل دوري وعند احلاجة.
واجلدير بالذكر اأن احلديقة تقدم رعاية �سحية �ساملة ومميزة للأمهات 
ال��والدة حيث ا�ستقبلت موؤخراً  اأثناء فرة احلمل وما بعد  من احليوانات 
�سحية  برامج  لهما  وقدمت  ال�سفاري  منطقة  يف  ال���زراف  من  مولودين 

وتغذوية خا�سة للمواليد يف االأ�سهر االأوىل بعد الوالدة.
وتوفر احلديقة العديد من التجارب التعليمية والرفيهية مع الزراف يف 
االأفريقي، ومعر�ض  املعر�ض  ثلثة معار�ض خمتلفة �سمن احلديقة هي 
اإطعام الزراف �سمن منطقة �سحاري العامل ويف و�سفاري العني االأفريقية 

حيث تتواجد مع جمموعة متنوعة من احليوانات االأفريقية.
وت�سعى احلديقة  اإىل حتقيق ركائزها املتمثلة يف �سون الطبيعة من خلل 
للحفاظ  باالنقرا�ض  املهددة  باحليوانات  االهتمام  م�ستويات  اأعلى  تقدمي 
والرعاية اخلا�سة  التعزيز  والتغذية وبرامج  امل�ستمرة  العناية  عليها مثل 
اإىل جانب تقدمي جتربة ور�سائل توعوية و تعليمية متنوعة وفريدة من 

نوعها للزائرين مبختلف فئاتهم العمرية. 

معهد االبتكار التكنولوجي باأبوظبي يعنّي خرباء 
دوليني مبجل�س م�صت�صاريي مركز بحوث املواد املتقدمة 

•• اأبوظبي- الفجر 

ملجل�ض  التابع  التطبيقية  االأب��ح��اث  ذراع  التكنولوجي،  االبتكار  معهد  اأعلن 
دوليني يف  تعيني خرباء  اأم�ض عن  اأبوظبي،  املتطورة يف  التكنولوجيا  اأبحاث 

جمال املواد املتقدمة مبجل�ض امل�ست�سارين يف مركز بحوث املواد املتقدمة.
واملرتكزة  املتوالية  الت�سريحات  من  �سل�سلة  اأعقاب  يف  التعيينات  هذه  وتاأتي  
االبتكار  معهد  يف  امل�ستمرة  والتطوير  االأب��ح��اث  وعمليات  االب��ت��ك��ارات  على 
التكنولوجي منذ اأول اجتماع ملجل�ض اأبحاث التكنولوجيا املتطورة خلل �سهر 

اأغ�سط�ض 2020.
ويعّد مركز بحوث املواد املتقدمة اأحد 
املتخ�س�سة  ال�سبعة  االأول��ي��ة  املراكز 
التكنولوجي.  االب���ت���ك���ار  م��ع��ه��د  يف 
وهو من بني املراكز العاملية القليلة 
من نوعها التي جتمع بني اخلرباء 
بهدف اإجراء بحوث ريادية يف جمال 
املواد املتقدمة. ومن خلل التعاون 
ومهند�ساً  وب���اح���ث���اً  ع���امل���اً   54 م���ع 
يهتم  التي  البحوث  ت�سمل جم��االت 
املواد  ال��راه��ن:  الوقت  املركز يف  بها 
للطاقة  املمت�سة  وامل����واد  ال��ن��ان��وي��ة 
والطباعة  ب���االإ����س���اف���ة  وال��ت�����س��ن��ي��ع 

االإ�سلح ومواد  ذاتية  وامل��واد  الذكية  وامل��واد  وامل��واد اخلارقة  االأب��ع��اد،  ثلثية 
على  حديثاً  امل��ع��نّي  امل�ست�سارين  جمل�ض  و�سيعمل  املرتفعة.  ب��احل��رارة  ال��ل��دن 

توجيه اجلهود بغر�ض تطوير تقنيات ريادية ذات اأثر عاملي.
النظم  ق�سم  رئي�ض   ، ماير  �ستيفان  الربوف�سور  امل�ست�سارين:  جمل�ض  وي�سّم 
الفيزياء يف جامعة لودفيغ ماك�سيميليان يف ميونخ،  كلية  الهجينة،  النانوية 
ورئي�ض ق�سم Lee-Lucas للفيزياء التجريبية يف اإمربيال كوليدج لندن؛ 
والربوف�سور روبرت يل، االأ�ستاذ والرئي�ض باالإنابة لق�سم علوم وهند�سة املواد، 
و عميد م�سارك لكلية العلوم والهند�سة وكلية ت�ساو يي ت�سينغ للدرا�سات العليا 
يف جامعة �سيتي مبدينة هونغ كونغ؛ والربوف�سورة �سينهوا وو، نائب امل�ست�سار 
)ال�����س��راك��ات ال��دائ��ري��ة( يف ج��ام��ع��ة م��ون��ا���ض وم��دي��ر م��رك��ز م��ون��ا���ض الدويل 
املحاكاة  مبجال  الرائد  د�سباندي،  فيكرام  والربوف�سور  املتقدمة؛  لل�سناعات 
واأ�ستاذ هند�سة املواد بق�سم الهند�سة يف جامعة كامربيدج يف اململكة املتحدة؛ 
والربوف�سورة جينفييف النغدون، اخلبرة يف ت�سخي�ض املواد واأ�ستاذ هند�سة 
التفجر وتاأثره يف جامعة �سيفيلد يف اململكة املتحدة والربوف�سور الفخري 
اأ�ستاذ  كانتويل،  وي�سلي  والربوف�سور  اإفريقيا؛  بجنوب  ت��اون  كيب  جامعة  يف 
مركز  ومدير  خليفة،  جامعة  يف  للبحوث  العميد  وم�ساعد  الف�ساء  هند�سة 
اأبحاث وابتكار الطران يف االإمارات؛ والربوف�سورة  فاطمة مونتيمور ، نائب 
 Instituto Superior الرئي�ض يف للأبحاث والعلقات الدولية يف معهد
مركز  يف  والباحثة  الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  يف  واالأ�ستاذة   ،Técnico

بالربتغال.   Centro de Química Estrutural
وتعليقاً على التعيينات اجلديدة، قال الدكتور حممد الطنيجي، كبر الباحثني 
مبركز بحوث املواد املتقدمة: "املركبات واملواد املتقدمة قيمتها عظيمة للغاية 
يف مناٍح خمتلفة من احلياة اليوم- مثل االإلكرونيات والب�سريات والرعاية 
الأعمالها  ال�����س��رك��ات  م��زاول��ة  اأ���س��ل��وب  يف  ج���ذري  بتغير  ت�سهم  اإذ  ال�سحية، 
الرغم  وعلى  منافعها.  من  لل�ستفادة  والتطوير  البحوث  موا�سلة  وتتطلب 
اأنه جديد يف هذا املجال، نفخر باالأبحاث العاملية امل�ستوى التي يجريها  من 
املركز وكلنا ثقة باأهمية النتائج العملية لها على ال�سناعات اأو احلياة ب�سكل 

عام".  
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كبار  عند  �شيوعا  اأكثثر   B12 فيتامني  نق�س  اأن  املعروف  من 
ال�شن، خا�شة واأن االأ�شخا�س ي�شابون بنق�س املناعة الذاتية 

الأ�شباب غري مفهومة حتى االآن.
وحتدث املظاهر اجل�شدية لنق�س فيتامني B12 عندما يفتقر 
الوقت. وعندما ي�شبح  لبع�س  املغذيات احليوية  اإىل  اجل�شم 

النق�س اأكر و�شوحا، من املرجح اأن يتطور اإىل فقر الدم.

اأن  كلينك"  "مايو  م��وؤ���س�����س��ة  واأك������دت 
اإح��دى علمات التحذير من فقر الدم 
اإىل  هي تلون اجللد، والذي قد يتحول 
اأ���س��ف��ر. وه���ذا ال يعني  اأو  ���س��اح��ب  ل���ون 
هذا  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض  اأن 
نق�ض  م��ن  ي��ع��ان��ون  الطبيعي  ال��ت��ل��وي��ن 

فيتامني B12 وفقر الدم.
ال�سخ�ض  ب�����س��رة  ل����ون  ي��ت��غ��ر  وع��ن��دم��ا 
اأ�سفر االآن، قد يكون  اأو  لي�سبح �ساحبا 

.B12 هناك نق�ض يف فيتامني
لفقر  االأخ���رى  اجل�سدية  املظاهر  وم��ن 
فقدان   )B12 فيتامني  )ونق�ض  ال��دم 
ال�����وزن ال���وا����س���ح. وال�����ذي ي��ح��دث دون 
تغير النظام الغذائي اأو ممار�سة املزيد 

من التمارين.
ومن املعروف اأنه عندما ياأكل ال�سخ�ض 
�سعرات حرارية اأقل وميار�ض املزيد من 
التمارين، فاإنه �سيفقد الوزن. ومع ذلك، 
ال��وزن دون تغير  اإذا مت حتقيق فقدان 

الريا�سة،  ممار�سة  اأو  الغذائي  النظام 
فمن املحتمل اأن يكون هناك �سيء ما.

وت�سمل املوؤ�سرات االأخرى لفقر الدم ما 
يلي:

- االإعياء
- �سيق يف التنف�ض

- دوخة
- عدم انتظام �سربات القلب

- خدر اأو وخز يف يديك وقدميك
- �سعف الع�سلت

- حركات غر م�ستقرة
- ارتباك عقلي اأو ن�سيان

تكوين  ع��ل��ى   B12 فيتامني  وي�����س��اع��د 
ال�سبب  خليا دم حمراء �سحية، ولهذا 
كان  اإذا  ال�����دم  ف��ق��ر  ي���ح���دث  اأن  مي��ك��ن 

اجل�سم ال يحتفظ بالفيتامني.
كلينيك"  "مايو  ذك��رت  ذل��ك،  ولتو�سيح 
حتمل  احل�����م�����راء  ال������دم  "خليا  اأن: 
جميع  اإىل  رئ���ت���ي���ك  م����ن  االأك�������س���ج���ني 

نق�ض  هناك  ك��ان  واإذا  ج�سمك".  اأنحاء 
الدم  خ��لي��ا  ت��ب��داأ   ،B12 ف��ي��ت��ام��ني  يف 
ب�سكل غر طبيعي،  التكون  احلمراء يف 

وبالتايل ال يتم نقل االأك�سجني يف جميع 
اأنحاء اجل�سم كما ينبغي.

اأعرا�ض فقر  ال�سبب يف ظهور  وهذا هو 

نق�ض  الدم عند وجود 
.B12 فيتامني

 Harvard م�����در������س�����ة  واأ���������س��������ارت 

املزيد  اإىل   Medial School
فيتامني  لنق�ض  العامة  العلمات  من 

مثل:  ،B12
- الل�سان املنتفخ وامللتهب

- �سعوبة امل�سي
- م�ساكل التوازن

ملاذا يحدث نق�س فيتامني B12؟
يحدث فقر الدم اخلبيث عندما تت�سبب 
ا�ستجابة املناعة الذاتية يف نق�ض العامل 

الداخلي.
اأمرا�ض الدم واالأورام يف  واأو�سح زمالة 
CNY: "العامل الداخلي هو بروتني 
على  ج�سمك  وي�ساعد  املعدة.  يف  ي�سنع 

."B12 امت�سا�ض فيتامني
اخلليا  املناعي  اجلهاز  يهاجم  وعندما 
اجلدارية التي تبطن املعدة، ال يعود من 

املمكن تكوين العامل الداخلي.
ي�ستطيع  الداخلي، ال  العامل  ومن دون 

اجل�سم نقل فيتامني B12 عرب االأمعاء 
الدقيقة حيث ميكن امت�سا�سه.

من اأين ياأتي فيتامني B12؟
يف    B12 فيتامني  على  العثور  ميكن 
االأطعمة، مبا يف  جمموعة متنوعة من 
والدجاج،  البقر،  وحل��م  البي�ض،  ذل��ك: 

واجلنب، والزبادي، واملحار، واالأ�سماك.
ويف بع�ض االأحيان، ال ت�ستطيع االأمعاء 
 B12 ال��دق��ي��ق��ة ام��ت�����س��ا���ض ف��ي��ت��ام��ني
ب�سكل �سحيح ب�سبب "وجود الكثر من 
النوع اخلاطئ من البكتريا يف االأمعاء 
اأم����را�����ض  احت������اد  الدقيقة".واأو�سح 
"ت�ستهلك   :CNY يف  واالأورام  ال���دم 
امل���ت���اح   B12 ف���ي���ت���ام���ني  ال���ب���ك���ت���ري���ا 
من  ال��دق��ي��ق��ة  االأم���ع���اء  تتمكن  اأن  ق��ب��ل 
اإذا كنت بحاجة  امت�سا�سه".وملعرفة ما 
اإىل علج لنق�ض فيتامني B12، فاأنت 

بحاجة اإىل اإجراء فح�ض دم.

ي�شاعد على تكوين خاليا دم حمراء �شحية

B12 علمات حتذيرية ج�صدية قد يدل ظهورها على نق�س فيتامني

طبيب يو�صح الطريقة ال�صحيحة الإنقا�س الوزن

حديث  يف  ال��رو���س��ي،  التغذية  خبر  كوفالكوف،  األيك�سي  الدكتور  وي�سر 
ال���وزن يجب  لتخفي�ض  اآم��ن��ة  ق��واع��د  هناك  اأن  "�سبوتنيك" اإىل  ل��رادي��و 
اأي م�سكلة نتعامل. فاإذا كنا  اأن نحدد مع  اتباعها. وقبل كل �سيء يجب 
نتحدث عن ال�سمنة، التي هي مر�ض معقد، فاإن احلمية الغذائية وحدها 
ال تكفي لتخفي�ض الوزن، بل ال بد اأن يرافقها علج جاد. ولكن للتخل�ض 
اتباع حمية  فيكفي  وزن اجل�سم  %10 من  اإىل حد  ال��زائ��د  ال��وزن  من 

غذائية معينة.
االمتناع  �سيء  كل  قبل  املطلوبة، يجب  النتيجة  على  للح�سول  وي�سيف، 

عن تناول احللويات.
ال��غ��ذائ��ي��ة يف تخفي�ض  م��ب��داأ احل��م��ي��ات  "يكمن  وي��ق��ول م��و���س��ح��ا، 
وعندما  بارتفاعه.  ال�سماح  وع��دم  ال��دم،  يف  االأن�سولني  م�ستوى 
حلرق  هرمون  ج�سمه  يفرز  الريا�سة،  ال�سخ�ض  ميار�ض 

يتناول ال�������ده�������ون-  وع���ن���دم���ا  االأدري�����ن�����ال�����ني، 
ج�سمه  ي��ف��رز  احل��ل��وي��ات، 
االأن�سولني  ه��رم��ون 
ال�����������ذي ي�������س���اع���د 
تخزين  ع����ل����ى 
اأي  ال�����ده�����ون. 
يف  م��ه��م��ت��ن��ا  اأن 
هذه احلالة تكمن 
يف تخفي�ض االأن�سولني قدر االإمكان، مقابل زيادة 
تناول  ع��ن  املهم االمتناع  االأدري��ن��ال��ني. لذلك م��ن  اإف���راز ه��رم��ون 

احللويات".
وين�سح االأخ�سائي، بتقليل تناول كل مادة حمتوية على ال�سكر اأو االآمتناع عن تناولها 
ا�ستثناء  وميكن  الفواكه.  ع�سائر  باأنواعه،  اخلبز  االأبي�ض،  االأرز  البطاطا،  موؤقتا: 
الن�ساط  ممار�سة  مع  القاعدة،  ه��ذه  من  والع�سل  الطازجة  والع�سائر  اخل�سروات 

البدين.
ويقول، "يجب على ال�سخ�ض التحرك كثرا وامل�سي على االأقل خم�سة كيلومرات يف 

اليوم، وهذا يكفي يف املرحلة االأوىل. وبعد �سهر �سيفقد 7-8 كلغم من وزنه".

ووفقا له، هناك راأي �سائد، يجب على من يريد التخل�ض من الوزن الزائد االمتناع 
عن تناول املواد الدهنية. ولكن هذا راأي خاطئ. الأن هناك حميات غذائية فعالة 
جدا حتتوي على ن�سبة عالية من الدهون، ومع ذلك ت�ساعد على تخفي�ض الوزن. 

�سحية  م�سكلت  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ال��ده��ون،  ت��ن��اول  ع��ن  االم��ت��ن��اع  اأن  كما 
خطرة، وخا�سة عند الن�ساء.ويقول، "عندما تقرر املراأة اتباع حمية غذائية 

تناول  االأخ�سائي، ومتتنع عن  الطبيب  ا�ست�سارة  دون  وزنها  لتخفي�ض 
الدهون متاما اأو الدهون ذات االأ�سل احليواين، يح�سل عندها خلل 

والربوج�سرون،  اال�سروجني  فيها  مبا  الهرمونات  اف��راز  يف 
ال�سائعة  النتيجة  فاإن  ال�سهرية. لذلك  ال��دورة  امل�سوؤول عن 

عن اتباع حمية خاطئة، هي انقطاع الطمث، الذي يعاجله 
اخ�سائي الغدد ال�سماء با�ستخدام الهرمونات".

وي�سيف، توجد حميات غذائية عديدة، عند اتباعها دون 
ا�ست�سارة الطبيب املخت�ض، ميكن اأن ت�سبب تكون احل�سى 

يف الكلى، زيادة حم�ض البوليك وحتى النقر�ض.

الزائد،  الوزن  من  التخل�س  اأجل  من  غذائية  حمية  يتبع  ال�شخ�س  كان  اإذا 
فعلى  اأكثثر،  وزنه  يثثزداد  العك�س  على  اأو  املرجوة  النتائج  تعط  مل  ولكنها 

االأرجح هناك خطاأ ما.
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املال والأعمال

خالل ا�شتقبال وفد رفيع امل�شتوى من العا�شمة نور �شلطان

غرفة ال�صارقة تبحث مع كازاخ�صتان الفر�س اال�صتثمارية
 الواعدة يف ال�صياحة والزراعة وخمتلف القطاعات االقت�صادية

•• ال�شارقة - الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت����ارة  ب��ح��ث��ت 
تقوية  �سبل  مقرها  يف  )االإث���ن���ني(  اأم�����ض 
وتطوير  االق���ت�������س���ادي  ال����ت����ع����اون  اأط������ر 
ال�����ع�����لق�����ات ال����ت����ج����اري����ة واال����س���ت���ث���م���ار 
وجمهورية  ال�سارقة  اإم���ارة  ب��ني  امل��ت��ب��ادل 
كازاخ�ستان، وذلك خلل ا�ستقبالها وفدا 
رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة اإي����رالن 
ك���ان���ال���ي���م���وف ن���ائ���ب ع���م���دة م���دي���ن���ة نور 
تعزيز  اجل��ان��ب��ان  ناق�ض  حيث  ال�سلطان، 
التعاون امل�سرك يف العديد من املجاالت، 
والفر�ض اال�ستثمارية الواعدة وخا�سة يف 
القطاعات  وخمتلف  وال��زراع��ة  ال�سياحة 

االقت�سادية.
اهلل  �سعادة عبد  الوفد،  ا�ستقبال  وك��ان يف 
اإدارة  ال��ع��وي�����ض رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  ���س��ل��ط��ان 
و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
عام  م��دي��ر  العو�سي  اأم���ني  اأح��م��د  حممد 
ال���غ���رف���ة، وع��ب��د ال��ع��زي��ز حم��م��د �سطاف 
م�ساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات 
االأع�����س��اء م��دي��ر م��رك��ز ال�����س��ارق��ة لتنمية 
ال��ط��رف��ان واقع  ت��ن��اول  ال�����س��ادرات، حيث 
ال��ع��لق��ات االق��ت�����س��ادي��ة احل��ال��ي��ة، واآف���اق 
العلقات  ُيعزز  مبا  امل�ستقبلية  ال�سراكات 
الثنائية ويدعم م�سالح جمتمعي االأعمال 
لدى اجلانبني، ويفتح االأبواب اأمام مزيد 
والتبادل  االقت�سادي  التعاون  فر�ض  من 
بني  اال�ستثمارية  وامل�����س��روع��ات  ال��ت��ج��اري 

ال�سارقة وكازاخ�ستان.

فر�س جمزية
العوي�ض  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  ورح��ب 

م�ستعر�سا  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين،  ب���ال���وف���د 
متتلكها  ال���ت���ي  االق���ت�������س���ادي���ة  امل���ق���وم���ات 
ال�سارقة  واإم����ارة  عموما  االإم�����ارات  دول���ة 
ع���ل���ى وج�����ه اخل�������س���و����ض، داع����ي����ا رج����ال 
اال�ستثمار  اإىل  الكازاخ�ستانيني  االأع��م��ال 
امتيازاتها  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  ال�����س��ارق��ة  يف 
املنطقة  يف  الرائدة  والتجارية  ال�سناعية 
ال�سلع  لت�سدير  رئي�سيا  مركزا  وبو�سفها 
الفر�ض  ا���س��ت��ث��م��ار  وك���ذل���ك  وال��ب�����س��ائ��ع، 
املجزية املتاحة فيها واملزايا التي توفرها 
االأجانب،  للم�ستثمرين  ال�سارقة  غرفة 
معتربا اأن علقات ال�سداقة املتنامية بني 
االإمارات وكازاخ�ستان وفرت مناخا موؤاتيا 
العلقات  لدفع  اجلهود  من  املزيد  لبذل 
وكازاخ�ستان  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  االقت�سادية 
نحو مزيد من االزدهار وتعزيز اال�ستثمار 
واال�ستفادة  جديدة،  قطاعات  يف  املتبادل 

م�سالح  تخدم  التي  املتاحة  الفر�ض  من 
القطاع اخلا�ض لدى الطرفني.

على  الغرفة  العوي�ض عن حر�ض  واأع��رب 
التجارية  ال��ع��لق��ات  مب�ستوى  االرت���ق���اء 
ال�سديقني  البلدين  ب��ني  واال�ستثمارية 
اجلانب  مع  امل�سرك  التن�سيق  وموا�سلة 
التعاون  اآف����اق  لتو�سيع  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين، 
االقت�سادية،  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
لل�سركات  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  وت��ق��دمي 
يف  اال�ستثمار  يف  الراغبة  الكازاخ�ستانية 
اللزمة  الت�سهيلت  وت��وف��ر  ال�����س��ارق��ة، 
م�سرا  االإم����ارة،  يف  ا�ستثماراتها  الإجن���اح 
ال��ت��وا���س��ل بني  ق��ن��وات  تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اجل��ان��ب��ني م���ن خ����لل ت��ن��ظ��ي��م ال���زي���ارات 
عن  للتعرف  التجارية  ل��ل��وف��ود  املتبادلة 
ق���رب ع��ل��ى جم���االت اال���س��ت��ث��م��ار لتحقيق 
املزيد  واالنفتاح على  التجارية  ال�سراكات 

م���ن ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة ال���ت���ي تخدم 
م�سالح البلدين.

دعوة ر�شمية
اإي��رالن كاناليموف  �سعادة  اأك��د  من جهته 
املثمر  التعاون  تعزيز  على  ب��لده  حر�ض 
ال�سارقة،  اإم��ارة  مع  امل�ستويات  كافة  على 
االقت�سادية  ال��ع��لق��ات  ظ��ل  يف  وخ��ا���س��ة 
البلدين،  بني  القائمة  املتينة  والتجارية 
م���وج���ه���ا دع������وة ر���س��م��ي��ة ل��رئ��ي�����ض غرفة 
ال�����س��ارق��ة وجم��ت��م��ع االأع���م���ال يف االإم����ارة 
ل����زي����ارة ب�����لده ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب على 
ال��ف��ر���ض اال���س��ت��ث��م��اري��ة ف��ي��ه��ا وم���ا تت�سم 
ب���ه م���ن من�����وذج ت��ن��م��وي م��ت��م��ي��ز ووف����رة 
م��ب��دي��ا حر�ض  ال��رخ��ي�����س��ة،  ال���ط���اق���ة  يف 
التعاون  اأط��ر  تعزيز  موا�سلة  على  ب��لده 
االأعمال  جمال  يف  اجلانبني  بني  الثنائي 

القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  واال����س���ت���ث���م���ارات 
ودفعها  ل��رف��ده��ا  الرئي�سية  االقت�سادية 

للمزيد من النجاحات الكبرة.
اال�ستثمارات  تدفق  اإجمايل  اأن  اإىل  ي�سار 
الفرة  يف  كازاخ�ستان  اإىل  االإم����ارات  م��ن 
2.4 مليار  بلغ   2020 اإىل   2005 من 
دوالر، فيما و�سل حجم التبادل التجاري 
 474.4 نحو   2020 ع��ام  البلدين  بني 
مليون دوالر. ويف ختام اللقاء جال الوفد 
الزائر يف اأروقة املعر�ض الدائم للمنتجات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال���واق���ع ���س��م��ن مقر 
التي  املنتجات  على  اطلعوا  حيث  الغرفة، 
180 من�ساأة تعمل يف  اأكر من  تعر�سها 
عر�ض،  من�سة   191 ن��ح��و  يف  ال�����س��ارق��ة 
املحلية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ب��امل��ن��ت��ج��ات  واأ�����س����ادوا 
ودور املعر�ض الهام يف الرويج لل�سناعات 

واال�ستثمارات العاملة يف االإمارة.

مليار درهم �صيولة   2.6
االأ�صهم االإماراتية يف جل�صتني

•• اأبوظبي- وام:

حافظت اأ�سواق املال االإماراتية على متا�سكها لليوم الثاين على التوايل رغم 
االأ�سهم  التي تعر�ست لها بع�ض  الطبيعية  االأرب��اح اجلزئية  عمليات جني 
التي حققت ارتفاعات قوية يف االأيام املا�سية، مما �ساهم يف بقاء املوؤ�سرات 

العامة بالقرب من م�ستوياتها ال�سابقة تقريبا.
قاعات  اإىل  تدفقها  وا�سلت  ال�سيولة  اأن  اإال  االأرب���اح  جني  عمليات  وبرغم 
 1.4 ال�سفقات املربمة يف جل�سة ام�ض نحو  التداول حيث جت��اوزت قيمة 
مليار درهم، االأمر الذي رفع من اإجمايل قيمة ال�سفقات اإىل 2.6 مليار 
املالية  ل��لأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  وك��ان  دره��م خلل جل�ستني. 
دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأغلق  فيما  نقطة،   6615 م�ستوى  عند  ا�ستقر 
اأن �سريحة  2847 نقطة. ويظهر الر�سد اليومي للتعاملت  املايل عند 
من االأ�سهم �سهدت ن�ساطا جيدا وهو ما �ساهم يف حمافظة االأ�سواق على 

قوتها وقدرتها على العودة ال�ستئناف م�سرة �سعود موؤ�سراتها العاملة.
و�سهد �سهم الدار ن�ساطا جيدا حيث ارتفع اإىل م�ستوى 3.81 درهم و�سط 
اإىل  ات�ساالت  �سهم  دره��م، كما �سعد  264 مليون  بلغت قيمتها  ت��داوالت 
العا�سمة  �سوق  امل�سجلة يف  ال�سفقات  اإجمايل قيمة  وبلغ  دره��م.   22.18
�سهم  مليون   173 امل��ت��داول��ة  االأ�سهم  وع��دد  دره��م  مليار   1.192 ال��ي��وم 
نفذت من خلل 3234 �سفقة. ويف �سوق دبي املايل ارتفع �سهم اإعمار اإىل 
4.12 درهم بتداوالت جتاوزت قيمتها 50 مليون درهم، كما �سعد �سهم 
اإعمار مولز اإىل 2.04 درهم باالإ�سافة اإىل �سهم ال�سوق املغلق عند 1.18 
درهم. وبلغ قيمة ال�سفقات يف �سوق دبي 175 مليون درهم وعدد االأ�سهم 

املتداولة 115 مليون �سهم نفذت من خلل 2510 �سفقات.

»كهرباء دبي« حت�صد 3 من »جوائز 
جمل�س هارفارد العاملية للأعمال 2021«

•• دبي- وام:

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بثلث جوائز يف الفئة املا�سية �سمن “جوائز 
جمل�ض هارفارد العاملية للأعمال 2021” والتي مينحها جمل�ض هارفارد 
ل��لأع��م��ال وم��ق��ره م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك االأم��ري��ك��ي��ة . واجل���وائ���ز ه��ي “الفئة 

املوؤ�س�سية الرئي�سية” و” االبتكار” و” التعامل مع كوفيد-19«.
وحققت الهيئة يف دورة العام 2021 اأعلى درجة مقارنة بجميع املوؤ�س�سات 
االأخرى امل�ساركة يف هذه اجلائزة العاملية املرموقة التي تركز على مفهوم 
اإدارة اجلودة ال�ساملة وتهدف اإىل تقيييم املوؤ�س�سات يف خمتلف القطاعات 
وفق م�ستوى التميز فيها واعتمادها الأف�سل املمار�سات اإ�سافة اإىل تقدميها 
الطاير  حممد  �سعيد  معايل  واأع���رب  اجل���ودة.  عالية  ومنتجات  خل��دم��ات 
كلمة  يف   - دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  املنتدب  الع�سو 
م�سورة خلل حفل توزيع اجلوائز االفرا�سي - عن �سعادته لفوز الهيئة 
روؤي���ة وتوجيهات  ت��دع��م جهودها لتحقيق  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  ب��ه��ذه اجل��وائ��ز 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
الطموحة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  وبف�سل  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
اأ�سبحت االإم��ارات واحدة من اأ�سرع الدول يف العامل تعافياً من جائحة “ 
واأ�ساف اأن جناح الهيئة يكمن يف التخطيط اال�سراتيجي   .« كوفيد-19 
اأثنى  جهته  من   . عملياتها  جميع  يف  التميز  وممار�سات  مبادئ  وتطبيق 
جمل�ض ه���ارف���ارد ل��لأع��م��ال - خ���لل احل��ف��ل االف��را���س��ي - ع��ل��ى الهيئة 

لتحقيقها اأعلى درجة بني جميع املوؤ�س�سات امل�ساركة .

»اأرا�صي دبي« تعتمد ت�صنيف ويل لل�صحة وال�صلمة 
وتو�صي بتطبيقه يف خمتلف العقارات ذات امللكية امل�صرتكة

•• دبي-الفجر: 

اإىل  الرامية  احلثيثة  جهودها  بدبي  واالأم���لك  االأرا���س��ي  دائ���رة  وا�سلت 
تعزيز املعاير ال�سحية واالآمنة عاملية امل�ستوى يف عقارات االإم��ارة، وذلك 
عرب اعتمادها ر�سمياً لت�سنيف “ويل لل�سحة وال�سلمة”، اإىل جانب تاأكيد 
تو�سيتها خمتلف اجلهات ذات ال�سلة بتطبيق الربنامج لتحديد اأولويات 
يف  امل�سركة  امللكية  ذات  العقارات  خمتلف  يف  االأ�سخا�ض  و�سلمة  �سحة 
اإمارة دبي. وقد د�ّسنت الدائرة ممثلة مبوؤ�س�سة التنظيم العقاري، اتفاقية 
تفاهم مع �سركة اإنرنا�سونال ويل بيلدينج اإن�ستيتيوت، بهدف التعاون يف 
ت�سجيع املنظمات على اّتباع ت�سنيف ويل لل�سحة وال�سلمة، وتعزيز ثقة 
امل�ستثمرين.  وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة املهند�ض مروان بن غليطة، املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم العقاري: “اإن تعزيز ومتكني مكانة اإمارة دبي 
�سميم  يف  يعترب  واالبتكار  وال�سعادة  الثقة  يف  عاملياً  اأوىل  عقارية  كوجهة 
روؤيتنا وعلى راأ�ض اأولوياتنا، ون�سعى يف �سبيل ذلك خللق بيئة عقارية جذابة 
تتمّتع باأعلى معاير ال�سحة وال�سلمة واال�ستدامة. وباال�ستناد اإىل هذا 
املبداأ، جاء اعتماد الدائرة ب�سكل ر�سمي لت�سنيف ويل لل�سحة وال�سلمة 
ال�سادر عن �سركة اإنرنا�سونال ويل بيلدينج اإن�ستيتيوت، وذلك لتعزيز ثقة 
امل�ستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية ودعم اأنظمة ال�سحة وال�سلمة يف 
املناطق امل�سركة يف االإمارة. اإن من �ساأن اعتماد هذا الت�سنيف اأن ُي�ساهم 
حدٍّ  على  وامل�ستثمرين  واملتعاملني  وال���زّوار  املقيمني  �سعادة  رف��ع  يف  اأي�ساً 
�سواء عن طريق توفر بيئة اآمنة و�سحية للجميع، خا�سًة خلل فرة وباء 
كورونا التي منر بها حالًيا. �سُتحّفز جهود االبتكار املبذولة هذه ال�سلطات 
اأمًنا  اأكر  دولتنا  امل�سركة يف  امللكية  ذات  العقارات  امل�ساعدة يف جعل  على 

و�سلمة مع زيادة قيمتها وتعزيز ا�ستدامتها«.

خالل ندوة افرتا�شية نظمتها �شبكة الغرفة لال�شتدامة 

غرفة دبي تناق�س مع القطاع اخلا�س �صيا�صة االإمارات للقت�صاد الدائري
•• دبي-الفجر:

وتاأ�سي�ض  امل�����س��وؤول��ة،  امل��م��ار���س��ات  وت��ع��زي��ز  لن�سر  اإط���ار ج��ه��وده��ا  يف 
والتزاماً  القطاع اخلا�ض،  التي تفيد  املجتمعية  للن�ساطات  اأجندة 
بتعزيز وعي ال�سركات باأهمية هذه املمار�سات يف ن�ساطاتهم، نظمت 
جمموعة عمل اإدارة النفايات التابعة ل�سبكة غرفة دبي لل�ستدامة 
االإم���ارات للقت�ساد  دول��ة  �سيا�سة  افرا�سية ح��ول  ن��دوة  م��وؤخ��راً 

الدائري، ودور القطاع اخلا�ض يف حتقيق اأهدافه. 
االإمارات  ب�سيا�سة دولة  التعريف  اإىل  االإلكرونية  الندوة  وهدفت 
للقت�ساد الدائري، واإطارها الزمني وتاأثرها املحتمل، باالإ�سافة 
اإىل دور القطاع اخلا�ض يف تطبيق هذه ال�سيا�سة، وذلك مب�ساركة 
عرو�ساً  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ب��ال��دول��ة،  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  التغير  وزارة 
تعريفياً حول امللمح خمتلفة ل�سيا�سة الدولة للقت�ساد الدائري 
مع �سركات القطاع اخلا�ض وت�سجيعها على تبني منوذج اقت�سادي 

االإنتاج واال�ستهلك  اأ�ساليب  من خلل 
واالقت�ساد  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  امل�����س��وؤول��ة 

االأخ�سر لدولة االإمارات.
االإلكرونية  ال����ن����دوة  خ����لل  وحت�����دث 
م���������دراء وم���������س����وؤول����ون مي���ث���ل���ون اأه�����م 
ال�سركات يف الدولة حيث �سملت القائمة 
يف  بيئية  باحثة  ال�سوقي،  �سعيد  عائ�سة 
التي  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ي��ر  وزارة 
حتدثت عن االأهداف الرئي�سية ل�سيا�سة 
الدائري،  ل��لق��ت�����س��اد  االإم�������ارات  دول����ة 
واأب����رز جم���االت ال��ت��ع��اون ب��ني احلكومة 
اخلا�ض  وال��ق��ط��اع  امل�سلحة  واأ���س��ح��اب 
للنتقال ال�سل�ض اإىل االقت�ساد الدائري 

يف الدولة.
م�ست�سارة  امل�������ر،  ج��م��ي��ل��ة  وحت����دث����ت 

والتنمية  واال�سراتيجيات  ال�سيا�سات 
للمجل�ض  العامة  االأم��ان��ة  يف  امل�ستدامة 
التنفيذي الإم��ارة دبي، عن مدى اأهمية 
اإ����س���راك امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني وت��وع��ي��ت��ه��م جتاه 
امل�ستدام وامل�سوؤول؛ يف حني  اال�ستهلك 
الرئي�ض  ���س��اري��رام،  مادهوموهان  �سلط 
“دل�سكو”،  يف  ل���لب���ت���ك���ار  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
هذه  اأهمية  على  حديثه  خ��لل  ال�سوء 
يف  قيمة  �ستخلق  اأن��ه��ا  وك��ي��ف  ال�سيا�سة 
اقت�سادنا التناف�سي؛ يف حني حتدث وائل 
العامة  لل�سيا�سات  اأول  مدير  اإ�سماعيل، 
“بيب�سيكو”،  يف  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  وال�������س���وؤون 
اأهمية ال�سيا�سات احلكومية البناءة  عن 
واملنتجات  امل�����س��وؤول��ة  االإن���ت���اج  وع��م��ل��ي��ات 
امل�����س��ت��دام��ة ب��ال��غ��ة االأه��م��ي��ة خ��ا���س��ة يف 

الوقت احلايل. 
االفرا�سية،  ال��ن��دوة  يف  كلمته  وخ��لل 
ق����ال ال���دك���ت���ور ك���م���ال م���لح���ي، مدير 
يف  االأع�����م�����ال  اأخ����لق����ي����ات  م���رك���ز  اأول 
االقت�ساد  اإىل  االن��ت��ق��ال  اأن  دب��ي  غ��رف��ة 
اأح���د حم���اور �سبكة غرفة  ال��دائ��ري ه��و 
تعزيز  ان  اإىل  م�سراً  لل�ستدامة،  دب��ي 
التعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ض 
وال��ق��ط��اع االأك���ادمي���ي ه��و ع��ام��ل متكني 
رئي�سي للنتقال وبناء منوذج اقت�سادي 
دائري للمنافع االقت�سادية واالجتماعية 

والبيئية طويلة االأجل.
تقوم  التي  الهام  بالدور  ملحي  واأ�ساد 
به جمموعة عمل اإدارة النفايات التابعة 
ل�سبكة غرفة دبي لل�ستدامة، وحر�سها 

على ن�سر الوعي حول اأحدث ال�سيا�سات 
امل�سوؤولة  باملمار�سات  املتعلقة  والقرارات 
واإيجاد  االإم����ارات،  دول��ة  يف  وامل�ستدامة 
التحديات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ع��م��ل��ي��ة  احل���ل���ول 
القطاع اخلا�ض يف  �سركات  تواجه  التي 

االإمارة.
لل�ستدامة  دب���ي  غ��رف��ة  �سبكة  ومت��ث��ل 
م���ن�������س���ًة اأ����س���ا����س���ي���ًة مل��ج��ت��م��ع االأع����م����ال 
ل���ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل��������ربات حول 
امل�سوؤولية  تطبيق  يف  املمار�سات  اأف�سل 
مبثابة  وه��ي  للموؤ�س�سات،  االجتماعية 
املهتمة  ال�������س���رك���ات  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع  ن�����اٍد 
امل�سوؤولة  االجتماعية  املمار�سات  مبجال 
دبي  غ��رف��ة  �سبكة  وتعترب  وامل�ستدامة. 
اأف�سل  لن�سر  ف��ع��ال��ة  اأداة  ل��ل���س��ت��دام��ة 

بحلول  واخل��روج  امل�ستدامة،  املمار�سات 
القطاع  يواجهها  لتحديات  م�ستدامة 
اخلا�ض فيما يتعلق بن�ساطاته وعملياته 
ال�سركات  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  وت���اأث���رات���ه���ا 

الت�سغيلية.
الذي  االأعمال  اأخلقيات  مركز  وي�سكل 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  اإط���لق���ه  مت 
2004 املركز االأق��دم واالأهم  دب��ي ع��ام 
من نوعه يف دولة االإمارات نظراً لدوره 
امل�سوؤولية  مل��ف��ه��وم  ال���روي���ج  يف  ال���ب���ارز 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��لأع��م��ال.  وي��ق��وم املركز 
بت�سجيع اأع�ساء غرفة دبي على تطبيق 
ممار�سات االأعمال امل�سوؤولة التي ت�ساهم 
وقدراتهم  موؤ�س�ساتهم  اأداء  ت��ع��زي��ز  يف 

التناف�سية.

»جمارك اأبوظبي« اأجنزت 1،1مليون معاملة رقمية خالل 2020

را�صد الحج املن�صوري : 201.2 مليار درهم جتارة اأبوظبي اخلارجية غري النفطية خلل 2020
ب�سكل كبر كما وفرت قنوات للخدمات ب�سكل متوا�سل ومن اأي مكان. واأو�سح 
اأن اأهم ما مييز اخلدمات املقدمة من قبل االإدارة العامة للجمارك هو وجود 
تكامل وربط اإلكروين مع جهات قيد وجهات موافقات عديدة تخت�سر على 
املتعامل احلاجة للرجوع اإىل هذه اجلهات من اأجل احل�سول على املوافقات 

بالطريقة التقليدية اإ�سافة اإىل اإجناز املعاملت اجلمركية ب�سكل رقمي.
واأكد املن�سوري اأن االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي تركز على تعزيز علقات 
واخلا�ض  العام  القطاعني  من  اال�سراتيجيني  ال�سركاء  مع  الوثيق  التعاون 
م��ن خ���لل اإب����رام ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��راك��ات اإ���س��اف��ة اإىل دع���م م�����س��روع امل�سغل 
االقت�سادي املعتمد الذي ي�سهم يف ربط جمارك اأبوظبي بالهيئات اجلمركية 
عامليا.. مبا ي�سب يف �سالح امل�ستخدم النهائي من القطاعني العام واخلا�ض 
من خلل اإجراءات جمركية ناجزة و�سهلة مبا يعزز حركة التجارة ويحافظ 
على اأمن و�سلمة املجتمع. وحول جهود جمارك اأبوظبي الإ�سعاد املتعاملني.. 
قال املن�سوري اإن جمارك اأبوظبي انطلقت يف حتقيق �سعادة املتعاملني تنفيذا 
جلمهور  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  باالرتقاء  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
املتعاملني واإ�سعادهم، حيث متثل �سعادة املتعاملني هدفا ا�سراتيجيا للإدارة 
هيكلها  �سمن  متخ�س�سة  اإدارة  خ��لل  من  وذل��ك  اأبوظبي  جلمارك  العامة 
جمارك  منظومة  يف  رئي�ض  حمور  املتعاملني  �سعادة  اأن  يوؤكد  ما  التنظيمي، 
اجلمركية  اخل��دم��ات  ع��ن  املتعاملني  و�سعادة  ر�سا  ن�سبة  بلغت  اإذ  اأب��وظ��ب��ي؛ 

االإلكرونية %95 خلل العام املا�سي 2020.

�سبطيات املواد املخدرة خلل العام املا�سي بلغ 515 �سبطية يف جميع منافذ 
االإمارة اجلمركية مقارنة ب� 1790 �سبطية يف 2019 و�سملت ال�سبطيات 
العديد من املخالفات اجلمركية كاملخدرات واملواد املمنوعة واملقيدة حيث بلغ 
و21602.5 من احلبوب  24329.4 جرام  امل�سبوطة  املخدرة  املواد  وزن 
املخدرة مقارنة مع 78.307.35 جرام من املواد املخدرة و 66.986.50 
واأو�سح املن�سوري اأن مفت�سو ومراقبو جمارك  حبة خمدرة يف العام 2019. 
اأبوظبي متكنوا من اإجناز عدد من ال�سبطيات عرب مهارة لغة اجل�سد ف�سل 
عن اال�ستباه واالأجهزة املتطورة للك�سف عن املواد املمنوعة واملخدرة ما يعك�ض 
الوطن  حماية  يف  اجلمارك  مفت�سي  من  الوطنية  للكفاءات  العالية  اليقظة 

واإف�سال حماوالت املهربني.
واأ�سار اإىل اأن جمارك اأبوظبي تعتمد على اأحدث االإجراءات واالأ�ساليب التي 
حتبط اأي حماوالت الإدخال املواد املخدرة عرب جميع منافذ االإمارة اجلمركية 
الدور  اإىل  اإ�سافة  ال�سدد،  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�سات  اأرق��ى  مع  يتوافق  ومب��ا 
الرائد للكوادر الوطنية املوؤهلة واملدربة واملزودة باأحدث اخلربات يف الت�سدي 

للتحديات يف خمتلف الظروف من اأجل احلفاظ على اأمن و�سلمة املجتمع.
وحول اأهمية اأمتتة كافة خدمات االإدارة العامة جلمارك اأبوظبي وانعكا�سها 
على تي�سر حركة الب�سائع.. قال املن�سوري اإن اأمتتة خدمات االإدارة العامة 
للجمارك اأ�سهم يف تقلي�ض زمن اخلدمة على املتعاملني، كما �ساهمت يف اإحداث 
توفر مايل على املتعاملني حيث قل�ست احلاجة لزيارة مركز اإ�سعاد املتعاملني 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اأكد �سعادة را�سد الحج املن�سوري مدير عام االإدارة العامة جلمارك 
اأن اإمارة اأبوظبي متتلك بنية حتتية ولوج�ستية قوية وتقنيات رقمية متطورة 
تعزز موقعها مركزا جتاريا عامليا، مو�سحا اأن التجارة اخلارجية غر النفطية 
الأبوظبي عرب املنافذ اجلمركية للإمارة حققت خلل العام املا�سي اأكر من 
201.2 مليار درهم توزعت اإىل واردات بقيمة 92.5 مليار درهم و�سادرات 

بقيمة 73.46 مليار درهم واإعادة ت�سدير بقيمة 35.26 مليار درهم.
وقال املن�سوري يف حوار مع وكالة اأنباء االإمارات “وام” اأن “جمارك اأبوظبي” 
اأجنزت اأكر من 1،093،144 معاملة جمركية رقمية خلل العام 2020 
يف ظل اأمتتة جميع اخلدمات اجلمركية واإجناز العديد من عمليات التخلي�ض 
اأبوظبي  اأن جت���ارة  واأ����س���اف  ب��ال��ك��ام��ل.  رق��م��ي  ب�سكل  وامل��ع��ام��لت  اجل��م��رك��ي 
اخلارجية حافظت خلل العام 2020 على تنوع اأ�سواقها العاملية واالإقليمية، 
فجاءت اململكة العربية ال�سعودية يف مركز ال�سريك التجاري االأول الأبوظبي 
بتجارة بلغت قيمتها اأكر من 44.43 مليار درهم توزعت بني واردات بقيمة 
11.47 مليار درهم و اإعادة ت�سدير و�سادرات بقيمة 32.97 مليار درهم مما 
يعك�ض قوة ال�سراكة اال�سراتيجية والتعاون االقت�سادي والتجاري بني اململكة 
و اأبوظبي. وحول عدد �سبطيات املواد املخدرة التي اأجنزتها جمارك اأبوظبي 
عدد  اإن  املن�سوري  ق��ال   ..2020 العام  خ��لل  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون 
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املال والأعمال

وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة تعقد ور�صة 
تدريبية لبيلرو�صيا حول »منظومة احللل االإماراتية« 

•• اأبوظبي-وام:

التجارة  غرفة  م��ع  بالتعاون  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  عقدت 
حول املنظومة  “عن بعد”  وال�سناعة يف جمهورية بيلرو�سيا، ور�سة تدريبية 
االإماراتية للحلل، ودورها يف زيادة املعرو�ض من املنتجات الغذائية احللل يف 
االأ�سواق االإ�سلمية، واأهمية نظام االعتماد الوطني االإماراتي يف اأن�سطة تقييم 
التجارة  ت�سهيل  يف  االإم��ارات��ي��ة  املنظومة  دور  اإىل  اإ�سافة  املنتجات،  ومطابقة 

وحركة ال�سلع واملنتجات بني البلدين.
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  م��ن  متخ�س�سون  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س��ة  وق����ّدم 
التجارة وال�سناعة  الوزارة وغرفة  التعاون، بني  ا�ستكمااًل التفاقيات  املتقدمة، 
احللل  ال�سناعات  بقطاع  املعنيني  من  وا�سعة  مب�ساركة  وذل��ك  بيلرو�سيا،  يف 
والت�سدير يف جمهورية بيلرو�سيا، ومب�ساركة نحو 100 �سخ�ض من امل�سوؤولني 
وزارة  وكيل  ال�سويدي،  �سوينع  عمر  �سعادة  ورح��ب  واملعنيني.  االأعمال  وقطاع 
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة، يف كلمته بالوفد البيلرو�سي، برئا�سة ال�سيد 
بيلرو�سيا،  جمهورية  يف  واالأغ��ذي��ة  ال��زراع��ة  وزي��ر  نائب  بوجدانوف،  األيك�سي 
وح�سور فلدمير اأوالخوفيت�ض، رئي�ض غرفة التجارة وال�سناعة البيلرو�سية، 
واملفتي اأبوبكر �سعبانوفيت�ض، رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية الدينية اجلمهورية 

وبقية اأع�ساء الوفد. “الرابطة الدينية للم�سلمني يف جمهورية بيلرو�سيا”، 
الفني  التعاون  تعزيز  نحو  احل��دث ميثل خطوة جديدة  اإن هذا  �سعادته  وق��ال 
ال��ق��درات وت��ب��ادل اخل���ربات ب��ني دول��ة االإم����ارات وجمهورية بيلرو�سيا،  ورف��ع 
حتقيقاً للم�سالح امل�سركة، معتربا الور�سة امتدادا للتعاون الفني القائم بني 
اأع��وام، يف جماالت االعتماد واحللل واعتماد جهات  البلدين منذ نحو ثلثة 
الوطنية  اال�سراتيجية  ع��ن  ن��ب��ذة  للح�سور  �سعادته  وق���دم  املطابقة.  تقييم 
وم�ستهدفات  مليار”،   300 “م�سروع  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لل�سناعة 
للم�ستثمرين  واجل��اذب��ة  املنا�سبة  االأع��م��ال  بيئة  تهيئة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق 
املحليني والدوليني، ودعم منو ال�سناعات الوطنية وتعزيز تناف�سيتها، وحتفيز 
ودعم  ال�سناعية،  واحللول  االأنظمة  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني  االبتكار 
مكانة الدولة كوجهة عاملية لريادة �سناعات امل�ستقبل. واأكد �سعادة وكيل وزارة 
اأن الظروف اال�ستثنائية التي مر بها العامل  ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
اأولويات  اأظهرت  العاملي،  االقت�ساد  على  وتاأثرها  كوفيد-19،  جائحة  ب�سبب 
جديدة، فيما ظل قطاع االأغذية وامل�سروبات قطاعا ذا اأولوية متتلك فيه دولة 

االإمارات ميزات تناف�سية عديدة.

توازن و�صاب.. �صراكة 
را�صخة نحو م�صتقبل مزدهر

•• اأبوظبي-وام:

مكن مفهوم املن�ساأة املحلية لل�سركات العاملية الذي اأطلقه جمل�ض التوازن 
من  االأجنبية  الدفاعية  ال�سركات   2018 العام  يف  “توازن”  االقت�سادي 
اإقامة مقار مملوكة لها بالكامل يف دولة االإمارات واالنخراط ب�سكل كامل 

يف منظومة ال�سناعات الدفاعية واالأمنية بالدولة.
واالأمنية  الدفاعية  ال�سناعات  قطاع  يف  نوعية  نقلة  املفهوم  ه��ذا  وحقق 
الوطنية  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  وتطوير  دعم  يف  واأ�سهم  الوطني 
بافتتاح  االآن  �سركات حتى  اأرب��ع  قامت  اإذ  القطاع احليوي  العاملة يف هذا 
مقار لها يف الدولة. وتعد “�ساب” واحدة من اأبرز ال�سركات التي ا�ستفادت 
ذات  ك�سركة  اإعلنها  ومت  ال��دول��ة  يف  تواجدها  لتعزيز  الفر�سة  ه��ذه  من 
مقر حملي عام 2019 بعد اأن اتفقت مع توازن على خطة لعملها وذلك 

كخطوة اأوىل ملوا�سلة تطوير عملياتها يف اأبوظبي.
وافتتحت �سركة �ساب من�ساأتها للتطوير واالإنتاج مبجمع توازن ال�سناعي 
وذلك لتطوير منتجات متنوعة يف املجاالت الدفاعية واالأمنية حيث ان�سب 
تركيزها يف اأنظمة اال�ست�سعار لل�ستخدامات الدفاعية واأنظمة االت�ساالت 
اال�سراتيجية  خططتها  �سمن  “�ساب”  وتعمل  ال�سيارات.  واإلكرونيات 
التكنولوجيا  جم��االت  يف  وظائف  توفر  �ساأنها  من  عمليات  تطوير  على 
اإىل  ا�ستنادا  وذل��ك  الدولة  ملواطني  الهند�سية  امل��ه��ارات  وتطوير  املتقدمة 
التقنيات  تطوير  ب���اأن  االق��ت�����س��ادي  ال��ت��وازن  جمل�ض  م��ع  م�سركة  قناعة 
االأ�سا�سية يف دولة االإمارات لن يتاأتى اإال من خلل تطوير قدرات ومهارات 
�سمن طاقم العاملني يف من�ساأتها عددا  “�ساب”  مواطني الدولة. وت�سم 
اأن تت�سمن خ��ط��ط من��وه��ا تطوير  ال��دول��ة وحت��ر���ض ع��ل��ى  م��ن م��واط��ن��ي 
التقنيات املتقدمة وتعزيز �سل�سلة التوريد بالدولة وبناء مهارات هند�سية 
ن�سبة  رف��ع  يف  ي�ساهم  مم��ا  التقنية،  عالية  امل��ج��االت  يف  وظ��ائ��ف  وت��وف��ر 

املواطنني االإماراتيني العاملني لديها.

 غرفة عجمان ت�صتعر�س الفر�س اال�صتثمارية 
خلل ملتقى اليونان - دول جمل�س التعاون 

•• عجمان - وام:

الواعدة  اال�ستثمارية  القطاعات  عجمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  ا�ستعر�ست 
وال�سركات  للم�ستثمرين  تقدمها  التي  والت�سهيلت  املزايا  واأب��رز  ب��االإم��ارة 
من جميع اأنحاء العامل ، وذلك خلل م�ساركتها يف ملتقى “اليونان - دول 
العربية  “الغرفة  افرا�سياً  نظمته  وال���ذي  اخلليجي”،  التعاون  جمل�ض 
اليونانية” حتت �سعار “روؤى م�سركة” بهدف تعزيز العلقات بني رجال 
االأعمال يف اليونان ورجال االأعمال العرب . �سارك يف فعاليات امللتقى �سعادة 
الغرفة  وق��دم��ت  الغرفة،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  النعيمي،  را���س��د  حمد 
عر�سا �سامل حول املقومات االقت�سادية الإمارة عجمان وموقعها اجلغرايف، 
بجانب اأداء الناجت املحلي االإجمايل للإمارة وم�ساهمات القطاعات فيه. كما 
اإدارة الرويج  العرياين، مدير  ال��ذي قدمه م��روان ح��ارب  العر�ض -  �سلط 
عجمان  يف  الواعدة  املجاالت  على  ال�سوء   - الغرفة  يف  الدولية  والعلقات 
والتي �سملت ال�سناعة والتعليم وال�سياحة. واأكد �سعادة حمد را�سد النعيمي، 
اأهمية امللتقيات الدولية التي تتيح الفر�سة للمعنيني واملخت�سني بالقطاعات 
التجارية واال�ستثمارية يف اإمارة عجمان فر�سة التوا�سل املبا�سر مع نظرائهم 
من الدول االأخرى وبحث الفر�ض املتاحة يف خمتلف املجاالت، الفتا اإىل اأن 
ملتقى “اليونان – دول جمل�ض التعاون اخلليجي” ي�سكل حلقة و�سل بني 
القطاع االقت�سادي يف دولة االإم��ارات عامة وعجمان ب�سكل خا�ض والقطاع 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تطلع  اإىل  واأ���س��ار  اليونان.  يف  التجاري  اال�ستثماري 
يف  وخا�سة  اجل��اري  العام  خ��لل  اأف�سل  اقت�سادي  اأداء  حتقيق  اإىل  عجمان 
 ،19 كوفيد  جائحة  تبعات  م��ن  ال��ع��امل  ي�سهدها  التي  التعايف  مرحلة  ظ��ل 
الدولية،  ال�ساحة  املتاحة على  الفر�ض اجلديدة  اآفاق  ير�سد اجلميع  حيث 
ويعملون يداً بيد ملعاجلة التحديات وو�سع حلول ناجحة لها تعود بالفائدة 

على كافة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

من�صور بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة �صركة مبادلة لل�صتثمار
•• اأبوظبي -وام:

نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ض 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة،  نائب رئي�ض جمل�ض 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة مبادلة لل�ستثمار 
�سركة  اإدارة  ملجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
يف  الوطن  ق�سر  مبقر  وذل��ك  لل�ستثمار،  مبادلة 

ابوظبي.
 ون��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة خ����لل االج���ت���م���اع ع�����ددا من 
واتخذت  االأع��م��ال،  ج��دول  على  امل��درج��ة  املوا�سيع 
معايل  االجتماع  ح�سر  املنا�سبة.  القرارات  ب�ساأنها 
�سهيل بن حممد فرج فار�ض املزروعي وزير الطاقة 
والبنية التحتية ومعايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع و معايل عبد احلميد 
حممد �سعيد، ومعايل خلدون خليفة املبارك رئي�ض 
جهاز ال�سوؤون التنفيذية، الع�سو املنتدب والرئي�ض 
التنفيذي للمجموعة يف �سركة مبادلة لل�ستثمار.

وقع اتفاقية تعاون مع هيئة الهالل االأحمر االإماراتي لتنفيذ الربنامج

�صندوق اأبوظبي للتنمية ميول برنامج اأم االإمارات للم�صاريع التنموية يف جزر القمر بقيمة 35 مليون درهم

خالل اإطالقها الدورة اجلديدة من م�شروع اجلوائز الداخلية

دائرة املالية املركزية بال�صارقة تعزز ثقافة التمّيز واالإبداع واالبتكار بني موظفيها

•• اأبوظبي-الفجر: 

اتفاقية  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  وقع 
ت�����ع�����اون م�����ع ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����لل االأح����م����ر 
االإمارات  اأم  برنامج  لتمويل  االإم��ارات��ي 
القمر،  ج���زر  ال��ت��ن��م��وي��ة يف  ل��ل��م�����س��اري��ع 
مليون   35 ال�����س��ن��دوق  خ�س�ض  ح��ي��ث 
منحة  �سمن  ال��ربن��ام��ج  لتمويل  دره���م 
امل�ساريع  لدعم  االإم���ارات  دول��ة  حكومة 

التنموية يف جزر القمر.
 7 ت���ن���ف���ي���ذ  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي�����ه�����دف 
القمر  ج��زر  يف  ريادية  تنموية  م�ساريع 
والزراعة  وال�سحة  التعليم  يف قطاعات 
البلد،  يف  رئي�سية  ج��زر  منها  ت�ستفيد 
ح��ي��ث ي�����س��اه��م ال��ربن��ام��ج ال����ذي يخدم 
تعزيز  يف  ف����رد  األ�����ف   360 م���ن  اأك�����ر 
واالجتماعية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وحت�����س��ني ج�����ودة ح���ي���اة ال�����س��ك��ان ورفع 
املقدمة لهم خا�سة يف  كفاءة اخلدمات 

قطاعي ال�سحية والتعليم.
ال���ت���ع���اون م����ن جانب  ات���ف���اق���ي���ة  ووق������ع 
�سيف  حم����م����د  �����س����ع����ادة  ال���������س����ن����دوق، 
اأبوظبي  �سندوق  ع��ام  مدير  ال�سويدي 
�سعادة  ال��ه��ي��ئ��ة،  ج��ان��ب  وم���ن  للتنمية، 
الدكتور حممد عتيق الفلحي، االأمني 
االإماراتي،  االأحمر  الهلل  لهيئة  العام 
عبداهلل  خليفة  �سعادة  التوقيع  وح�سر 

ع����ام �سندوق  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
اأبوظبي للتنمية وعدد من امل�سوؤولني يف 

كل اجلانبني.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة حممد �سيف 
لدعم  ت��اأت��ي  االتفاقية  اإن   “ ال�سويدي 
امل�����س��ت��دام��ة وحت�سني  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
ل��ل�����س��ك��ان يف جزر  امل��ع��ي�����س��ي��ة  ال���ظ���روف 
لهم  االأ�سا�سية  اخلدمات  توفر  القمر 
االأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

االإماراتي ». واأ�ساف �سعادته اأن برنامج 
الذي  التنموية  للم�ساريع  االإم���ارات  اأم 
مي���ول���ه ال�����س��ن��دوق ���س��رك��ز ع��ل��ى دعم 
الزراعي  القطاع  يف  االإنتاجية  امل�ساريع 
حت�سني  يف  ال����ه����ام  دوره  ج����ان����ب  اإىل 
م�ستوى اخلدمات التعليمية وال�سحية 
ورفد  الطبية  امل��راك��ز  اإن�ساء  خ��لل  من 
احلديثة،  ب���امل���دار����ض  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
�سيمولها  ال���ت���ي  امل�������س���اري���ع  اإىل  الف���ت���اً 

لتطوير  االأ����س���ر  ���س��ت�����س��اع��د  ال�����س��ن��دوق 
مما  الذاتي،  االكتفاء  وحتقيق  قدراتها 
االقت�سادية  تن�سيط احلركة  ي�ساهم يف 
وت��وف��ر ف��ر���ض ال��ع��م��ل يف ال��ع��دي��د من 
امل��ن��اط��ق ال��ق��م��ري��ة.  م��ن ج��ان��ب��ه، اأعرب 
الفلحي  عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة 
اأبوظبي  ل�سندوق  وتقديره  �سكره  عن 
برنامج  مت��وي��ل  يف  دوره  ع��ل��ى  للتنمية 
اأم االإم�������ارات ل��ل��م�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة يف 

الربنامج  ي��ج�����س��د  ح��ي��ث  ال��ق��م��ر،  ج���زر 
حر�ض دول��ة االإم���ارات على دع��م جهود 
حكومة جزر القمر يف توفر اخلدمات 
التعليمية وال�سحية واالجتماعية التي 

يحتاجها ال�سكان يف البلد.
اأم االإم��ارات يوؤ�س�ض  اأن برنامج  واأ�ساف 
مل��رح��ل��ة ج���دي���دة ت��دع��م ج��ه��ود الهلل 
االأحمر االإماراتي يف جزر القمر والتي 
اأبوظبي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��ن��دوق  ت��اأت��ي 
الهيئة  ت���واج���د  اأن  م����وؤك����داً  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
يف ج����زر ال��ق��م��ر ومت���وي���ل ال��ع��دي��د من 
يعك�ض  واالإن�سانية  التنموية  امل�ساريع 
الر�سالة والدور التي ت�سطلع بها دولة 
االإمارات يف تقدمي اخلدمات ال�سرورية 
وتنفيذ امل�ساريع التنموية التي يحتاجها 
املحتاجة،  ال���دول  يف  املحليون  ال�سكان 
الكبر  اأه���م���ي���ة االن���ت�������س���ار  ي���وؤك���د  ك��م��ا 
امل�ساريع  تنفيذ  يف  الهيئة  حققته  الذي 
والربامج التي تخدم مليني الب�سر يف 

جميع قارات العامل.
للم�ساريع  االإم����ارات  اأم  برنامج  ويتيح 
�سبعة  متويل  القمر  ج��زر  يف  التنموية 
م�ساريع تنموية رائدة حيث تعمل هذه 
امل�ساريع على توفر اخلدمات التعليمية 
وال�سحية لعدد كبر من ال�سكان الذين 
واملراكز  امل��دار���ض  يف  نق�ض  من  يعانون 

ال�سحية ومراكز التنمية االجتماعية.

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�سارقة  املركزية  املالية  دائ���رة  اأطلقت 
االأول من يونيو اجلاري،  الدورة الرابعة 
من م�سروع اجلوائز الداخلية وذلك على 
اأي���ام متتالية، وال��ت��ي تهدف  اأرب��ع��ة  م��دى 
اإىل تكرمي املوظفني املتمّيزين وامل�ساريع 
ور�سالة  روؤي������ة  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  امل���ت���م���ّي���زة، 
الدائرة الواردة يف اخلطة اال�سراتيجية 
تطوير  يف  وم�ساهمة   ،2021-2019
ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ّي��ز واالب��ت��ك��ار ون�����س��ر االإب����ّداع 

واجلودة. 
القا�سمي  را���س��د  ال�سيخ  احل��ف��ل  وح�����س��ر 
عبداهلل  وع��ائ�����س��ة  امل���وازن���ة  اإدارة  م��دي��ر 
اجلوائز  مل�سروع  العام  االأم��ني  احلو�سني 
الداخلية، وفريق االأمانة العامة للجوائز 
الداخلية، وعدد كبر من مدراء االإدارات 
و روؤ����س���اء االأق�����س��ام وج��م��ع م��ن موظفي 

وموظفات الدائرة. 
 

تعزيز مكانة االإمارة يف جميع 
القطاعات 

العام  االأم���ني  احلو�سني  عائ�سة  واأك����دت 
األ��ق��ت��ه��ا خلل  ال��ت��ي  الكلمة  ل��ل��ج��وائ��ز يف 
مهنية  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ت��م��ّي��ز  اأن  احل���ف���ل 
واأ�سا�ض  ال��ع��م��ل  وواج����ب وط��ن��ي، وم��ن��ه��ج 

النجاح الذي ت�سعى الدائرة اإىل حتقيقه، 
ال��دائ��رة يف  وخ��اط��ب موظفي وموظفات 
فخورون  “نحن  ب��ال��ق��ول:  الكلمة  خ��ت��ام 

بجهودكم..
 و���س��ي��ظ��ل ع���ط���اءك���م م��ع��ي��ن��اً ي��ن��ه��ل منه 
املتمّيزون،  خطاه  على  وي�سر  املبدعون 
واالبتكار  وال��ت��م��ّي��ز  االإب����داع  ك��ان  ومثلما 
املهام  اإجن�������از  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اأدوات������ك������م 
وامل�����س��وؤول��ي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ف����اإن اجل���ودة 
للقيام  و�سيلتنا  �ستظل  واالت��ق��ان  والدقة 

بر�سالتنا وحتقيق اأهدافنا«.
بكوادرها  توؤمن  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
لهم،  بيئة عمل حمفزة  وتوفر  الب�سرية، 
والتقنيات  والو�سائل  االأدوات  جانب  اإىل 
ال���ت���ي ت���ع���زز م���ن ك���ف���اءة ال���ق���ط���اع امل���ايل 
انطلقاً  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  احل��ك��وم��ي يف 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  من 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، وان�سجاماً 
حتقيق  اإىل  الرامية  ال��دائ��رة  ر�سالة  م��ع 
اال���س��ت��ق��رار واال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة، وه��و ما 
االإجنازات،  من  العديد  حتقيق  يف  اأ�سهم 
م�ستوى  ورف����ع  ال��ع��م��لء  ع���دد  م���ن  وزاد 
ر����س���اه���م، وع����زز م���ن م��ك��ان��ة االإم�������ارة يف 
اأداًء  للحكومة  وحقق  القطاعات،  جميع 

مالياً اأف�سل.

املنهجية املتكاملة
 للجوائز الداخلية 

املنهجية  ال��ع��ام ع��ن  االأم����ني  واأ����س���اف���ت- 
واملعاير  ال��داخ��ل��ي��ة،  للجوائز  املتكاملة 
وتطوير  حت���دي���د  يف  ات��ب��اع��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
معاير اجلوائز بفئاتها املختلفة، وحتديد 
وحتديث اأهدافها، وت�سكيل واعتماد فرق 
اخلطوات  م��ن  وغ��ره��ا  امل�ساندة،  العمل 
ت�سميم  اتباعها يف  التي مت  واالإج���راءات 
منهجية اجلوائز بناًء على جتارب ناجحة 
بتطبيقها  للجائزة  العامة  االأمانة  قامت 

من خلل دورات التمّيز ال�سابقة.

اجلوائز وفئاتها وم�شتوياتها 
العامة  االأم����ان����ة  ف���ري���ق  اأع�������س���اء  وق�����دم 
عن  تو�سيحية  نبذة  الداخلية  للجوائز 
اجلوائز وفئاتها وم�ستوياتها، والتي ت�سم 
11 فئة هي: املدير املايل املتمّيز، املدير 
املتمّيز،  الفني  امل��دي��ر  امل��ت��م��ّي��ز/  االإداري 
ورئ��ي�����ض ال��ق�����س��م امل����ايل امل��ت��م��ّي��ز، ورئي�ض 
الق�سم  رئي�ض  امل��ت��م��ّي��ز/  االإداري  الق�سم 
امل���ايل املتمّيز،  امل��ت��م��ّي��ز، وامل��وظ��ف  ال��ف��ن��ي 
واملوظف االإداري املتمّيز، واملوظف الفني 
املتمّيز،  اجلديد  امل��ايل  واملوظف  املتمّيز، 
املتمّيز/  اجل����دي����د  االإداري  وامل����وظ����ف 
واملوظف  املتمّيز،  اجلديد  الفني  املوظف 

امل�����س��ان��د امل��ت��م��ّي��ز، واجل���ن���دي امل��ج��ه��ول يف 
الدائرة. 

ك��م��ا حت���دث ال��ف��ري��ق خ���لل احل��ف��ل عن 
ال�سروط واالأحكام واملعاير اخلا�سة بكل 
من  النظام  على  العمل  واإج�����راءات  ف��ئ��ة، 
اجلوانب االإدارية والفنية. فيما ت�سمنت 
ا�ستملت  م�سابقات  اأي�ساً  احلفل  ف��ق��رات 
الدائرة  االأ���س��ئ��ل��ة ح����ول  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى 
جمموعة  بح�سول  وت��وج��ت  وخ��دم��ات��ه��ا، 
م���ن امل��وظ��ف��ني وامل���وظ���ف���ات ع��ل��ى جوائز 
امل��ال��ي��ة املركزية  ق��ّي��م��ة.  وت��ع��م��ل دائ�����رة 

بال�سارقة على حتقيق عدد من االأهداف 
اال�سراتيجية التي تكمن يف اإدارة وتنمية 
وتطوير  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�����س��ي��ول��ة  وت���وف���ر 
�سيا�سات  وتنفيذ  االأداء،  منظومة موازنة 
مالية متكاملة وفّعالة، وبناء منوذج عاملي 
يف املالية العامة، ومتكني التحول الذكي، 
وتطبيق خدمات بفئة �سبع جنوم، اإ�سافة 
الداخلية،  الرقابة  منظومة  تعزيز  اإىل 
ومت���ك���ني امل���������وارد ال���ب�������س���ري���ة امل���واط���ن���ة، 
واإدارة  واالبتكار  التمّيز  ثقافة  وتطوير 

االأداء املوؤ�س�سي.

االأحوا�س اجلافة العاملية تعزز التحول الرقمي لرفع الكفاءة الت�صغيلية 

واملن�سات التكاملية والتبادل االأف�سل للمعرفة، مما �سيمكنهم اأي�ساً 
من الركيز على جماالت خرباتهم.

خربات  م��ن  لديها  مل��ا  ن��ظ��راً  اإ�ض”  اإف  “اآي  �سركة  اختيار  مت  وق����د   
وجت����ارب يف ال��ق��ط��اع وك��ذل��ك ق����درات االإن���ت���اج ال��ت��ي ُت��ع��د االأف�����س��ل يف 

فئتها.

وذكر القبطان رادو اأنتولوفيت�ض الرئي�ض التنفيذي للأحوا�ض اجلافة 
العاملية اأن برنامج التحّول الرقمي ميثل تطوراً مهماً للغاية ل�سمان 

تقدمي خدمة ذات جودة عاملية. 
ومع هذا النظام اجلديد �سيتمكن موظفو االأحوا�ض من اأداء مهامهم 
احلقيقي  الوقت  بيانات  با�ستخدام  العمل  خ��لل  من  اأف�سل  ب�سكٍل 

••دبي - وام:

اأطلقت االأحوا�ض اجلافة العاملية م�سروعاً م�ستقبلياً للتحول الرقمي 
يهدف اإىل تعزيز اأنظمتها االأ�سا�سية من اأجل توفر الكفاءة الت�سغيلية 

وحت�سني خدمة العملء.
 IFS/ ال�سحابية اإ�ض  اإف  اآي  ا�ستخدام من�سة  امل�سروع  �سيتم يف هذا 
واإدارة  املوؤ�س�سية  املوارد  لتخطيط  املتنامية  املتطلبات  لتلبية  كلود/ 

االأ�سول.
�سيعمل م�سروع التحّول الرقمي على تعزيز اأنظمة االأعمال احليوية 
الرقمي  للتحول  الطريق  و�سيمهد  العاملية  اجلافة  االأح��وا���ض  ل��دى 
تب�سيط  يف  �سي�ساعد  مم��ا  للُمن�ساأة  التابعة  ال�سفن  ب��ن��اء  الأح��وا���ض 
ال��ع��م��ل��ي��ات وت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل ب��ني االأن��ظ��م��ة اإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��و���س��ع يف 
ا�ستخدام بيانات الوقت احلقيقي لدفع عملية اتخاذ القرار االأمثل. 
اإىل جانب ذلك �سيعمل امل�سروع على حت�سني التقنيات االأ�سا�سية مثل 
الراديو/  موجات  با�ستخدام  الهوية  حتديد  RFID/تقنية  اأجهزة 
واال�ستفادة من التقنيات النا�سئة مثل الواقع املعزز والروبوتات التي 

ميكن دجمها ب�سهولة يف حلول من�سة اآي اإف اإ�ض ال�سحابية.
لقدرات  االأتوماتيكي  والت�سغيل  حتديث  يف  احللول  ه��ذه  و�ست�ساعد 
ودمج  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���ض  ل��دى  احل��ال��ي��ة  والت�سغيل  االإن��ت��اج 
االأنظمة والعمليات االأ�سا�سية القائمة يف منتج واحد قائم على من�سة 
م�سركة بينما �ست�ساهم وحدات اإدارة االأ�سول والت�سنيع التي توفرها 
والت�سغيل  الكاملة  ال�سفافية  زي��ادة م�ستوى  يف  اإ�ض”  اإف  “اآي  حلول 
ال�سفن  بناء  عمليات  يف  العاملية  اجل��اف��ة  االأح��وا���ض  يف  االأتوماتيكي 

اجلديدة واأعمال ال�سيانة اأي�ساً.
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العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر

                          الدعوى رقم 16 / 2020 / 3474 جتاري جزئي
تفا�سيل االإعلن بالن�سر

اإىل حمكوم عليه/1_ �سامل وافد �سامل ذروان احلارثى جمهول حمل االإقامة
مبا اأن حمكوم له/ بنك دبي التجاري �ض.م.ع

و ميثله /ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 14-04-2021 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/ 
بان يوؤدى للمدعي مبلغ 1،974،820.47 واحد مليون  املدعى عليه  باإلزام  ���ض.م.ع  التجاري  بنك دبي 
 9 بواقع  والفائدة  فل�سا  واربعون  و�سبعة  درهما  الف وثمامنائه وع�سرون  و�سبعون  واأربعة  وت�سعمائه 
الف  و  وامل�ساريف  بالر�سوم  واألزمته  ال�سداد  املبلغ من 2020/9/12  وحتى متام  ذلك  على  �سنويا   %
درهم مقابل اتعاب املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن. �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 1461/2021/305 ا�ستئناف جتاري
اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/674 جتاري كلي و  مو�سوع الدعوى:  

الر�سوم و امل�ساريف و االتعاب.
بالق�سية:   �سفته   - اإن���ك  فاينان�ض  اآن���د  ه��ول��دن��غ  ف��ي��ك��ت��ورز  ���س��رك��ة  االع�����لن:   ط��ال��ب 

م�ستاأنف 
املطلوب اعلنهم:  1- موؤ�س�سة اأو اأ�ض د�سر بيو�سن - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف �سده 

مو�سوع االإعلن :  قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 674  / 2020 جتاري كلي 
بقاعة  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021-09-01 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م  ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم  التقا�سي عن 

�ستجرى حماكمتكم غيابيا. 
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 1494/2021/305 ا�ستئناف جتاري
مو�سوع الدعوى:  اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3002 جتاري جزئي 

و الر�سوم و امل�ساريف و االتعاب.
طالب االعلن:  رامي وجيه ح�سني من�سور  - �سفته بالق�سية:  م�ستاأنف 

بالق�سية:  م�ستاأنف  املطلوب اعلنهم:  1- �سالح م�سطفى �سالح مرادويج - �سفته 
�سده 

 3002  /   2020 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  قد    : االإع��لن  مو�سوع 
 10:00 ال�ساعة   2021-06-30 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  جزئي  جت��اري 
قانونيا ويف  اأو من ميثلكم  يقت�سى ح�سوركم  ُبعد وعليه  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

حالة تخلفك�م �ستجرى حماكمتكم غيابيا. 
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22 يونيو 2021 العدد 13272
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العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
مذكرة اإعالن بالن�سر باحل�سور اأمام اخلربة احل�سابية 

يف الق�سية رقم 3569/2021 مدين جزئي ال�سارقة 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية

املطلوب اإعلنه : املدعى عليه : ماهر درغام عبداهلل خفاجي
اأعله  املذكورة  بالدع�وى  املحكمة كخربة ح�سابية  اإنتدابنا من قبل عدالة  اأنه مت  نحيطكم علما 
املقامة �سدكم من قبل املدعي : حممود ربيع �سويحنه - و عليه فاأنتم مكلفني اأو من ميثلكم قانونا 
بح�سور اإجتماع اأعمال اخلربة املقرر عقده يوم االإثنني املوافق 28/06/2021 يف متام ال�ساعة 
املرئي ZOOM،  ويرجى  االإت�سال  برنامج  خلل  من  بعد  عن  وذلك  ع�سرا  الرابعة   4:00
التوا�سل مع مكتب اخلربة للح�سول على رابط اجتماع اخلربة وذلك على اأرقام الهواتف التالية 
تقدمي  و  املحدد  باملوعد  للإجتماع  االإن�سمام  ويرجى   026331500  -  0554779945
فاإن جلنة اخلربة  باأنه يف حال تخلفكم عن احل�سور  بالدعوى علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ستندات 

�ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سلحيات املخولة لها قانونا 
اخلبري احل�سابي / اأحمد حممد العامري
قيد رقم : 453

اإجتماع خربة 

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
يف  الدعوى رقم 2020/7941 تنفيذ جتاري - دبي 

طالب التنفيذ / �سيلفاراج بانديان كي بي ام بانديان 
 بوكالة املحامي / عبداهلل العو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون  

اأحمد بن  اإليهم / املنفذ �سدهم / االوىل / وايت ابيك�ض للتجارة العامة موؤ�س�سة فردية ملالكها /  املعلن 
را�سد بن �سعود العلوي  الثاين/ اأحمد بن را�سد بن �سعود العلوي

يف الدعوى رقم )2020/7941( تنفيذ جتاري - دبي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعله فقد حددنا يوم االأحد 
املوافق 2021/7/4 يف متام ال�ساعة اخلام�سة ع�سرا لعقد االإجتماع االأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com التوا�سل معنا لتزويدكم برابط االإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبر اوال باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستلم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 154
رقم القيد بوزارة العدل 493 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  -    
)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000592/ 

اإىل املحكوم عليه : اإ�سماعيل حممد عبدالرحيم املرزوقي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جويد ح�سن عمر باجبع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
 ، 187374 درهم  ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 

باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5  من تاريخ 2021/1/27 حتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.   بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 2( غلم حممود عبا�ض ح�سن  
جمهول حمل االقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 3( مهدي حممد ح�سن ح�سني  
جمهول حمل االقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 7( حممد مطر قرونه املهري  
جمهول حمل االقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0004157/ م�ستعجل

اإىل : 2- مهاتيا كي�سور كومار كانتيلل
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة

نعلمكم باأن املدعي )5( / جلف تك انرجي للمقاوالت ذ م م  فرع ال�سارقة 
العنوان / حمل االإقامة : ال�سارقة بوطنية �سارع ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  
لذلك ولكل ما �سبق ذكره تلتم�ض املدعيه من عدالة املحكمة االأتي :

ندب خبر متخ�س�ض �ساحب الدور يف اجلدول تكون مهمته بيان طبيعة العلقه بني الطرفني وبيان املبالغ املر�سده يف ذمه 
ال�سركه املدعى عليها االوىل وكذلك املدعي عليه الثاين ومدراء ال�سركه احلالني وح�ساب قيمه ال�سرر الواقع على ال�سركه املدعي 

عليها وح�ساب الفوائد امل�ستحقه منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وباجلمله ت�سفية احل�ساب بني الطرفني.
املوافق   --------- يوم  �سباح  ال�سارقه  حمكمة  الثانية  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/28 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/6/14 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حامد عبداحلميد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0004157/ م�ستعجل

اإىل :1- �سركة كورال انرجري فري زون - �ض م ح 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة املنطقة احلرة باحلمرية ميناء داخلي ومبنى مكاتب التاأجر مكتب رقم 21 

نعلمكم باأن املدعي )5( / جلف تك انرجي للمقاوالت ذ م م  فرع ال�سارقة 
العنوان / حمل االإقامة : ال�سارقة بوطنية �سارع ال�سيخ �سلطان بن �سقر القا�سمي

قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  
لذلك ولكل ما �سبق ذكره تلتم�ض املدعيه من عدالة املحكمة االأتي :

ندب خبر متخ�س�ض �ساحب الدور يف اجلدول تكون مهمته بيان طبيعة العلقه بني الطرفني وبيان املبالغ املر�سده يف ذمه 
ال�سركه املدعى عليها االوىل وكذلك املدعي عليه الثاين ومدراء ال�سركه احلالني وح�ساب قيمه ال�سرر الواقع على ال�سركه املدعي 

عليها وح�ساب الفوائد امل�ستحقه منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وباجلمله ت�سفية احل�ساب بني الطرفني.
املوافق   --------- يوم  �سباح  ال�سارقه  حمكمة  الثانية  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/28 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2021/6/14 م 

مكتب اخلدمات الق�سائية 
حامد عبداحلميد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 5( علي حممد ح�سن ح�سني  
جمهول حمل االقامة : دبي - ديرة - ند احلمر - هاتف رقم 0509973939 

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 4( حممود حممد ح�سن ح�سن  
جمهول حمل االقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIINJ2021 /0000661/ م�ستعجل

اإىل : 6( احمد حممد �سيف املهري 
جمهول حمل االقامة : ال�سارقة - النهدة - برج الريف - خلف ان�سار مول - هاتف رقم 0507507014

خليفة  �سارع   - النعيمية   - عجمان   : االإقامة  حمل   / العنوان  ال�سام�سي  خمي�ض  �سامل  علي   )1/ )ة(  املدعى  باأن  نعلمكم 
2( عفراء �سامل خمي�ض  971501349463 املدعى )ة( /   : 703-704 رقم الهاتف   - 7 بن زايد - �سكاي تاور - الطابق 
الهاتف  رقم   704-703  - ال�سابع  الطابق   - زايد  بن  �سارع خليفة   - النعيمية   - : عجمان  االإقامة  العنوان / حمل  ال�سام�سي 
: 971501349463 املدعي )ة( / 3( عائ�سة �سامل خمي�ض ال�سام�سي العنوان / حمل االإقامة : عجمان - النعيمية - �سارع 

خليفة بن زايد - الطابق ال�سابع - 703-704 رقم الهاتف : 971501349463 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة ب���� :  قبول الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها

املطالبة بندب خبر عقاري ملعاينة العقار واحت�ساب القيمة وبيان املبالغ املدفوعة من املدعني
الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

املوافق   --------- بوم  �سباح  ال�سارقة  حمكمة  االأوىل  امل�ستعجلة  االأمور  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب  2021/06/27 ال�ساعة 

عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم. حرر بتاريخ 2021/6/16 م 
مكتب اخلدمات الق�سائية 
حممد ر�سا يون�ش  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى رقم AJCFICICPL2021 /0001265، اأمر اأداء
اإىل املدعى عليه : �سركه مارلني �سوليو �سونز �سيب ماجنمنت ذم م وميثلها قانونا الوك كومار بابو انالد �سارما - 

عنوان : امارة عجمان الرا�سديه منطقه الب�ستان بالقرب من مركز �سرطه املدينه ال�سامل
نحطيكم علما باأنه بتاريخ 2021/4/2  

قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدع�وى املذكورة بالرقم اأعله
ل�سالح : �سركه النجم ل�سناعه املركبات الكيماويه ذم م وميثلها قانونا ن�سرين يو�سف اخر  بالتايل : ناأمر باإلزام 
الطرف املطلوب �سده ))�سركه مارلني �سوليو �سونز �سيب ماجنمنت ذم م(( باأن يوؤدي للطرف الطالب ))�سركه 
النجم ل�سناعه املركبات الكيماويه ذم م(( مبلغا وقدره 55،490 درهما )خم�سة وخم�سون األفا واأربعمائة وت�سعون 

درهما( ، مع االإلزام بامل�سروفات ومبلغ األف درهما عن اأتعاب املحاماة، مع ال�سمول بالنفاذ املعجل.
حكما قابل لل�ستئناف خلل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستلمك ه�ذا التبليغ.

حرر بتاريخ / 2021/6/2
مركز �سعادة املتعاملني

القا�سي / وجدي بن ال�ساذيل بن اأحمد  
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اإلغاء جميع الوكالت   

املعلن : فرا�سات قري�سي - هندي اجلن�سية
B 35 36 - فيل رقمB العنوان : دبي - القوز 1 - �سارع

هاتف : 0569415444
املعلن اإليه : ادهم ح�سن حممد ا�سماعيل - اإماراتي اجلن�سية ،
العنوان : دبي - الرب�ساء جنوب - هاتف : 0526667474

املو�سوع : عزل جميع الوكاالت
اإ�سارة جلميع الوكاالت املحررة ل�ساحلكم و امل�سدق عليها من ال�سيد الكاتب العدل بال�سارقة 
، وعمل لن�ض املادة :)955( من قانون املعاملت املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و 
املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987(  لذلك : فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من 
جميع الوكاالت اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا االإعلن ،  فاإن كان لديك اأي اعرا�ض على ذلك 

يرجى اتباع ال�سب�ل الق�ان�ون�ي�ة ،
كاتب العدل        

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
طلب اعالن انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/5278(
اىل املنذر اليه/ اإبيك�ض �سكاي للمقاوالت ذ.م.م 

واملخول بالتوقيع عبا�ض حممد عبداهلل الدليمي ، اجلن�سية : العراق
املنذر / الدائرة الدولية للنقل بال�ساحنات الثقيلة ذ.م.م

بتاريخ  الوطني  الفجرة  بنك  على  امل�سحوب   000063 رقم  ال�سيك  مبوجب 
2019/10/20. فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 59،414،49 )ت�سعة 
وخم�سون الفا واربعمائه واربعه ع�سر درهم وت�سعه اربعون فل�ض اماراتي( املر�سد يف 
ذمتها ل�سالح املنذر مبوجب ال�سيكات املبينة اعله والفائدة القانونية بواقع %12 
�س�نويا وذلك يف مدة اق�س�اها خم�س�ة ايام من تاريخ ا�ستلم االنذار واال �سن�سطر اىل 

اتخاذ االجراءات القانونية �سدكم نحو املطالبة ب�سداد املبلغ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5457(

املنذر : ا�ض بي كيه للعقارات
املنذر اليه : مطعم ميرو فالكون �ض.ذ.م.م

فان املنذر ينبه على املنذر اليه باالتي : 
1( �سداد امل�ستحق مبلغ 54247 درهم للفره من 2021/4/1 وحتى 2021/5/30 
 30 وذلك خلل  ال�سداد  تاريخ  2021/5/31 حتى  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من  وما 

يوما من ا�ستلمه هذا االنذار.
يف حالة عدم دفع االيجار وت�سليم العني للمنذر خاليه من  امل�ستاجره  العني  اخلء   )2

ال�سواغل مع �سداد فواتر الكهرباء واملاء وتزويدنا باملخال�سه.
وبخلف ذلك �سي�سطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونيه بحفظ حقوقه والزام   )3
املنذر اليه جربا ب�سداد املبلغ املطالب به والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه مع 

االخلء التام.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اعـــــــالن

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ خالد  
علي �سامل علي املرمر النقبي - اجلن�سية : االإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
 ، للتجميل  البنف�سج  زه��رة  مركز  ال��ت��ج��اري  اال���س��م  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل( 
جتميل  مركز   ، احلناء  نق�ض   ، للن�ساء  واحللقة  ال�سعر  وت�سفيف  ق�ض  الرخ�سة  ن�ساط 
وعناية �سخ�سية للن�ساء ، حمام �سرقي للن�ساء ، واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�سادية 
التنمية  دائ��رة  يف   2011/6/27 بتاريخ  ال�سادر   613853 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف  
االإمارات.   : اجلن�سية   ، ال�سحي  علي  �سعيد  عائ�سة  ال�سيدة/  اىل  بخورفكان.  االإقت�سادية 
على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن 
توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : دبي 3 دي )�س.ذ.م.م(  
املركز   - العقارات  الإدارة  اخلا�سة  املوؤ�س�سة  ملك   1503 و   1502 رق��م  مكتب   : العنوان 
 596484  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   -  1 ال��ت��ج��اري 
1011418 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية  رقم القيد بال�سجل التجاري : 
اأعله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  ب��اإن��ح��لل  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�سجل  يف  التاأ�سر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
العدل  ك��ات��ب  ل���دى  2021/6/6 وامل���وث���ق  ب��ت��اري��خ  دب���ي  ق����رار حم��اك��م  ، وذل����ك مب��وج��ب 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/6/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
رقم مكتب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�شبون  و�شركاهم  حيدر  �شجاد  امل��ع��ني   امل�سفي 

 O-08A-005 ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم - ديرة - رقة البطني 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2238881  : فاك�ض   04-2222126  : هاتف 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم O-08A-005 ملك �سمو ال�سيخ احمد بن را�سد بن �سعيد ال 
 مكتوم - ديرة - رقة البطني هاتف : 2222126-04 فاك�ض : 04-2238881
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعله لت�سفية دبي 3 دي )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2021/6/6 وعلى  2021/6/6 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ديناميك جلوبال �سريفي�سز )�ش م ح(  
جتاري     SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001602/ 

اإىل املحكوم عليه : ديناميك جلوبال �سرفي�سز )�ض م ح( 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ توم�سون التجارية والبحرية - �ض ذ م م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 73072 درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة 

القانونية بواقع  %5   من تاريخ 2021/3/7 حتى متام ال�سداد. 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعلنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي /احمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة
 حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن بالن�سر  

 يف الدعوى رقم 2021/1178 جتاري جزئي    
املدعي عليه : �سربي �سعيد حممد �سامل البطا�سي  

)ام��ارة دبي ، بر دبي ، الو�سل ، �سارع ال�سيخ زايد ، بناية اجميت ، بجوار حمطة اخلليج التجاري وبنك ب��رودا ، مكتب 
مكانى  رق��م   99707-: ����ض.ب   043883067  : رق��م  تلفون   ، جمعه  ب��ن  دمل���وك  ال�سيخ  ورث���ة  ملك   ،  105 رق��م 

)2471287454(  موبايل رقم 0504285170(
نرجو اإعلمكم اأن عدالة حمكمة دبي االإبتدائية قد اإنتدبتنا خبرا م�سرفيا يف الدعوى اأعله واملقامة �سدكم 
من / م�سرف الهلل. ونظرا للإجراءات االإحرازية ال�سحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�سي 
عن بعد ندعوكم حل�سور اإجتماع خربة عرب نظام االإت�سال املرئي )zoom application( يف متام ال�ساعة 

العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق 2021/6/28 وذلك بال�سغط على الرابط التايل: 
https://us04web.zoom.us/j/75803817616?pwd=a1VXS09HVTRKeGdtM0ZOcHhINEM5Zz09

Meeting ID : 758 0381 7616
Passcode : Fn9N9g

على اأن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد االإلكروين : 
 0562539394  : رقم  اآب  الوات�ض  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae

 اخلبري امل�سريف 
حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )5479/2021(

املنذرة/ م�ساريع قرقا�ض ملالكها املت�ساحلة �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م - رخ�سة جتارية 
رقم )207712( - �سد/املنذر اإليها / دي اف ام للإدارة الت�سوقية - اال�سم التجاري احلايل 

)بلو�سيب للو�ساطة التجارية( - املقيدة حتت رخ�سة جتارية رقم )809862(
تتوجه املنذرة بهذا االإنذار اىل املنذر اليها االإنذار االآتي:- 

وقيمة  االإيجار  بدل  قيمة  متثل  التي  درهم  اإنذار قانوين ب�سداد مبلغ وقدره =/ 136،723 
على  التنبية  مع   2021/9/30 تاريخ  وحتى   2020/3/29 تاريخ  من  امل�سافة  ال�سريبة 
االإيجارية احلاليه وا�ستلم  بال�سنة  اإيجار  اليها ب�سرعة مراجعتها للمنذر لتحرير عقد  املنذر 
�سهادة ت�سجيل البيانات لدى اإيجاري مبجرد ال�سداد واإال االإخلء وت�سليم العني املوؤجره خالية 
من ال�سواغل وال�ساغلني وذلك خلل �سهر واحد من تاريخ ا�ستلمكم هذا االإخطار مع حفظ 

حق املنذرة يف املطالبة ببدل االإيجار عن فرة �سغل املاأجور دون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن حكم بالن�سر        
995/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- تاون �سنر ماجنمنت ليمتد 2- �سون للو�ساطة العقارية �ض.ذ.م.م  

- جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : مهند �سامل غازي مرزوك العميم

املذكورة  الدعوى  2021/4/28  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤديا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  وب��ال��زام  التداعي  وح��دة  بيع  عقد  ببطلن  اع��له 
للمدعي مبلغ مقداره )1.050.000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة احلا�سل 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  الر�سوم  الزمتهما  التام كما  ال�سداد  يف:2020/11/10 وحتى 
لل�ستئناف خلل ثلثني  قابل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر
                يف  الدعوى رقم 16/2021/2158 جتاري جزئي 

درهم  درهم ومبلغ 20.000  وق��دره )241.500.00(  املدعي عليها مببلغ  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
على �سبيل التعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى 

ال�سداد التام 
طالب االإعلن / 1-انداراكي�ض ادفايزوري �سرفي�سز م.د.م.�ض -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  ام بي اف الدارة ال�سركات واملوؤ�س�سات ���ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االقامة 

املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  االإع��لن  االإع��لن : مو�سوع  مو�سوع 
مببلغ وقدره )241.500.00( درهم ومبلغ 20.000 درهم على �سبيل التعوي�ض والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الثلثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  والفائدة  املحاماة 
املوافق 2021/6/29 ال�ساعة 10:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف الدعوى رقم  1607/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/4887 امر اداء ،ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )57.627.75( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : ايكونك بل�ض النظمة التحكم �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
فيا�ض  من�سور   -2 ���ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للعمال  ال�ست  ا�سا   -1  : اإعلنهم  املطلوب 

�سلمان ال�سنيكات - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 
املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع االإعلن : قد 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )   57.627.75( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اأحمد برك عبداهلل اجلابري �سركة بريكا�ست 
لل�سناعات البال�ستيكية  

مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001187/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد برك عبداهلل اجلابري  2 - �سركة بريكا�ست لل�سناعات البل�ستيكية 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فيكيم انرنا�سيونال - �ض م ح - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة   ، درهم   232090 وامل�ساريف  الر�سوم  �سامل  الكلي  املجموع   : كاالآتي  تنفيذه 

بواقع %5  من تاريخ 2020/8/20حتى متام ال�سداد. 
 / اإعلنك  تاريخ  يوما من  اأعله خلل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعلنكم 

املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�ش عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

اأم القيوين - حمكمة التنفيذ املدنية  - انف�سرتز جروب ميدل اي�ست - م م ح   
 UAQCEXCILABMIBN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000159/ 

اإىل املحكوم عليه : انف�سرز جروب ميدل اي�ست - م م ح - العنوان : اإمارة ام القيوين / منطقة التجارة 
احلرة / مركز االأعمال / بناية ال�سموخ الرقم املكاين )00271( �سندوق الربيد )7073( ام القيوين 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ فريدريك ها�سيلكر �سميث - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 141939.0 درهم + باالإ�سافة اىل 
الر�سوم وامل�ساريف. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما 
من تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل را�سد عبداهلل العوي�ش 
اأم القيوين    
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/ 0004399 / مدنى )جزئى(

اإىل املدعى عليه : دافيد اموبى جنوروب - جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة منطقة العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن 
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة

اإعلن بالن�سر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية: اأجرة ال�سارقة )ذ.م.م( �سد املدعى عليه/ دافيد اموبى جنوروب - نيجري اجلن�سبة ، يطالب فيه 
بالتايل : اوال:- اإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره 30720.76 ثلثون األفا ً و�سبعمائة وع�سرون درهم و 76 

فل�ض والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى تاريخ ال�سداد التام. 
ثانيا ً : الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/7/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/6/21 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      
اإميان اأحمد العو�سي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن للح�سور اأمام اخلبري املحا�سبي

الدكتور حممد اإ�سماعيل عبد اهلل الزرعوين
املنتدب يف الدعوى رقم 2021/274 نزاع تعيني خربة جتاري

الودية  الت�سوية  مركز  قبل  من  اأعله  املذكورة  النزاع  يف  ال�سادر  القرار  على  بناء 
�سدهما/ املتنازع  �سد  املحدودة،  اأ�سيا  قبل/يوروفني  من  واملرفوعة  دبي،  مبحاكم 
يتعني على  �ساندرا�سيكار،  �سوبرامانيام موتو  وفينكاتا  م.م.ح   د�سربيو�سن  جلوبال 
ن�سر هذا  تاريخ  اأ�سبوع من  قانوناً  احل�سور خلل  اأو من ميثلهما  املتنازع �سدهما 
االإعلن لدى مكتب اخلبر احل�سابي املعني يف النزاع املذكور اأعله - على العنوان 
اأبوبكر ال�سديق - بناية بنك  التايل مكتب ت�سارترد دبي الكائن باإمارة دبي - �سارع 
 -  04/2727123  : هاتف   )101( رقم  مكتب   - االأول  الدور   - التجاري  دبي 
توؤيد  التي  الوثائق  كافة  وتقدمي   ،  04/2727101 فاك�ض   04/2727112

موقفكم ودفاعكم يف الدعوى.

اإجتماع خربة 

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر لتقدمي م�ستندات والتوا�سل مع اخلربة

بالدعوى رقم 2021/1483 جتارى جزئى
: �سيونهان �سوينهانوف املدعي 

: امبريوم للتجارة �ض.ذ.م.م املدعى عليهم 
: وي�ستكو انرنا�سيونال م.م.ح  

: �سي روت للملحة وال�سحن )�ض.ذ.م.م(  
املو�سوع ين�سر بال�سفحة كما يلي:-

تنفي�ذا حلك��م م�ح�اكم دب�ي امل�وقرة بن�دبي خبي�را ح�س�ابيا بال�دعوى اأع�له ف�اإين اأدع�وكم للتوا�س�ل 
ب�ه  االت�س�ال  اأو   "manea.atlas@gmail.com" االإلكرون�ي  الربي�د  عب��ر  اخلبي�ر  م��ع 
لتق�دي�م م�ا ل�دي�كم م�ن م�س�تندات وا�س�تكمال ب�اقي االإج�راءات عل�ى ان يك�ون ذل�ك خلل مدة �سبعة 
اأيام عمل من تاريخه. علم�ا ب�ان اخلبي�ر �س�وف يبا�س�ر اإج�راءات اخلب�رة وفق�ا مل�ا ت�م تكليف�ه باملحكم�ة 

امل�وقرة وعلي�ه يرجى االلتزام بالتوا�سل باخلربة وتقدمي امل�ستندات اخلا�سة بالدعوي اأعله.
مانع جكة املن�سوري / اخلبري احل�سابي املنتدب 
     0506112060

اإجتماع خربة 

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
 الإنابة الق�سائية رقم 2 ل�سنة 1990 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

املنفذ �سده /  عبداللطيف حممد املن�سد 
ل�سالح طالب التنفيذ / بنك ابوظبي التجاري 

للمزادات  االإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  االإحتادية  االإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم االأربعاء املوافق 2021/6/30 

وذلك لبيع ح�سة املنفذ �سده )الأعلى عطاء( واملبني اأو�سافها على النحو التايل : 
- ح�سة من اأ�سل ثلث ح�س�ض يف قطعة االر�ض رقم 659 ملك )1672 - 1674 حكومي( مبنطقة العزرة 
باإمارة ال�سارقة ، �سعر احل�سة : 485،000 درهم )اربعمائة وخم�سة وثمانون الف درهم( وهي عبارة عن ار�ض 
ف�ساء. يتوجب على الراغب باالإ�سراك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% 
والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  اال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار.  املقدر  الثمن  من 
باملحكمة اواملوقع االلكروين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع 
وعلى كل من له اعرا�ض التقدم باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثلثة 

اأيام على االأقل. 
عن / رئي�ش ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اإعـالن مـدعي عليه عن طريق بالن�سـر

جزاء الق�سية رقم 2021/15423 
البالغ رقم  2525 / 2021 مركز �سرطة بر دبي 

املدعي عليه : بـرويـز غوثخان خـان - اجلن�سية - الهند
تهديكم النيابة العامة خال�ض �سكرها وتقديرها لتعاونكم الدائم .... 

قررت حمكمة دبي االبتدائية الدائرة ) الثالثة - جنح ( بتاريخ 20 /2021/06 م 
يف الدعوى املذكورة اأعله اإع�لن املدعى عليه بلئحة االدعاء باحلق املدين وذلك عن 
طريق الن�سر ، حيث اقام املدعى احلق املدين دع�واه املدنية �سد املدعى عليه بتعوي�ض 

موؤقتاً بدفع مبلغ وقدره )51،000( درهم،
علماً باأن الدعوى موؤجلة بجل�سة 2021/06/29م ل�ورود االعلن.

علي �سامل الزدجايل
كاتب قا�سي خمت�ش

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
انذار عديل بالن�سر
رقم )4972/2021(

املنذرة : امل�ساريع الوطنية للتجارة واالمناء ذ.م.م
املنذر اليها : برمير االمارات خلدمات التموين ذ.م.م

تنذر املنذرة املنذر اليها وتنبه عليها ب�س�رعة �س�داد مبلغ وقدره79،813،97 
وت�سعون  و�سبعة  درهم  ع�سر  وثلثة  وثمامنائة  الف  و�سبعون  )ت�س�عة  درهم 
�س�ت��س�طر  واال  االنذر  هذا  تاريخ  من  ايام  خم�س�ة  غ�س�ون  يف  وذلك  فل�ض( 
وامل�ستعجلة  العادية  والق�سائية  القانونية  اتخاذ االجراءات  ا�س�فة اىل  املنذرة 
�سد املنذر اليها مع حتميلها كافة الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات والفوائد 

القانونية واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004161 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كنوال ب�سر احمد  
جمهول حمل االإقامة : ابوظبي - يوجد طلب حتري يف امل�ستندات  

نعلمكم اأن املدعي جان بييها - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله ويطالب فيها باالتي : 
الر�سوم وامل�سروفات  املدعي عليه بدفع  الزام  املدعي عليه بدفع مبلغ )73،9065( درهم -  الزام 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   - االدعاء  والئحة  باجلل�سة  عليه  املدعي  اعلن   - املحاماة  واتعاب 
بجل�سة  باحل�سور  انت مكلف  املدنية.   االإجراءات  قانون  الفقرة )5( من   229 املادة  طبقا الحكام 
2021/6/24 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى(  مدير  )مكتب 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/6/21 م
مكتب اخلدمات الق�سائية      
حميد عبداهلل ال�سعيدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 164
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : بطي خلفان مبارك خلفان بن �سرور الكتبي، اجلن�سية 
100% و  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  املتحدة  العربية  االمارات 
ذلك اىل ال�سيدة : امنه نا�سر زوجة بطي خلفان مبارك خلفان بن �سرور الكتبي واجلن�سية 
االمارات ، يف الرخ�سة امل�سماه )ليل كافيه( والتي تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )770169( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية، تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر.

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 165

اجلن�سية  الكتبي،  �سرور  بن  خلفان  مبارك  خلفان  بطي  ال�سيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل 
ال�سيدة : امنه نا�سر زوجة بطي خلفان مبارك خلفان بن �سرور الكتبي واجلن�سية االمارات، 
رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  والتي  للخياطة(  )البطائح  امل�سماه  الرخ�سة  يف 
الآخر.  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   ، االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )564757( رقم 
 2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/5439(

املنذر : ايطاليان للرخام واجلرانيت
املنذر اليه : رزانكو ملقاوالت البناء

املو�سوع :- تنذركم مبوجب هذا االإنذار ب�سرورة ت�سديد كامل املبلغ امل�ستحق عليكم 
والثابتة بامل�ستندات والبالغ قيمتها )131389( درهما )مائة وواحد وثلثون الفا 
رف�ستم  والتي  لكم  امل��وردة  الب�سائع  قيمة  مقابل  وذل��ك  درهما(  وثمانون  وثلثمائة 
التجاري وذلك خلل  العمل  املتعارف عليها يف  الودية وح�سب  �سداد قيمتها بالطرق 
�سبعة اأيام عمل من تاريخ ن�سركم هذا االن��ذار و اإال �ست�سطر اأ�سفني اىل اللجوء اىل 
املحاكم املخت�سة للح�سول على حقنا مع االإحتفاظ بكافة حقوق املنذر يف املطالبة مبا 

يراه م�ستقبًل اأمام املحاكم يف حال عدم الرد من قبلكم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2018/ M0000559 اإخطار دفع يف الق�سية رقم
اإىل املحكوم عليه : حممد ادن عبدي  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية - اجلن�سية : االإمارات العربية املتحدة.  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعله. 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا  ومبا 

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 613625.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / عبداهلل املر�سدي         
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
 اإخطار عديل للوفاء مببلغ 125000 درهم 

برقم املحرر 2021/0006603
املخط�ر/ �سوريي�ض �سوامينات كايبات�سري - هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784196237906464

العن�وان / عجمان - املنطقة الكورني�ض - رقم الهاتف/ 0505442096
املخطر اإليه / اخلليج للحفلت واملنا�سبات �سابقا و )نادي ويرنز الريا�سي( حاليا ، ميثلها ال�سيد/ انتوين جوز �سيف 

)J6435633( تيكومبورام كو�سابان ويحمل جواز �سفر رقم
الغ�وان/ عجمان - منطقة اجلرف - هاتف رقم/0581654777

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء ب�سداد قيمة �سيك مببلغ 125000درهم اماراتي
املخطر اليه ترتبت يف ذمته مبلغ بقيمة 125000 )مائة وخم�سة وع�سرون الفا( درهم اماراتي جمموع قيمة ال�سيك 
االجراءات  التخاذ  ا�سفا  �سي�سطر  واال  امل�ستحق  املبلغ  ب�سداد  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  فاإن  وعليه  ذمته  يف  املرتب 
القانونية اللزمة وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرفه اإال اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق 
امل�سحوب   2019/2/2 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  بيانات ال�سيك كالتايل : ال�سيك رقم 000245 مببلغ 125000 
ا�ستحقاقه  اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ  على بنك را�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( وحيث 
واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى، لذلك ، فاإننا نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة ال�سيك املذكورة اأعله 
واملرتب يف ذمتكم خلل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واإال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية ، واطلب من ال�سيد 

الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به.  وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - دار ال�سيانة للمقاولت   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001837/ 

اإىل املحكوم عليه : دار ال�سيانة للمقاوالت 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ور�سة ار�سد �ساه للحداده واالملنيوم - يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 4632 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�ش عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 684
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : رحم�ن ح�س�ي�ب عل�ى - اجلن�سية : بنغلدي�ض ، يرغ�ب ف�ي 
 : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ته  ك�ام�ل  م�ن   )%50( ع�ن  والتن�ازل  البي�ع 
حمم�د عثم�ان تفا�س�ل عثم�ان - اجلن�سية : بنغلدي�ض ، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�م�اه )واح�ة النا�س�رية 
لت�سليح ال�سيارات( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )759772( ال�س�ادرة م�ن 

دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة - تعديلت اخرى: ال يوجد
 2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعلن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 686
 - بنغلدي�ض  اجلن�سية   - عابدين  في�سل  /حممد  ال�سيد  باأن   للجميع  معلوما  ليكن 
50% يف الرخ�سة امل�سماه )وردة  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة عن 
برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  التطريز(  و  للخياطة  اليا�ض 
)623592( وذلك اإىل ال�سيد جنة الفردو�ض حممد زين العابدين - اجلن�سية بنغلدي�ض. 

جتارية رقم ) تعديلت اخرى : اليوجد
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 683

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سروان �سالح ح�سني ، �سوريا يرغب يف البيع والتنازل عن 
اىل ال�سيد/خالد خ�سر بوطه - �سوريا اجلن�سية  وذلك   100% البالغة  ح�سته  50% من 
مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  للحلقة(  ال�سام  ركن  )�سالون  امل�سماه  بالرخ�سة  اجلن�سية 

رخ�سة رقم )788109( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقه.
تعديلت اآخرى:- ال يوجد

 2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعلن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 685

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ برافني كيزهوفيتيل �سانكاران بيتيداث كي�سافان - اجلن�سية : الهند 
ال�سيد/ميدوندا�ض  اإىل   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%60( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
منكالكاتو - اجلن�سية: الهند ويرغب ال�سيد/برافني كيزهوفيتيل �سانكاران بيتيداث كي�سافان - اجلن�سية 
ابني  ال�سيد/  اإىل    )%100( البالغة  ح�سته  كامل  من   )%40( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  الهند   :
)مركز  امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند   : اجلن�سية   - ديفا�سي  فيلتوكارا  كوتور  انتو  فيلتوكارا   كوتور  انتو 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من  االآيل(  احلا�سب  لتدريب  املمتاز  الت�سميم 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ض  اأخرى.  تعديلت  اأي  اليوجد  اأخرى:-  تعديلت   .)785281(
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي 

اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  4822/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1848/2020 امر اداء ،ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )416.977.7( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : بنك دبي التجاري �ض.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

 - �سيدوتى  بونات  ريا�ض   -2 �سي�ست�ض  �ساتليت  وي  �سباي�ض   -1  : اإعلنهم  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )416977.70( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 60/2021/2414 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )770.000( درهم 
والفوائد القانونيه بواقع 12%من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وكذا الزامه بالر�سوم 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
طالب االإعلن : حممد حممد حمدي �سيد م�سطفى - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم : 1- عي�سى يو�سف حممد يو�سف حممد - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االإقامة 

بتاريخ:2021/4/14  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع االإعلن : طلب 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )770.000( دره��م مع الفائدة القانونية 9% من  ب��اأن  ال��زام املدعي عليه 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/7/11 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا 
ذلك من طلبات تنوه املحكمة ان طلب �سمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر له لذا ق�ست برف�سه ولكم 

احلق يف اإ�ستئناف االأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر        
 2106/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- ال�سيد/مازن ح�سان الزين )ب�سفه مالك ال�سركة املتنازع �سدها 

االوىل(  -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة را�ض اخلمية الوطنية للتامني �ض.م.ع 

والفوائد  دره��م   )83.169.45( مببلغ  مطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والر�سوم وامل�ساريف  التام  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق وحتى  بواقع 12% من  القانونية 
واالتعاب ،  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/6/29 ال�ساعة 08:30 �سباحا 
بوتيم على  م��ن خ��لل تطبيق  امل��رئ��ي  االت�سال  ع��ن طريق  بعد  ع��ن  ال��دع��وى  )تنظر 
اأو  التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال���رق���م:00971564339767( يف قاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل. 
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن حكم بالن�سر        
609/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعلن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- تيكام�سند لونكانى كميجاند لونكاين  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : بنك دبي اال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة - وميثله : عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/4/27  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/بنك دبي اال�سلمي 
- �سركة م�ساهمة عامة بف�سخ اتفاقية االج��ارة وملحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة يف 2014/7/21 والزام 
املدعي عليه برد حيازة العقار مو�سوع االتفاقية وت�سليمه للمدعي و�سطب عبارة االجارة الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح 
املدعي عليه والتي جاء فيها تخ�سع ملكية العقار لرتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة وتكليف دائرة االرا�سي واالملك لتنفيذ ذلك والزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 
مقداره )113.576( هو ح�سيلة القيمة االيجارية غر املدفوعة من 2019/7 حتى تاريخ 2020/7/7 وما ي�ستجد من 
مقابل بدل انتفاع بواقع مبلغ )95.000( درهم �سنويا حتى تاريخ االخلء التام والت�سليم والر�سوم وامل�سروفات والف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 11/2021/660 مدين جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )2.389.971.59( درهم وفوائده القانونية بواقع 

9% تبداأ من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام باال�سافة اىل تعوي�ض مببلغ )500.000( درهم وفوائده 
القانونية بواقع 9% تطبيق من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل 

كفالة 
طالب االإعلن :  بي ايه ا�ض اف م.م.ح  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه : 1- رودين جون دي �سوزا دي �سوزا دي �سوزا - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
 جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/5/6 يف الدعوى املذكورة اأعله 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�سوري  م.م.ح بحكمت  اف  ا�ض  ايه  ل�سالح/بي 
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احل��م��ادي، على جهوزية مقومات  واأك��د حممد 
ا���س��ت��خ��دام االإع����لم ال��رق��م��ي يف دول���ة االإم����ارات 
اأثناء  اأث��ب��ت ق��درت��ه االإع��لم��ي��ة الكبرة  وال���ذي 
بف�سل  وه���ذا  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��لل  التعامل 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ت��ط��ورة يف 
ال�سحفيني  وال��ت��ي مكنت  ال��دول��ة  اأرج����اء  ك��اف��ة 
واالإعلميني من �سرعة ن�سر وبث االخبار، عن 

بعد.
االإع������لم  اأن جم���م���وع���ة  احل�����م�����ادي،  واأ������س�����اف 
ال��رق��م��ي ن��اق�����س��ت اإن���ت���اج ث��لث��ة ت��ق��اري��ر تتعلق 
وهي:  واحتياجاتها،  الرقمية  ال�سحافة  بقطاع 
والتنظيمي  ال��ت�����س��ري��ع��ي  االإط�����ار  ح���ول  ت��ق��ري��ر 
لقطاع االإع��لم الرقمي، وتقرير حول �سرائب 
املوؤلف  حقوق  حول  وتقرير  الرقمي،  االقت�ساد 

وت�سمن  امل��ج��اورة.  واحل��ق��وق  الفكرية  وامللكية 
وطنية  تقارير  تقدمي  املجموعة  لقاء  برنامج 
ال�سحافة  ب��ق��ط��اع  ت��ت��ع��ل��ق  م�����س��ت��ج��دات  ح����ول 
لل�سحافة  االقت�سادية  النماذج  وحول  الرقمية 
الرقمية مع الركيز على منوذج ال�سحافة غر 
وطنية  اأن�سطة  وتواريخ  ومو�سوعات  التجارية، 

حول ال�سحافة الرقمية يف البلدان املختلفة.
ال�سحفية يف  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���اأن  ون���وه احل���م���ادي، 
امل�سمون  على  ت��رك��ز  ال��ي��وم  اأ�سبحت  االم����ارات 
ال��رق��م��ي يف ر���س��ال��ت��ه��ا االإع���لم���ي���ة وحت����دث يف 
ال�ساعة  م��دار  على  للقارئ  االإعلمية  الر�سائل 
هذه  يف  بالتو�سع  وت��ق��وم  خمت�سرة،  بتنويهات 
االعلم  يف  �سفحاتها  على  االإعلمية  الر�سائل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ال��ت��ي ت��ت��واج��د االن ب��ال��ت��وازي على 

املواقع االلكرونية لهذه ال�سحف.
التطور  الكبرة يف  واأع��رب احلمادي، عن ثقته 
كافة  االع���لم  و�سائل  ت�سهدها  ال��ت��ي  وال��ط��ف��رة 
باالمارات،  واالإعلمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  يف 
على  ال�سحيفة،  ي��ق��راأ  اأن  للقارئ  االن  فيمكن 
ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة ك��م��ا ه���ي م��ط��ب��وع��ة بكافة 
�سفحاتها، وهذا �سهل كثرا على �سرعة و�سهولة 
تداول املعلومات للقارئ، كما هي اأي�سا موجودة 

لدى مراكز التوزيع املنت�سرة يف الدولة.
واأ�سار احلمادي، باأن اجلمعية ا�ستحدثت �سمن 
جلانها، جلنة االعلم الرقمي، التي تهدف اإىل 
لل�سحفيني  املكثفة  التدريبية  ال��دورات  تنظيم 
اأي�سا على تنظيم  واالإعلميني، وتعمل اللجنة 
بكيفية  ال�سحفيني  لتعريف  العملية،  ال��ور���ض 

اال����س���ت���خ���دام ل��ك��ل م���ا ه���و ج���دي���د وح���دي���ث يف 
ال�سحافة  وا�ستخدام  الذكية،  ال�سحافة  و�سائل 
الرقمية وو�سائل اجلرافيك، لتو�سيل املعلومات 
اإىل القارئ بطريقة مب�سطة و�سهلة، تعتمد على 

توثيق املعلومات ب�سكل دقيق.
املن�سوري،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
م�����س��ارك��ت��ن��ا يف االج��ت��م��اع م���ع االحت�����اد ال���دويل 
االإم���ارات  دول��ة  اأن  للتاأكيد  ج��اءت  لل�سحفيني 
عاملية  رقمية  حتتية  بنية  متتلك  باأنها  تتمتع 
املنطقة  يف  تطوراً  االأك��ر  تعترب  امل�ستوي، وهي 
وحتى العامل من حيث توفر جميع م�ستلزمات 
التقنية التكنولوجية املطلوبة للإعلم الرقمي، 
لذلك مل تواجه دولة االإمارات العربية املتحدة 
االعلم  و�سائل  لتحويل  بالن�سبة  م�سكلة  اأي���ه 

التقليدي لديها اإىل االإعلم الرقمي.
واأ�ساف املن�سوري، اأن كافة املوؤ�سرات االإعلمية 
اجلاهزية  وبخ�سو�ض  التناف�سية  بخ�سو�ض 
الرقمية توؤكد اأن الدولة تبواأت مكانة ال�سادرة 
امل���وؤ����س���رات واأن ع��ل��ى و���س��ائ��ل االإع����لم   يف ه���ذه 
ت�ستهدف  واأن  امل���وج���ود  ال��ت��ط��ور  ه����ذا  ت���واك���ب 
ج��م��ي��ع االإم���ك���ان���ي���ات ل��دي��ه��ا ل��ت��وف��ر حمتوي 
مهني وم�سوؤول اجتماعيا عرب من�سات االإعلم 

الرقمي. 
من  ال��ي��وم  ن�سهده  م��ا  اأن  على  املن�سوري،  واأك���د 
اجل��ي��ل اجلديد  خ��ا���س��ة  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  معظم 
من ال�سباب يوجه كافة اهتماماته نحو االإعلم 
ال���رق���م���ي، ب��ح��ي��ث اأ���س��ب��ح��ت م��ن�����س��ات االإع�����لم 

الرقمي،

 وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ه��ي م�سدر 
اأمام  امل�سوؤولية  لذلك  ال�سباب  ل��دى  املعلومات 
اأن توجد لنف�سها ح�سورا  املوؤ�س�سات االإعلمية 
خمتلف  مع  التوا�سل  من  وتزيد  وف��ع��ااًل،  قوياً 
تثبت  حتى  ال�سباب  جيل  خا�سة  املجتمع  فئات 
الرقمي  االإع����لم  و���س��ائ��ل  ت��ق��دم  واأن  ح�سورها 
املوثوق  امل�سدر  من  النافع  االإع��لم��ي  املحتوى 

للمعلومات.
التعريف  �����س����رورة  ع���ل���ى  امل���ن�������س���وري،  و�����س����دد 
مب�سطلح الربية الرقمية، واأهميته باأن تتطلع 
موؤ�س�سات  م���ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل��ج��ت��م��ع  م��وؤ���س�����س��ات 
مب�سوؤوليتها  واإع��لم��ي��ة،  وتعليمية،  ت��رب��وي��ة، 
االأمثل  اال�ستخدام  نحو  املجتمع  اأف��راد  لتوعية 

لو�سائل االت�سال احلديثة وللإعلم الرقمي.

االإمارات متتلك بنية حتتية رقمية عالية امل�شتوى

جمعية ال�صحفيني ت�صارك يف اجتماع دويل عن االإعلم الرقمي

•• اأبوظبي - الفجر:

اأطلق املعهد الفرن�سي بدولة االإمارات 
للق�سم  – ال��ت��اب��ع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ث���ق���ايف ل��ل�����س��ف��ارة ال��ف��رن�����س��ي��ة لدى 
   JCDecaux وجمموعة  ال��دول��ة، 
االت�ساالت  جم���ال  يف  ع��امل��ًي��ا  ال���رائ���دة 
اخلارجية و�سركة اأبوظبي للمطارات و 
BB Media مبادرة ثقافية الإتاحة 
واملحرفني  ال��ه��واة  للفنانني  فر�سة 
املطارات  اأح����د  يف  اأع��م��ال��ه��م  ل��ت��ق��دمي 
ال����ك����ربى وحت����وي����ل مطار  ال����دول����ي����ة 
الهواء  اإىل متحف يف  اأبوظبي الدويل 

الطلق لعدة اأ�سابيع. 
ان  ام�ض  �سحايف  بيان  يف  املعهد  وق��ال 

ن��وع��ه��ا يف  م��ن  اأول م�سابقة  ه��ي  ه���ذه 
ال���دع���وة لتقدمي  اإط����لق  ال��ع��امل ومت 
اأن���ح���اء دولة  ال��ر���س��ي��ح��ات يف ج��م��ي��ع 

االإمارات العربية املتحدة .
مدعوون  املتقدمون  ان  املعهد  واأو�سح 
واإطلق  غرافيكي  فني  عمل  الإن�����س��اء 
العنان ملخيلتهم من خلل االإجابة على 
ال�سوؤال: “كيف �سن�سافر يف امل�ستقبل”. 
باب الر�سح مفتوح الأي �سخ�ض يزيد 
دولة  يف  ويعي�ض  �سنوات   6 ع��ن  عمره 
�سيكافاأ  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 
الثلث  الفئات  من  الت�سعة  الفائزون 
)االأط���ف���ال وال��ي��اف��ع��ون وال��ك��ب��ار( من 
خ���لل ع��ر���ض اأع��م��ال��ه��م ال��ف��ن��ي��ة على 
مطار  يف  خارجية  اإعلنية  لوحة   70

اأبوظبي الدويل لعدة اأ�سابيع.
لهذا  االفتتاح  حفل  اإقامة  املقرر  ومن 
املعر�ض يف مطار ابوظبي الدويل يوم 
ي�سادف  وال����ذي   ، ال���ق���ادم  ي��ول��ي��و   14
اليوم الوطني الفرن�سي ، ، والذي �سيتم 
اخلم�سني  بالذكرى  االحتفاء  خلله 
كما  الفرن�سية.  االإم��ارات��ي��ة  لل�سداقة 
ال��ف��ر���س��ة لعر�ض  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ���س��ت��ت��اح 
اأع���م���ال���ه���م يف ح����دث ث���ق���ايف ك���ب���ر  يف 
دبي  معر�ض  خ��لل  الفرن�سي  اجل��ن��اح 

اإك�سبو2020 .
وذك�������ر امل���ع���ه���د ان������ه م����ن خ������لل ه���ذه 
يف  االأرب��ع��ة  ال�سركاء  يرغب   ، امل�سابقة 
ت�سجيع االإبداع املحلي وتنمية املهارات 
االحتفال  يف  ي��رغ��ب��ون  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي��ة. 

ل��دول��ة االإم���ارات  ب��ال��ذك��رى اخلم�سني 
العربية املتحدة وروؤيتهم طويلة املدى 
اإن�ساء حدث ثقايف كبر يف  من خلل 

مكان رمزي للغاية.
فرن�سا  �سفر  �سعادة  ق��ال   ، جانبه  من 
االإم���ارات كزافييه �ساتيل:  ل��دى دول��ة 
ميثل  امل�����س��ب��وق  غ���ر  امل�������س���روع  “هذا 
ف���ر����س���ة ع��ظ��ي��م��ة ل��ت�����س��ج��ي��ع االإب�������داع 
ال���ث���ق���ايف وت���ع���زي���ز ظ����ه����ور امل����واه����ب. 
دولة  ب��ني  ب��ال�����س��داق��ة  �سيحتفي  ك��م��ا 
وفرن�سا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
والتي حتركها الثقافة والفن واالبتكار 
- وهي جماالت رئي�سية �سيتم عر�سها 
يف اجلناح الفرن�سي خلل معر�ض دبي 

اإك�سبو2020  ».

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  وق�����ال 
املناف�سة  “هذه  ل��ل��م��ط��ارات:  اأب��وظ��ب��ي 
ل���رب���ط املطار  ال���ف���ري���دة ه���ي ف��ر���س��ة 
بال�سكان الذين �سي�ساركون يف ت�سميم 
اأنها  الطبيعية اخلارجية. كما  املناظر 
اخلم�سني  ال��ذك��رى  ل��ت��ك��رمي  منا�سبة 
للدولة من خلل اإ�سراك جميع اأولئك 
الذين اأقاموا يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة ».
الرئي�ض   ، ����س���ب���اغ  م����ارت����ن  واأو������س�����ح 
منطقة    JCDecaux�ل التنفيذي 
ال�سرق االأو�سط واأفريقيا ان املجموعة 
االإبداع  تعزيز  يف  طويل  تاريخ  لديها 
بدعم  ج��ًدا  ف��خ��ورون  نحن  والثقافة. 
مطار  يف  ع��م��ل��ك  “اعر�ض  ب���رن���ام���ج 

اإتاحة  خ���لل  م��ن  الدويل”  اأب��وظ��ب��ي 
املواهب.  لتعزيز  االإع��لن��ي��ة  م��واردن��ا 
ت��ت��ن��ا���س��ب ه����ذه امل��ن��اف�����س��ة مت���اًم���ا مع 
هما  واال�ستدامة  التنقل  الأن  مهمتنا 
ال�سراتيجية  رئ��ي�����س��ي��ان  م��و���س��وع��ان 
اإط���لق هذا  ي�سعدنا  ل��دي��ن��ا.  االب��ت��ك��ار 
�سركائنا  م��ع  االأول  ال��ع��امل��ي  امل�����س��روع 
والذي �سيحول مطار اأبوظبي الدويل 

اإىل متحف يف الهواء الطلق ».
مي��ك��ن ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال��ر���س��ح عرب 
ال���ربي���د  اىل  ب���ار����س���ال���ه���ا  االإن������رن������ت 

االلكروين :
artportchallenge@if-  :

 26 ت��اري��خ  غ��اي��ة  اىل   uae.com
يونيو 2021.

اإطالق مبادرة ثقافية للهواة واملحرتفني يف االإمارات الإن�شاء عمل فني غرافيكي

ال�صفري الفرن�صي: فر�صة عظيمة لت�صجيع االإبداع الثقايف وتعزيز ظهور املواهب

“كتابي  مبادرة  للثقافة”  “دبي  دبي  والفنون يف  الثقافة  هيئة  اأطلقت 
كتابك” يف جميع اأفرع مكتبات دبي العامة بدبي .

مبادرة  اأن  باالإنابة  �سقيم  اأم  مكتبة  مدير  املحربي،  مدية  اأو�سحت  و 
“كتابي كتابك” تتمثل يف ا�ستقبال كتب مهداة من اجلمهور واملوؤ�س�سات 
ودور الن�سر، ويتم بعد ذلك فرزها وفقاً لل�سيا�سة املّتبعة يف مكتبات دبي 
العامة، ومن ثم عر�سها على الرفوف املخ�س�سة للمبادرة، كي يتمكن 

اجلمهور من اقتنائها جماناً.
واأ�سافت اأن املبادرة هدفها االإ�سهام يف جعل الثقافة يف كل مكان وللجميع، 

وحتفيز امل�ساركة الفّعالة من قبل فئات املجتمع كافًة.
وتاأتي مبادرة “كتابي كتابك” �سمن 5 مبادرات تنفذها “دبي للثقافة” 

متا�سياً مع تطلعات ال�سباب امل�ستقبلية حول خدمات املكتبة العامة.

دبي للثقافة تطلق 
»كتابي كتابك« 

•• دبي- الفجر:  

اأحمد  الدكتور  وع�شوية  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  احلمادي  حممد  برئا�شة  االإماراتية  ال�شحفيني  جمعية  من  وفد  �شارك 
الذي  اللقاء االفرتا�شي  الع�شوية باجلمعية، يف  رئي�شة جلنة  �شيف  التدريب والدرا�شات، وح�شة  رئي�س جلنة  املن�شوري 
والهيئات  واالحتثثادات  اجلمعيات  من  ممثلني  ي�شم  والذي  الرقمي  االإعثثالم  ملجموعة  لل�شحفيني،  الدويل  االحتاد  نظمه 

والنقابات ال�شحفية الدولية.

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر

                يف  الدعوى رقم 2052/2021/16 جتاري جزئي 
ل�سركة/ م�سفي  تعيني  ذ.م.م  االأزي��اء  لت�سميم  �سركة/اور�سي  وت�سفية  بحل  احلكم  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
كافة  واتخاذ  الغر  ام��ام  التزامات ومتثيلها  لها من حقوق وما عليها من  ذ.م.م مهمته جرد ما  االأزي��اء  لت�سميم  اور�سي 
االجراءات املن�سو�ض عليها يف قانون ال�سركات ب�ساأن ت�سفية ال�سركة وا�سهار انتهاء الت�سفية يف ال�سجل التجاري و�سطب 

قيد ال�سركة من ال�سجل التجاري الزام املدعي عليهما االول والثاين بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعلن / 1-هناء حممد ظاهر بن ظاهر -  �سفته بالق�سية : مدعي 

اإعلنهم :  1-  لوجلني بير كامبيل 2-مريل مارثي �سوزان اوب��ري لوغلني 3- ارو�سي لت�سميم االزي��اء ذ.م.م  املطلوب 
-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعلن : مو�سوع االإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار احلكم بحل وت�سفية �سركة/
اور�سي لت�سميم االأزياء ذ.م.م تعيني م�سفي ل�سركة/اور�سي لت�سميم االأزياء ذ.م.م مهمته جرد ما لها من حقوق وما عليها 
من التزامات ومتثيلها امام الغر واتخاذ كافة االجراءات املن�سو�ض عليها يف قانون ال�سركات ب�ساأن ت�سفية ال�سركة وا�سهار 
الزام املدعي عليهما االول والثاين بكافة  التجاري  ال�سجل  ال�سركة من  التجاري و�سطب قيد  ال�سجل  الت�سفية يف  انتهاء 
�سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/6/27 املوافق  االحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  3076/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3626/2020 امر اداء ،ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )393194.5( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : �سركة با�سيانا للتجارة ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

الفواكه  لتعليب  ام  اي��ه  ا���ض   -2 ����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  املدينة  طائف   -1  : اإعلنهم  املطلوب 
وتعبئتها �ض.ذ.م.م  - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل االإقامة 

املبلغ  املذكورة اعله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى  مو�سوع االإعلن : قد 
املنفذ به وقدره )393194.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  726/2018/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/1262 جتاري جزئي 
،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )446624.93( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : بنك ابوظبي التجاري - فرع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

: منفذ  بالق�سية  - �سفته  البلو�سي   دروي�ض  �سلمان غلوم ح�سن   -1 : اإعلنه  املطلوب 
�سده -  جمهول حمل االإقامة 

م��و���س��وع االإع����لن : نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���س��ة وه���ي ع��ب��ارة عن 
الثالثه ل�سداد مبلغ املطالب به وقدره  الق�سي�ض  ح�ستكم يف االر���ض رقم 76 مبنطقة 

)446624.93( درم يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  795/2017/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/959 جتاري كلي ،ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4125979.25( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : بنك ابوظبي التجاري  -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
 - ارن���ون   انطونيو  موريزيو   -1 لوبيز  هرنانديز  جهروزكا   -2  : اإعلنهما  املطلوب 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهويل حمل االإقامة 
اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن رقم  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : االإع��لن  مو�سوع 
به  املطالب  للمبلغ  وف��اء  البلدية 665-5340  رق��م   ،  7 ال�سفا  وادي  االر���ض 92  منطقة 

وقدره )4125979.25( درهم يف امللف اعله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  859/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/4062 جتاري جزئي ،ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )156190.62( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف 

طالب االإعلن : بنك ابوظبي التجاري - فرع  -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : 1- عائ�سة �سعيد جمعه مبارك ال�سويدي  - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

-  جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/6/15 اعلنكم ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )156190.62( درهم خلل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيعت ح�ستكم يف 
العقار رقم 36 ، منطقة الطوار االوىل باملزايدة العلنية وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 152 من 

اللئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعديلته.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/320 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر  تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  حممد ممدوح حممد مر�سي غامن -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع 

وميثله: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)274427.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

 اعالن بالن�سر
1025/2021/300 ا�ستئناف مدين  

مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

حمل  جمهول   - بونتراج  او  جركاهور  ا�سمويل   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / اليو�سف ���ض.ذ.م.م - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم 
لها جل�سه يوم  ،  وح��ددت  بالدعوى رقم 2021/481 مدين جزئي  ال�سادر 
االثنني املوافق 2021/7/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13272 بتاريخ 2021/6/22 

 اعالن بالن�سر
322/2021/801 ا�ستئناف عقاري  

مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل االإعلن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- اميايتى تو�سنجياجن - جمهول حمل االقامة مبا 
امل�ستاأنف / موؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت  ان 
املطرو�سي - قد ا�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/424 عقاري 
جزئي ،  وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2021/6/30 ال�ساعة 10.00 
او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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35
الدرا�شة ُتنّمي املوهبة وُت�شاعد املمّثل على اإبرازها بال�شكل ال�شحيح

مي�صيل وهبة: الدراما اللبنانية قوية 
على م�صتوى االإخراج واالإنتاج والتمثيل

اإليِك  الفر�سُة  • متخ�س�سة يف االإخراج والتمثيل، ولكن كيف و�سلْت 
للم�ساركة يف اأول م�سل�سل تلفزيوين؟

- كنُت يف ال�سنة اجلامعية الثانية، وبال�سدفة ن�سروا )بو�ست( على 
)في�سبوك( يطلبون فيه اإجراء )كا�ستينغ( حلاجتهم ملمثلني يف 
فيلم )يارا( للمخرج العراقي - الفرن�سي عبا�ض فا�سل، فقبلُت 
وُعر�ض علّي بطولة الفيلم، الذي فزُت عن دوري فيه باجلائزة 
�سوي�سرا،  لوكارنو يف  اأف�سل ممثلة يف مهرجان  عن  الذهبية 

كما �سارك الفيلم يف العديد من املهرجانات حول العامل.
من بعده �ساركُت يف م�سل�سل )بروفا( للمخرجة ر�سا �سربتجي 
التي طلبتني الحقاً للم�ساركة يف م�سل�سل )ما فيي(، وبعدها 
يف م�سل�سل )قارئة الفنجان( للمخرج حممد جمعة والذي 

ُعر�ض على من�سة �ساهد.
لوجود  فني  كجيل  حم��ظ��وظ��ون  اأن��ك��م  تعتربين  ه��ل   •
اأتاحت الفر�سة للتعامل مع عدد كبر  التي  املن�سات 

من املمثلني خ�سو�ساً الوجوه اجلديدة؟
- طبعاً، خ�سو�ساً اأنه زاد عدد االأعمال الدرامية التي 
�سابقاً  حم�سورة  الدراما  كانت  بينما  عربها،  ُتعر�ض 

بالتلفزيون.
حمظوظ؟ جيل  اأنكم  يعني  • وهذا 

االأ�سخا�ض  م��ن  ول�سُت  حم��ظ��وظ،  اأح��د  يوجد  ال   -
املمثل يجب  باأن  اأوؤم��ن  بل  يوؤمنون باحلظ،  الذين 

اأن ي�ستغل على نف�سه كي ُيثبت نف�سه.
موهوبون  ممثلون  ه��ن��اك  ك��ان  �سابقاً  ول��ك��ن   •

ولكنهم مبَعدون عن الدراما؟
اإىل  �سنة  م��ن  ت��ت��ط��ّور  ال���درام���ا  ه���ذا �سحيح.   -
اأخرى. وبوجود املن�سات زاد عدد االأعمال. لكن 
امل�سكلة يف التمثيل اأن ال ا�ستمرارية فيه، وميكن 
اأن ي�سارك املمثل بثلث م�سل�سلت �سنوياً كما 

مُيكن اأن ُي�سارك يف م�سل�سل واحد.
الدكتوراه  �سهادة  تنايل  اأن  ق��ررِت  ولذلك   •

كي تتمكني من التعليم الحقاً؟
- هذا �سحيح.

اأن الدراما اللبنانية  • لكن هناك َمْن يعترب 
حت����ُول����ت ���س��ن��اع��ة واأ����س���ب���ح���ت ق�������ادرة على 

املناف�سة وم�ستقبلها زاِهر؟
م�ستوى  ع��ل��ى  ق��وي��ة  اللبنانية  ال���درام���ا   -
االإخراج واالإنتاج والتمثيل، و�سار املُْنِتجون 
لون التعامل مع املمثلني االأكادمييني  يف�سّ
موهبة  وميلكون  التمثيل  در�سوا  الذين 
ك��ب��رة، الأن املُ�����س��اِه��د ���س��ار ي��ع��رف كيف 

ُيفّرق بني املمثل اجلّيد وبني املمثل الذي ميلك �سكًل جميًل فقط.
• بدايتِك كممثلة تلفزيونية كانت مع ريان احلركة من خلل م�سل�سل 
يف  متخ�س�سة  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  جتربتيكما  ب��ني  تقارنني  كيف  )ب��روف��ا(، 

االإعلم ولكنها اختارت التمثيل؟
اأن  التمثيل، وم��ع الوقت واخل��ربة مُيكن  - االإع���لم قريب من جم��ال 

يكت�سب ال�سخ�ض مهارات متثيلية.
اجلديدة؟ الوجوه  بني  يلفتك  • َمن 

اأن ريان من الوجوه اجلديدة الأن يف ر�سيدها  اأن نعترب  - ال ميكن 
جمموعة من االأعمال.

هي ممثلة بارعة وعرفْت كيف تثبت نف�سها وتربهن عن موهبتها، 
من خلل االأدوار التي لعبْتها.

احللين؟ • وماريتا 
- حظيْت برحيٍب كبر من اجلمهور عرب )ال�سو�سيال ميديا( 
اإثبات  م��ن  ومتّكنت  باملوهبة  تتمّتع  ه��ي  وتقّبلها.  ��ه��ا  اأََح��بَّ وه��و 

نف�سها.
لُت التعامل مع الوجوه  ولو كنُت اأعمل يف االإخراج، َلف�سّ

اجلديدة، الأنها متلك �سغفاً كبراً.
درا�سة؟ اإىل  حتتاج  ال  • واملوهبة 

ُتنّمي  ال���درا����س���ة  ول���ك���ن  ���س��ح��ي��ح،  ه����ذا   -
امل��وه��ب��ة وُت�����س��اع��د امل��م��ّث��ل ع��ل��ى اإب���رازه���ا 

بال�سكل ال�سحيح.
لدورات  حالياً  يخ�سعون  املمثلني  • كل 

متثيل؟
- هذا �سحيح، وهي مفيدة جداً.

اأنا مثًل در�سُت االإخراج واأ�سارك بالعديد 
من الدورات اخلا�سة باالإخراج.

االإخراج  يف  تعملي  اأن  ميكن  ه��ل   •
الحقاً؟

من  اأ�سعى  ال��ذي  احللم  ه��و  طبعاً   -
اأخّزن  واأنا حالياً  امل�ستقبل،  اأْجله يف 

طاقًة وجتربة و�سغفاً من اأجله.
ال�سينما؟ اإىل  • وبالن�سبة 

- تلقيُت عر�ساً للم�ساركة يف فيلٍم من 
)كورونا(  ولكن ظروف  �سوي�سري،  اإنتاج 

اأرجاأت كل �سيء.
املقبلة؟ للفرة  م�ساريعك  • وما 

- اأنا موجودة حالياً يف فرن�ساً من اأجل )املا�سر( 
و�ساأعود اإىل لبنان خلل االأيام املقبلة،

وهناك جمموعة م�ساريع بانتظاري و�ساأعطي موقفي 
منها الحقاً.

"اأنا بعته كتر"، قائلة:  اأغنيتها اجلديدة، بعنوان  اأنغام، على طرح  النجمة  علقت 
اإن�سانية و�سادقة  اللى متقلت�ض قبل كده.. هى حالة  املختلفة  الفكرة  "بدور على 

قوى، وحبيتها من اأول ما �سمعتها".
يو�سف احل�سينى عرب  االإع��لم��ى  م��ع  م��داخ��ل��ة هاتفية  اأن��غ��ام، خ��لل  واأ���س��اف��ت 

برناجمه التا�سعة، املذاع على القناة االأوىل امل�سرية:
خمتلفة  حاجة  نعمل  وب��ن��ح��اول  وتعبر،  حركة  وفيه  ب�سيط  االأغ��ن��ي��ة  "كليب   
�سوية، وم�ض نحط الكلم على ر�سوم متحركة، والفيديو كليب م�ض قل ولكن 
فكرته مكلفة جدا، وبنحاول نخلى فكرة الكليب ب�سيطة واأغنية لتو�سيل املعنى 

للأغنية".
وتابع: "لو االأغنية ت�ستدعى لفيديو كليب مببالغ كبرة هنعمل لها الكليب، اأن 
احلفل على م�سرح النافورة بدار االأوبرا امل�سرية يوم 1 يوليو، ومتفائلة الفرة 
اجلاية النا�ض تاخد التطعيم ع�سان الدنيا تفتح، واأخدت اجلرعة االأوىل من اللقاح 

كورونا ومطمنة 50%". 
وتوا�سل النجمة اأنغام، الرويج الأغنيتها اجلديدة بعنوان "اأنا بعته كتر"، والتى 
الر�سمية مبوقع يوتيوب، حيث ن�سرت �سورا جديدة لها عرب  طرحتها عرب قناتها 
ح�سابها ال�سخ�سى مبوقع ان�ستجرام، وكتبت بع�ض كلمات االأغنية  قائلة "وهلوم على 

مني وهغلط مني، م�ض هافتح بقي معاه طب اأعاتبه باأي عني".
وطلبت اأنغام يف البو�ست الذى ن�سرته عرب ح�سابها من اجلمهور �سماع االأغنية " ا�سمعوا 
من  كبر  ع��دد  لتح�سد  اليوتيوب"،  على  الر�سمية  قناتي  "على  كتر  بعته  "اأنا  اجلديدة  اأغنيتي 

التهانى والتربيكات.
االأوبرا  ب��دار  النافورة  م�سرح  على  مرة  الأول  كبر،  غنائي  حفل  الإحياء  اأنغام  النجمة  ت�ستعد  كما   
مب�ساحبة  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املقبل  يوليو  �سهر  من   1 املوافق  اخلمي�ض  يوم  امل�سرية 

املاي�سرو العاملى هانى فرحات.

ُتكمل اللبنانية مي�شيل وهبة، درا�شة التمثيل واالإخراج يف فرن�شا 
وتطمح للح�شول على الدكتوراه كي تعمل يف التدري�س اإىل جانب 
خبزًا  ُيطعم  وال  تقول  كما  فيه  ا�شتمرارية  ال  الفن  الأن  التمثيل 

دائمًا.
فازت عن  الذي  فيلم )يارا(  كانت من خالل بطولة  بدايُة وهبة 
وبعدها  )لوكارنو(،  مهرجان  يف  الذهبية  باجلائزة  فيه  دورهثثا 
انتقلت اإىل ال�شا�شة ال�شغرية واملن�شات، ولكن حلمها هو االإخراج 

الذي �شت�شعى اإىل حتقيقه الحقًا.

اأنغام: "اأنا بعته كتري":  
فكرة خمتلفة بها حالة 
اإن�صانية �صادقة وقوية

انتهى فريق عمل م�سل�سل "احلرامى 2" من الت�سوير اأم�ض 
اأحمد  الفنان  بني  االأخ��رة  امل�ساهد  جمعت  حيث  الثلثاء، 

دا�ض ورنا رئي�ض وباقى فريق العمل، ويعد اجلزء الثانى هو 
تكملة ل��لأول مع �سرد اأح��داث جديدة يف اإط��ار درام��ى م�سوق 

وبه طابع من الكوميديا، 
مراحل  من  االنتهاء  بعد  قريًبا،  العمل  يعر�ض  اأن  املقرر  ومن 

مونتاجه ومك�ساجه.
10 حلقات، ويتناول ق�سة ل�ض �ساب  اأح��داث امل�سل�سل يف  وتدور 

الفنان  �سقة  �سرقة  يحاول  دا���ض،  اأحمد  الفنان  دوره  يج�سد 
اأن��ه مت  ران��ي��ا يو�سف، ول�سوء حظه  ف���وؤاد وزوج��ت��ه  بيومى 

ب���ه، وظ���ل م��ت��واج��ًدا يف امل��ن��زل متنقل بني  االإم�����س��اك 
رنا  دوره���ا  جت�سد  التى  االب��ن��ة  ومب�ساعدة  ال��غ��رف 

ب��ه ويتغر  ت��ق��ع يف ح��ب��ه وتتعلق  رئ��ي�����ض ح��ي��ث 
تفكر هذا احلرامى ب�سببها وي�ساعدها.

اأحمد  ي��خ��رج��ه   "2 "احلرامى  م�����س��ل�����س��ل 
بيومي  يو�سف،  ران��ي��ا  بطولة  وه��و  اجل��ن��دى 
فوؤاد، رنا رئي�ض، اأحمد دا�ض، كارولني عزمي، 

ف��ت��ح��ي وع����دد م���ن ���س��ي��وف ال�سرف،  اأح���م���د 
وحممد  �سالح  ف���وزي  اأح��م��د  تاأليف  والعمل 

بركات.

االنتهاء من ت�صوير 
م�صل�صل "احلرامي 2" 

لرانيا يو�صف 
وبيومي فوؤاد
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علمات على جلد اليدين ت�صري اإىل تطور ال�صكري
ميكن  ل��ذل��ك  ال��ي��دي��ن.  جلد  يف  ت�سوهات  ح���دوث  ال�سكري  م��ر���ض  ي�سبب 
يف  ال�سكر  م�ستوى  ارتفاع  من  يعاين  كان  اإذا  ما  حتديد  ب�سريا  لل�سخ�ض 
بيانات  اإىل  ا�ستنادا   Daily Express �سحيفة  وت�سر  ال.  اأم  ال��دم 
مميزة  تغرات  ظهور  اأن  اإىل  اجللدية،  للأمرا�ض  االأمريكية  االأكادميية 
ال�سكري وعند امل�سابني  على جلد اليدين كالتي تظهر يف حالة مقدمات 
فعل بال�سكري. فعند ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم، ي�سعر ال�سخ�ض باأن 
من  بطبقة  مغطى  وك��اأن��ه  "م�سدود"  اليد  ل��راح��ة  اخللفي  اجل��ان��ب  جلد 

ال�سمع، ما ي�سعب عليه ثني اأ�سابعه.
وي�سر خرباء االأكادميية، اإىل اأن اهمال هذه احلالة لفرة طويلة، يوؤدي 

اإىل ال�سعور بوجود "ح�سى" يف نهايات االأ�سابع.
جميع  يف  اجللدية  والتغرات  الت�سوهات  تنت�سر  اأن  "ميكن  ويو�سحون، 

اأنحاء اجل�سم وتظهر على اليدين وال�ساعدين اأي�سا".
ووفقا لهم، يبدو اجللد امل�ساب، عند مل�سه، مثل ق�سر الربتقال. كما ميكن 
اأن ي�سر ظهور نتوءات �سلبة �سغرة على اجللد ت�سبه حب ال�سباب، اإىل 
اإىل  تتحول  اأن  املر�ض ميكن  تطور  وم��ع  ال��دم.  ال�سكر يف  م�ستوى  ارت��ف��اع 

مناطق متورمة �سلبة �سفراء اأو حمراء اأو بنية  اللون.

حلوى لتقوية االأ�صنان وتبيي�صها
�سريرية  اختبارات  الإج��راء  وا�سنطن  باحثني من جامعة  ت�ستعد جمموعة 
وهذه  بيا�سا.  اأك��ر  وجتعلها  االأ���س��ن��ان  مينا  تقوي  ج��دي��دة  "حلوى"  ل��� 

النعناع. "احللوى" بطعم 
وي�سر الباحثون، اإىل اأن جناح هذه االختبارات يعني ظهور منتج جديد يف 
على  والكبار  ال�سغار  يحبه  الذي  النعناع  بطعم  للأ�سنان،  مفيد  االأ�سواق، 

حد �سواء.
االأحما�ض  ببتيد معدل وراثيا )�سل�سلة من  "احللوى" على  وحتتوي هذه 
مينا  تركيب  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  والكال�سيوم  الفو�سفور  واأي��ون��ات  االأم��ي��ن��ي��ة( 
ما  ت�سررها،  عند  الرئي�سية-العاج  االأ�سنان  اأج��زاء  تنك�سف  التي  االأ�سنان، 
يزيد من فرط ح�سا�سيتها وت�سو�سها واأمرا�ض اللثة. وقد ح�سل الباحثون 
ا يف  على هذا الببتيد اجلديد من بروتني االأميلوجينني، الذي يدخل اأي�سً

تركيب مينا االأ�سنان وملطها.
وي�سر الباحثون، اإىل اأنه عند دخول هذا الببتيد اإىل جتويف الفم يرتبط 
املجاورة.  الرخوة  االأن�سجة  مي�ض  اأن  دون  املت�سررة،  االأ�سنان  مينا  بخليا 
االأ�سنان  مينا  على  حتافظ  اليوم  يف  واح��دة  "حلوى" علجية  قطعة  واأن 
اإ�سلح طبقة املينا التالفة،  بحالة �سحية جيدة، وقطعتني ت�ساعدان على 

باالإ�سافة اإىل جعل االأ�سنان اأكر بيا�سا.
كما  الهيدروجني،  احتوائها على بروك�سيد  "احللوى" بعدم  وتتميز هذه 
ا�ستخدام بروك�سيد  االأ�سنان. الأن  امل�ستخدمة يف تبيي�ض  امل�ستح�سرات  يف 
"احللوى"  االأ����س���ن���ان، يف ح��ني  م��ي��ن��ا  ف���رة ط��وي��ل��ة ي�سعف  ال��ه��ي��دروج��ني 

اجلديدة تقويها.
اأو  وراث��ي��ا  معدل  ببتيد  اأ�سا�سها  هلمية  م��ادة  ل�سنع  الباحثون،  ويخطط 
حملوال، لعلج ح�سا�سية االأ�سنان، لتنمية طبقة مينا جديدة، حتمي االأ�سنان، 

بخلف امل�ستح�سرات احلالية التي توقف ح�سا�سية االأ�سنان موؤقتا.

الزمرد؟ حجر  لون  • ما 
- اأخ�سر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�سن كامل ال�سباح

اأ�شلها؟ يرجع  لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة االإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�شخم  هو  • ما 
- �سور ال�سني العظيم

م�شر؟ يف  الهول  اأبو  متثال  بنى  الذي  • من 
- خفرع

تنتمي؟ لغة  اأي  اإىل  )معلم(  تعني  التي  اأ�شتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�سية

مرة. مليون   40 يدق  الواحد  العام  يف  و  مرة   80  �  60 من  الدقيقة  يف  يدق  • القلب 
اخل�سب  يف  املوجودة  الكيماوية  املادة  ب�سبب  وذلك  البلوط  خ�سب  تثبيت  يف  ت�سلح  ال  احلديد  • م�سامر 

والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامر .
اجلاف. اجلليد  اإنه  يتبخر،  بل  ين�سهر  ال  اجلليد  من  نوعا  • هنالك 

اأ�سبوع.  كل  املليون  ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �سكان 
املياه  يف  تنمو  اأن  ميكن  التي  القليلة  االأنواع  من  واحدة  تعد   ، ا�ستوائية  �سجرة  وهي  املانغروف،  • �سجرة 

املاحلة.
، وي�سمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�سا يوم  اإبريل  اإبريل )ني�سان( يدعى عندنا كذبة  • االأول من 

ال�سمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�سبانيا فيدعى بيوم املغفل.
بخاري. حمرك  لت�سغيل  كاف  الب�سلة  يف  خلية  كل  داخل  املاء  • �سغط 

واملرايا. الت�سوير  اأفلم  �سنع  يف  كيماويا  ا�ستعماله  يتم  الف�سة  من  العامل  اإنتاج  ن�سف  من  • اأكر 
كامل. اإن�سان  ابتلع  باإمكانه  ال�سديف  بال�سمك  يدعى  االأ�سماك  من  نوعا  • هنالك 

االأ�سقر وال�سعر  البي�ساء  الب�سرة  ذوي  النا�ض  لدغ  يف�سل  • البعو�ض 
الطيور  اأما  اأ�سفل  و  الأعلى  منقارها  حتريك  ت�ستطيع  التي  الوحيدة  هي  كلها  الطيور  دون  من  • الببغاء 

االأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

بائعة احلليب 
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القهوة 
كورية  درا�����س����ة  ت��و���س��ل��ت 
جنوبية اإىل فوائد جديدة 
املف�سل  ال�����س��ب��اح  مل�����س��روب 
ال��ق��ه��وة، ف��ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
ومن�سطا  منبها  ا�ستعماله 
اأي�سا  ي��ف��ي��د  ق���د  ل���ل���دم���اغ 
اأم�������را��������ض،  حم������ارب������ة  يف 
وم�ساكل  األ��زه��امي��ر،  منها 

اأخرى.
هارت  �ساكريد  دوجن��ت��ان  وم�ست�سفى  ���س��ول  جامعة  م��ن  باحثون  واأج���رى 
وت�سمنت  االإن�سان،  ج�سم  على  القهوة  تاأثر  عن  درا�سة  هاليم  جامعة  يف 

الدرا�سة فئة من البالغني الذين تراوح اأعمارهم بني 55 و90 عاما.
لدى  )بيتا-اإميلويد(  ب��روت��ني  ظ��ه��ور  اإىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  نتائج  واأ���س��ارت 
االأقل  على  القهوة  من  كوبني  يتناولون  الذين  االأ�سخا�ض  من   17.6%
لدى   27% اإىل  ال���ربوت���ني  ه���ذا  وج����ود  ن�سبة  ارت��ف��ع��ت  ي��وم��ي��ا، يف ح��ني 

االأ�سخا�ض الذين يتناولون اأقل من كوبني من القهوة يوميا.
ويرتبط وجود هذا الربوتني بزيادة احتماالت االإ�سابة مبر�ض األزهامير 

الذي ي�سيب االأ�سخا�ض ما فوق �سن اخلم�سني عاما.
الرعا�ض  ال�سلل  وداء  األ��زه��امي��ر  مر�ض  القهوة  مقاومة  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 
ديلي(  )�ساين�ض  ذكر موقع  ما  فوائد عديدة ح�سب  لها  ف��اإن  )باركن�سون( 
الدهون،  ت��راك��م  حم��ارب��ة  يف  ت�ساعد  اإن��ه��ا  حيث   ،)Science daily(

وعلج ال�سمنة، وتقليل الدهون الثلثية يف الدم.

وجها  جميل..  فيها  ما  كل  كان  احلليب،  لتبيع  �سارعنا  اإىل  تاأتي  فكانت  نعمة  تدعى  حليب  بائعة  هناك  كان 
�سبوحا وابت�سامة عذبة جميلة وكلمة طيبة ونداء ب�سوت جميل ينتظره جميع من يف ال�سارع وحليبا طازجا 
عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�سراء فتفرغ كل ما معها يف �سارعنا وتعود لبيتها م�سرورة �سعيدة .. 
ويف و�سط هذا كله كان هناك جمموعه من االأطفال ينتظرون دائما قدومها في�سرون بجانبها وعندما تنادي 
على احلليب يقلدها اجلميع خا�سة فتاه تدعى �سعاد فكانت تقلد �سوتها متاما في�سحك االأطفال وت�سحك 

نعمه .
جاء وقت مل حت�سر فيه نعمه لب�سعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�ساءلون عما بها وهم قلقون..  بعد 
يومني جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبة ومري�سة ،وعند اأول ال�سارع قابلها االطفال بفرحة 

غامرة و�سلم وحتية، ففاجاأتهم باأنها ال ت�ستطيع الكلم.. هنا �سكت اجلميع حزنا.
 ح�سنا وماذا �سنفعل االن كيف �سيباع كل هذا احلليب.. ال تقلقوا.. كانت هذه �سعاد.. قالت �ست�سر نعمة وهي 
حتمل احلليب و�سن�سر معها، �ساأنادي انا على احلليب، و�سفق اجلميع فرحني و�ساروا جميعهم يهللون جاءت 
نعمة، جاء احلليب، اخذت �سعاد ت�ستعر�ض نغمات �سوتها اجلميل، وهي تنادي على احلليب ونعمة ت�سحك حتى 
مت بيع احلليب كله مع �سلمات وا�سواق وحتيات �سكان ال�سارع و�سرورهم و�سحكهم ملا فعلته �سعاد، ومن يومها 

مل تن�ض نعمة هذا املعروف، ومن يومها اي�سا و�سكان ال�سارع يقولون ل�سعاد يا نعمة.

اأع��ل��ن��ت ال���دك���ت���ورة زه����رة ب��اف��ل��وف��ا، اأخ�����س��ائ��ي��ة الغدد 
يوم  الريق كل  داف��ئ على  م��اء  ك��وب  �سرب  اأن  ال�سماء، 
بعد اال�ستيقاظ من النوم، هو اأف�سل عادة، الأنها حت�سن 

احلالة ال�سحية العامة للج�سم.
اأن درجة حرارة املاء يجب اأن  وتوؤكد االأخ�سائية، على 
حرارة  بدرجة  ولي�ض  مئوية  درج��ة   40 ح��وايل  تكون 

الغرفة اأو اأبرد.
اجل�سم  ح���رارة  درج���ة  اأن  اإىل  ال�سبب،  "يعود  وت��ق��ول، 
حرارة  بدرجة  وامل��اء  مئوية،  درج��ة   38 هي  الداخلية 
اأي  24-26 درج����ة م��ئ��وي��ة،  ت��ك��ون ح���رارت���ه  ال��غ��رف��ة 
يكون باردا للج�سم، لذلك عند �سربه ي�سبب ت�سنجات 

كانت  وك��ل��م��ا  اله�سمي،  اجل��ه��از  ع�����س��لت  يف  ب�سيطة 
درجة حرارة املاء اأقل تزداد �سدة هذه الت�سنجات. وهذا 
التي ه��ي بحد  امل����رارة،  ق��ن��وات  ب��ال��درج��ة االأوىل  مي�ض 
ذاتها �سغرة، واأي ت�سنج ب�سيط ي�سبب ان�سدادها بع�ض 

الوقت".
وت�سيف بافلوفا، باأن منط احلياة الذي يت�سم باخلمول 
وقلة احلركة والتغذية ال�سيئة، ي�سبب تفاقم م�سكلت 
املرارة اأكر. ولكن �سرب كوب من املاء الدافئ بدرجة 
حرارة تقل عن 60 درجة مئوية، يح�ّسن احلالة كثرا. 
اإيجابيا يف  يوؤثر  الريق  الدافئ على  املاء  �سرب  اأن  كما 

عمل اجلهاز اله�سمي.

فوائد �صرب املاء الدافئ على الريق يوميا

زوجان يوؤديان مترين يوغا يف اإحدى احلدائق خالل يوم اليوجا العاملي يف نيودلهي.  ا ف ب 


