
�ص 22

�ص 31

فتح باب الرت�شيح جلائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي بدورتها الـ15

ريان حركة:

 على املمثل اأن يعرف 
كيف يختار اأدواره

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

حكة الأقدام عالمة على م�صاكل �صحية
ي�سعر البع�ض بحكة يف الأقدام، فما �سببها؟

اأو�سح املركز الحتادي للتوعية ال�سحية اأن حلكة الأقدام اأ�سباب على 
راأ�سها جفاف اجللد الناجم عن بع�ض الأمرا�ض اجللدية، مثل التهاب 
اجللد الع�سبي، والإكزميا. واأ�ساف اأن من اأ�سبابها اأي�ساً احل�سا�سية 
جتاه املواد احلافظة اأو املواد العطرية يف م�ستح�سرات العناية باجل�سم 
اأو م�سحوق الغ�سيل. وقد ت�سري احلكة اإىل الإ�سابة بفطريات الأقدام، 

اأو اأمرا�ض الأي�ض مثل داء ال�سكري، والنقر�ض.
والكلى،  وامل��رارة،  الكبد،  اأمرا�ض  الأخ��رى  املحتملة  الأ�سباب  وت�سمل 
والزنك،  احلديد،  ونق�ض  الهرمونية،  والتغريات  الدرقية،  والغدة 
طويال  ا�ستمرت  واإذا  النف�سي.  والتوتر  الع�سبية،  الأمرا�ض  وكذلك 
رغم ا�ستعمال كرميات العناية باليوريا والبانثينول وحمامات الأقدام 
الطبيب  ا�ست�سارة  فيجب  ال�����س��اي،  �سجرة  زي��ت  مثل  ط��ّي��ارة  ب��زي��وت 

لتحديد ال�سبب احلقيقي وللعالج يف الوقت املنا�سب.

ن�صائح مفيدة عند ا�صطحاب الأطفال يف ال�صيارة
من  ميتزغر،  راينز  اأو�سح  ال�سيارة  يف  الأطفال  مقاعد  ج��ودة  ملعرفة 
هيئة اختبار ال�سلع واملنتجات الأملانية، اأنه ل ميكن التمييز بني مقاعد 

الأطفال اجليدة وال�سيئة اعتماداً على املظهر اخلارجي اأو الكلفة.
ون�سح اخلبري الأملاين با�ستثمار بع�ض الوقت وال�ستعالم عن مقاعد 
بها  امل�سموح  املقاعد  ت�ستويف  اأن  يجب  عام  وب�سكل  اجليدة.  الأطفال 
UN- ال�����س��ي��ارات الأط��ف��ال يف  ملقاعد  ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ة  تعليمات 

 3 ه��ن��اك  اأن   ADAC الأمل����اين  ال�����س��ي��ارات  ن���ادي  واأك���د   .ECE
 i-Size / UN ECE Reg. 129، UN ECE موا�سفات 
Reg. 44/04 وUN ECE Reg. 44/03، يجب احرتامها. 
ملوا�سفة  وف���ق���ا  ال��ق��دمي��ة  امل��ق��اع��د  ا���س��ت��ع��م��ال  م�����س��م��وح��اً  ي��ع��د  ومل 

.02/ECE-R 44و  01/ECE-R 44
ولأنه يجب تاأمني الأطفال حتى 12 عاماً، اأو بطول قامة 1.5 مرتاً 
مقعدين  ل�سراء  ي�سطرون  الآب���اء  ف��اإن  ال�سيارة،  يف  خا�سة  مبقاعد 
�سهراً من عمر   15 اأول  الر�سع يف  ا�ستعمال مقعد  اأو ثالثة. ويبداأ 
الطفل، ثم املقعد املخ�س�ض لالأطفال حتى 4 �سنوات، وينتهي الأمر 
املقاعد  توفر  على  ع��الوة  �سنا،  الأك���ر  لالأطفال  امل��ودي��ل  با�ستعمال 

القابلة للطي اأو التي تغيريها ح�سب املرحلة العمرية.
الأملاين   ADAC ال�����س��ي��ارات  ن���ادي  رات��زي��ك م��ن  اأن��دري��ا���ض  ون�سح 
الطفل،  مقعد  �سراء  عند  املخت�سني  من  امل�سورة  وطلب  بال�ستعالم 

وا�سطحاب الطفل وال�سيارة لتجريب املقعد قبل ال�سراء.

علماء يحددون العدد املثايل جلرعات لقاح كورونا
ك�سفت اأكر درا�سة طبية خا�سة باللقاحات امل�سادة لفريو�ض كورونا، 
غزا  ال���ذي  باملر�ض  الإ���س��اب��ة  م��ن  "املثايل" للوقاية  اجل��رع��ات  ع��دد 
العامل. ووفق الدرا�سة التي اأجرتها اجلامعة ال�سينية يف هونغ كونغ 
ون�سرت نتائجها يف املجلة الطبية الريطانية، و�سملت 100 مليون 
اأو  نف�سه  النوع  19" من  "كوفيد  لقاح  3 جرعات من  ف��اإن  �سخ�ض، 

مزيج من تطعيمات خمتلفة، تقي من الإ�سابة بالوباء.
اإىل بيانات �سادرة من قواعد بيانات  ا�ستندت  واأ�سارت الدرا�سة التي 
�سد  اأي�سا  تعمل  الثالث  اجلرعات  اأن  عاملية،  �سحية  منظمة   38

متحورات كورونا املختلفة.
وقالت الدرا�سة، اإنه "رغم النخفا�ض ال�سريع يف الإ�سابات والوفيات 
الناجمة عن فريو�ض كورونا، فاإن املخاوف ب�ساأن �سعف فعالية اللقاح 
الأكرث  اللقاحات  تركيبات  املهم فهم  واملتغريات اجلديدة جتعل من 

جناحا"، ح�سبما نقلت �سحيفة "غارديان" الريطانية.
وعّرفت الدرا�سة "تلقي 3 جرعات من نف�ض اللقاح بالنظام املتماثل، 
تعطى  التي  تلك  عن  تختلف  ثالثة  جرعة  تلقي  على  اأطلقت  بينما 

كجرعتني اأ�سا�سيتني بالنظام املتغاير".
وبعد حتليل النتائج وجد الباحثون اأن 3 جرعات من اأي لقاح يعتمد 
"فايزر" و"موديرنا"،  مثل  املر�سال،  الريبي  النووي  تقنية احلم�ض 
تبدو فعالة بن�سبة 96 باملئة �سد عدوى "كوفيد 19" غري ال�سديدة، 

و95 باملئة للحد من احلالت التي تتطلب دخول امل�ست�سفى.
واأظهرت النتائج اأي�سا اأن اأي نظام من 3 جرعات - متغاير اأو متماثل 
اأعلى يف جميع الفئات العمرية، مقارنة بالنظام  - يحث على مناعة 

املتماثل املكون من جرعتني.
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تعرف على العجائب الزرقاء 
الأكرث روعة يف العامل

احل�سول  يف  رغبتنا  ع��ن  الناعم  الأزرق  ال��ل��ون  يعر  ق��د  اخل���راء  بح�سب 
على ال�ستقرار، ويعطينا ال�سعور بال�سالم والطماأنينة الروحية. وتتواجد 

الكثري من املناطق ال�سياحية التي تت�سح باللون الأزرق املليء باحليوية.
فيما يلي املناطق ال�سياحية الزرقاء الأكرث روعة يف العامل، وفق ما اأوردت 

�سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
من  وه��و  ك��اب��ري  ج��زي��رة  يف  طبيعي  بحري  كهف  اإيطاليا:  اأزورا،  ج��روت��ا 
املعامل ال�سياحية ال�سهرية. الطريقة الفريدة التي يدخل بها ال�سوء اإىل 
هذا الكهف املليء باملياه، لي�ض من اأعلى، ولكن من خالل فتحة حتت املاء 

مما يعطي املاء لونه الأزرق الكال�سيكي.
من  �سهرة  الأك��رث  ا�سطنبول  م�سجد  يتكون  با�سطنبول:  الأزرق  اجلامع 
اأك�سيد النحا�ض، الذي ينتج لون كوبالت م�سرق يف ظل الظروف املنا�سبة، 
اجلزء  الأزرق  اللون  يغمر  ال�سهري.  الأزرق  اإزنيق  ل�سنع بالط  وي�ستخدم 
اإح�سا�ًسا بالهدوء لدى كل من  امل�سجد، مما ي�سفي  الداخلي بالكامل من 

امل�سلني والزائرين.
بحرية تيكابو، نيوزيلندا:

 للعثور على اجلنة الزرقاء لنيوزيلندا، �سيتعني عليك ال�سفر اإىل اجلانب 
هي  لنيوزيلندا  اجلنوبية  اجل��زي��رة  يف  تيكابو  بحرية  ال��ع��امل.  م��ن  الآخ���ر 
ا حممية تابعة  واحدة من اأكرث الأماكن �سحراً على هذا الكوكب، وهي اأي�سً

لليون�سكو.

اإ�صبع �صاد�س روبوتي 
لتح�صني احلياة اليومية

"اإ�سبًعا  ال���ي���اب���ان  يف  ب���اح���ث���ون  اب���ت���ك���ر 
اأن  ميكن  اإن��ه  يقولون  روبوتيا  �ساد�ًسا" 
احلياة  مهام  ت�سهيل  يف  ما  يوًما  ي�ساعد 
ذات  الغريبة  الأداة  و�ست�ساعد  اليومية. 
املظهر الغريب الباحثني على مالحظة 
ك��ي��ف��ي��ة ت���ف���اع���ل اأدم���غ���ت���ن���ا م����ع اأج�������زاء 
وللقيام  امل�ستقلة.  اأو  اجل��دي��دة  اجل�سم 
اأرب���ع���ة اأجهزة  ب��ذل��ك، و���س��ع ال��ب��اح��ث��ون 
الإ�سارات  لقيا�ض  ال�ساعد  على  ا�ست�سعار 
نقل  يتم  ثم  الع�سالت.  من  الكهربائية 
يتحكم يف  اإىل حم���رك  الإ����س���ارات  ه���ذه 
الإ�سبع الآيل، ثم يدر�ض الباحثون كيف 
يتغري الدماغ. ويالحظ الباحثون ما اإذا 
واإذا  الزائد،  الع�سو  �سيقبل  الدماغ  كان 
ويقول  معينة.  بطريقة  �سيتكيف  ك��ان 
الروبوتي  الإ�سبع  اإن  ا  اأي�سً الباحثون 
بالن�سبة  اأ�سهل  احل��ي��اة  يجعل  اأن  ميكن 
الأ�سياء  حمل  مثل  اليومية  لالأن�سطة 
اأو الكتابة على الكمبيوتر. و مع حت�سن 
اإن  الباحثون  يقول  التكنولوجيا،  ه��ذه 
ما  يوًما  اأج�سادهم  ي�سممون  قد  الب�سر 
بال�سكل الذي يرونه منا�سًبا، ووميكن اأن 
يتغري ما نعتره ج�سًما ب�سرًيا عادًيا اإىل 

الأبد، بح�سب موقع اإن�سايد اإيد�سن.

 اأعرا�س قد تك�صف اأن لديك 
نق�صا يف فيتامينات هامة للج�صم �ص 23

قالت موؤ�س�سة القلب الأملانية اإن ت�سخي�ض الإ�سابة 
بانخفا�ض �سغط الدم، تكون اإذا تراوحت القيا�سات 

بني 110/100 اإىل 60 مم زئبق.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن انخفا�ض �سغط الدم ينق�سم 

اإىل ثالثة اأنواع.

انخفا�ض �سغط الدم الأ�سا�سي
لكن  حم���دد،  �سبب  ودون  ���س��ي��وع��اً،  الأك���رث  يعتر 

الأطباء يعتقدون اأنه قيد يكون وراثياً.

انخفا�ض �سغط الدم الثانوي
اأو  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  ق�سور  مثل  مر�ض  ع��ن  ينتج 
اأون��ق�����ض امل��ل��ح، والق�سور  ال��ق��ل��ب م��ث��ل ال��ق�����س��ور، 
اأو  اجل��ف��اف  نتيجة  ي��ك��ون  اأن  ال���وري���دي. ومي��ك��ن 

الأدوية اخلا�سة.

انخفا�ض �سغط الدم النت�سابي
املري�ض  يقف  عندما  ال��دم  انخفا�ض �سغط  يعني 
ب�����س��رع��ة ك���ب���رية، م���ا ي��ت�����س��ب��ب يف جت��م��ع ال�����دم يف 
ال�ساقني، ول ي�ستطيع اجل�سم تعوي�سه بال�سرعة 
ال��ك��اف��ي��ة. مي��ك��ن اأن ت��ك��ون الأ���س��ب��اب، ع��ل��ى �سبيل 
ا�سطراب  اأو  الثانوي  الدم  انخفا�ض �سغط  املثال 
الناجم عن مر�ض  ال���الاإرادي  الع�سبي  يف اجلهاز 
والدوار،  ال�سداع،  الأعرا�ض يف  وتتمثل  ال�سكري. 
التنف�ض،  و�سيق  للطق�ض،  واحل�سا�سية  والإع��ي��اء، 

واعتالل املزاج، والإغماء.
ومي��ك��ن م��واج��ه��ت��ه ب��الأن�����س��ط��ة احل��رك��ي��ة، خا�سة 
ري��ا���س��ات ق���وة ال��ت��ح��م��ل م��ث��ل ال�����س��ب��اح��ة، وارت����داء 
ال��ق��ه��وة، وال�ساي  ال�����س��اغ��ط��ة، و���س��رب  اجل�����وارب 
الأ���س��ود، وت��ن��اول ع��دة وج��ب��ات �سغرية على مدار 

اليوم بدل 3 كبرية.

ما هي املغذيات النباتية؟
طبيعية،  ن��ب��ات��ي��ة  كيميائية  م���واد  ه��ي  ال��ن��ب��ات��ي��ة  وامل��غ��ذي��ات 
من  معينة  اأن���واع  يف  ف��ق��ط،  النباتات  قبل  م��ن  انتاجها  يتم 
التمثيل  اأو  ال��ط��اق��ة  ا�ستقالب  خ��الل  م��ن  ولي�ض  اخل��الي��ا، 
النباتية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل������واد  ب��ع�����ض  وحت���ت���وي  ال���غ���ذائ���ي، 
الري�سفرياترول،  البوليفينول،  على  النباتات  يف  امل��وج��ودة 
الفالفونويد،  الكاروتينات،  الإيزوفالفونويد،  الرتبينويد، 
ال���ف���ي���ت���وي�������س���رتوغ���ن���ز، الأن���ث���و����س���ي���ان���ني، ال���روب���ي���وت���ي���ك، 

وح�سب  الدهنية.   3 اأوميغا  واأحما�ض  اجللوكوزينولت، 
حتتوي  بال�سحة،  املعني  �سكاي"  "بولد  موقع 

جمموعة  على  النباتية  الكيميائية  امل��واد 
لالإن�سان،  ال�سحية  الفوائد  من  وا�سعة 
ومن اأبرز م�سادر هذه املغذيات اخل�سار 
والبقوليات  وامل����ك���������س����رات  وال����ف����واك����ه 

واحل����ب����وب ال���ك���ام���ل���ة، وق����د مت رب����ط هذه 
املغذيات بانخفا�ض خماطر الإ�سابة باأمرا�ض 

القلب، والأوعية الدموية وغريها من ال�سطرابات 
ال�سحية.

اأنها  حيث  خمتلفة  األ���وان  النباتية  للمغذيات  وتوجد 
اإىل  الطبيعية،  األوانها  النباتات  تعطي  مركبات  عن  عبارة 
قيمته  لون  ولكل  والرائحة،  وامل��ذاق  الفريدة  النكهة  جانب 
ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ذه��ل��ة، ل��ذل��ك ي��ق��رتح خ����راء ال��ت��غ��ذي��ة تناول 
الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على م��زي��ج جيد م��ن ه��ذه املغذيات 
النباتية امللونة، كما اأن معظم املغذيات النباتية موجودة يف 
ق�سرة الأطعمة امللونة، ولهذا ال�سبب ل يف�سل تق�سري اجلزر 
والب�سل للحفاظ على تركيزها، وهناك درا�سة تتحدث عن 
يلي  وفيما  الطبيعية.  الغذائية  لالألوان  ال�سحية  الفوائد 

قائمة ملغذيات نباتية ملونة وفوائدها وم�سدرها:

اللون الأحمر
حتتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأحمر على الكاروتينات 
وهي عبارة عن م�ساد لاللتهابات، م�ساد لالأك�سدة، كما اأنها 
ال��ك��رز، الب�سل  ال��ف��راول��ة،  ال��ت��وت،  ت��ع��زز املناعة وت��ت��واف��ر يف 

الأحمر، البطيخ، التفاح.

اللون الأ�سفر
حتتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأ�سفر على الروميلني، 
ال��ل��وت��ني، الأل��ي��اف وه��ي غنية مب�����س��ادات الأك�����س��دة، ت�سفي 
وتتوافر  اله�سمي،  اجلهاز  وتدعم حركة  بال�سبغ  الح�سا�ض 
البطاط�ض،  ال�سفراء،  الفليفلة  الأن��ان��ا���ض،   ، الزجنبيل  يف 

حبوب الذرة.

اللون الربتقايل
الفا  على  الرتقايل  ال��ل��ون  ذات  النباتية  الأطعمة  حتتوي 
ك���اروت���ني، ب��ي��وف��الف��ون��وي��د���ض، ب��ي��ت��ا ك���اروت���ني وه���ي جيدة 
اأع���را����ض احل��م��ى وانقطاع  ل��ل��خ�����س��وب��ة، وال��ع��ي��ون وت��ع��ال��ج 
يقطني،  يف  وت��وج��د  ال�سار  الإ���س��ع��اع  م��ن  تقي  كما  الطمث، 

اخلوخ، البطاطا حلوة، اجلزر، الكركم.

اللون الأزرق-البنف�سجي
حتتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأزرق والبنف�سجي على 

الأنثو�سيانني، 
برو�سيانيدينز،  ال����ف����اف����ون����وي����د، 

الكري�سيتني، الكاميبفريول، واأحما�ض هيدروك�سي وجميعها 
عنا�سر حت�سن الإدراك، �سحة القلب، متنع مر�ض ال�سكري، 
حتد من خطر الإ�سابة بالزهامير ف�سال عن تقوية العظام 

وتوجد يف التوت، �سجر العليق، العنب الأ�سود، التني.

اللون الأخ�سر
حتتوي الأطعمة النباتية ذات اللون الأخ�سر على الكات�سني، 
الي�سوفالفون، الفولت، الكلوروفيل و هي توؤخر ال�سيخوخة، 
مفيدة للقلب بف�سل حمتواها اجليد من م�سادات الأك�سدة 
البازلء،  الأخ�سر،  البنجر  الأف��وك��ادو،  الكيوي،  يف  وتوجد 

الفا�سوليا اخل�سراء، البامية.

اللون الأبي�ض- البني
على  والبني  الأبي�ض  اللون  ذات  النباتية  الأطعمة  حتتوي 
م�سادة  عنا�سر  وه��ي  كري�سيتني  ك��امي��ب��ف��ريول،  اللي�سني، 
ل��ل��ت��ورم، م�����س��ادة ل��الأك�����س��دة، م�����س��ادة لاللتهاب وت��ت��واف��ر يف 

الثوم، الب�سل، الفطر، الفجل.
الوقاية  النباتية يف  املغذيات  ت�ساعد  التغذية،  خ��راء  ووف��ق 
من العديد من الأمرا�ض واحلفاظ على �سحة جيدة فقط 
مثل  الأخ����رى  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�سر  م��ع  تناولها  يتم  عندما 

الألياف واملعادن والفيتامينات.

K و�سفات �سهلة التح�سري لـ5 اأطعمة غنية بفيتامني
ي��رت��ب��ط ف��ي��ت��ام��ني K يف ال��غ��ال��ب بتخرث ال���دم وي�����س��اع��د يف 
ال�سرطان.  من  ويقي  والعظام  القلب  �سحة  على  احلفاظ 
�سكلني  ال��ده��ون يف  ل��ل��ذوب��ان يف  ال��ق��اب��ل   K فيتامني  ي��اأت��ي 
مثل  الورقية  اخل�سروات  يف  يتوافر  ال��ذي  فيلوكينون،  هما 
الكرنب واللفت وال�سبانخ، وامليناكينون، الذي يوجد يف بع�ض 
الأطعمة احليوانية والأطعمة املخمرة. وفقا ملا ن�سره موقع 
Times of India نقاًلأ عن تقرير �سادر من كلية تي 

يف  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  ت�����س��ان  اإت�������ض 
جامعة هارفارد، اإن الن�سبة املو�سى 
للبالغني،  "بالن�سبة   K فيتامني  م��ن  ب��ه��ا 
اعتباًرا من �سن 19 عاًما فما فوق، هي 120 ميكروغراًما 
اأو  ول��ل��ح��وام��ل  للن�ساء  م��ي��ك��روغ��راًم��ا  ل��ل��رج��ال و90  ي��وم��ًي��ا 
الغنية  ال�سائعة  بالأطعمة  قائمة  يلي  وفيما  املر�سعات." 

:K بفيتامني
�سبانخ  .1

يف  املف�سلة  ال�سبانخ  ط��رق  م��ن  بانري"  "بالك  و�سفة  تعد 
الهند. وتعتمد على عن�سرين قويني هما ال�سبانخ واجلنب، 
 .K فيتامني  م��ن  عالية  ن�سبة  على  باحتوائهما  املعروفني 
اأوراق  م���زج  خ���الل  بانري" م��ن  "بالك  ط��ب��ق  حت�سري  ي��ت��م 
وهو  البانري،  الطازجة مبكعبات �سغرية من جنب  ال�سبانخ 
ن��وع ج��نب ط���ازج م��ع��روف يف ج��ن��وب اآ���س��ي��ا. يتم طهي بع�ض 
اأوراق ال�سبانخ. ثم متزج مبكعبات جنب البانري دون اإ�سافة 
الثوم  املاء للمكونات. ويتم و�سع ملعقة كبرية من معجون 
ناعماً  املفروم  والب�سل  الطماطم  والزجنبيل وقطعتني من 
يف مقالة حتتوي على بع�ض الزيت. وبعد الطهي جيًدا يتم 

اإ�سافة اأوراق ال�سبانخ ومكعبات اجلنب لباقي املكونات.
بروكلي  .2

يعتر الروكلي من اخل�سروات الغنية بفيتامني K لذيذة 
وميكن طهيه بعدة طرق. ول�سنع �سلطة بروكلي ب�سيطة ويف 
نف�ض الوقت غنية بالعنا�سر الغذائية و�سحية للج�سم، يتم 
ورقائق  الأرز  وخ��ل  ليمون  وع�سري  وث��وم  بروكلي  حت�سري 
على  الروكلي  طهي  يتم  اأ���س��ود.  وفلفل  وملح  اأح��م��ر  فلفل 
بارد.  م��اء  اإىل وع��اء  نقله  6 دقائق، قبل  اإىل   5 مل��دة  البخار 
ويف وعاء اآخر، يتم خلط جميع املكونات الأخرى قبل اإ�سافة 

قطع الروكلي وملعقة من زيت الزيتون.
الألبان منتجات   .3

يوجد فيتامني K يف عدة اأنواع من اجلنب. ين�سح اخلراء 
ميكن  كما  اخلفيفة.  الوجبات  اأو  الإفطار  يف  اجلنب  بتناول 
الوجبات  يف  ال��ي��وم  م���دار  على  ال�سلطة  اأط��ب��اق  يف  ت�سمينه 

الرئي�سية.

ت�صريبات عن هاتف �صام�صونغ 
اجلديد القابل للطي

ك�سفت ت�سريبات جديدة عن بع�ض 
���س��ت��م��ي��ز هاتف  ال���ت���ي  امل���وا����س���ف���ات 
"�سام�سونغ" اجلديد القابل للطي، 
من طراز "غالك�سي زد فولد 4". 
زد  "غالك�سي  ه���ات���ف  و���س��ي��دع��م 
بقدرات  حديثة  كامريا   "4 فولد 
ا�ستخدام  ج���ان���ب  اإىل  م���ت���ط���ورة، 

مف�سل طي نحيف للغاية.
 CNET م���وق���ع  ذك����ر  ووف���ق���م���ا 
فاإن  التقنية،  بالأخبار  املتخ�س�ض 
هاتف "�سام�سونغ" �سيدمج كامريا 
ميغابك�سل،   50 ب��دق��ة  رئ��ي�����س��ي��ة 
12 و10  ب���دق���ة  ك���ام���ريت���ني  م���ع 
ميغابك�سل على التوايل، وبتقريب 

ب�سري "3 اإ�ض".
ب�سا�ستني  ال��ه��ات��ف  ���س��ي��زود  ك��ذل��ك 
ب���و����س���ات،  و6.2   7.6 ق���ي���ا����ض 
اأمبري  ميلي   4400 وب��ب��ط��اري��ة 
واط،   25 ب��ق��وة  ���س��ري��ع��ا  ت�����س��ح��ن 
"كوالكوم  ن��وع  من  �سريع  ومعالج 
واأ�سارت  بل�ض".   8 ���س��ن��اب��دراغ��ون 
عر�ض  م��وع��د  اأن  اإىل  الت�سريبات 
اخلريف  �سيكون  اجلديد  الهاتف 
جانب  اإىل  يطلق  ق��د  واأن���ه  املقبل، 
هاتف اآخر قابل للطي اأي�سا. يذكر 
اأن "�سام�سونغ" اأطلقت اأول هاتف 
قابل للطي "غالك�سي فولد" عام 
هواتف  ���س��وق  اأن  علما   ،2019
هذه الفئة من الأجهزة حقق منوا 
املا�سي  ال��ع��ام  باملئة   260 بن�سبة 

مقارنة ب�سنة 2020.

ملاذا عطل في�صبوك خا�صية 
احل�صابات املوثوقة ؟

ت��ن��ب��ي��ه��ات م���ف���اج���ئ���ة و����س���ل���ت اإىل 
عموم م�ستخدمي موقع في�سبوك، 
الأمنية  امليزة  عمل  بتعطيل  تفيد 
 Trusted املوثوقة  "احل�سابات 
قدمها  وال��ت��ي   ،"Accounts
قبل 11 عاًما كاملة، بهدف تاأمني 
امل�ستخدمني من ال�سياع،  ح�سابات 
ال����ع����دي����د من  اأث����������ارت  خ����ط����وة  يف 
الت�ساوؤلت. يف عام 2011، قدمت 
�سبكة "في�سبوك" ميزة "احل�سابات 
وهي  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني،  املوثوقة" 
 3 امل�ستخدم من  اختيار  عبارة عن 
اإىل 5 من اأ�سدقائه الفرتا�سيني، 
ب��ح��ي��ث مي��ك��ن الع��ت��م��اد عليهم يف 
ح���ال واج����ه امل�����س��ت��خ��دم ���س��ع��وب��ة يف 

ت�سجيل الدخول اإىل ح�سابه.
ير�سل  امليزة،  تلك  تفعيل  فبمجرد 
ه����وؤلء  اإىل  اأك��������واًدا  "في�سبوك" 
امل�ستخدم  من  ويطلب  الأ���س��دق��اء، 
ال��ت��وا���س��ل م��ع��ه��م ل��ل��ح�����س��ول على 
الأك���������واد امل���ر����س���ل���ة اإل���ي���ه���م، وح����ال 
ح�سول امل�ستخدم على تلك الأكواد 
تتاأكد هوية امل�ستخدم لدى ال�سركة، 
وعندها ي�سمح له بت�سجيل الدخول 
حل�����س��اب��ه وت���غ���ي���ري ك��ل��م��ة م������روره، 

وا�ستعادة ح�سابه ب�سكل طبيعي.

املغذيات النباتية.. األوان من الفوائد ال�صحية
تلعب العنا�سر الغذائية املوجودة يف الطعام دورا حيويا يف احلفاظ على وظائف 

اأ�سا�سية لها  ج�سم الإن�سان، وتوجد املغذيات النباتية وهي مركبات نباتية 
بع�ض  جانب  اإىل  الطعام  يف  ال�سحة،  تعزز  وخ�سائ�ض  خمتلفة  هياكل 

والربوتينات  الكربوهيدرات  ت�سمل  التي  ال�سائعة  الغذائية  العنا�سر 
والدهون والفيتامينات واملعادن.

اأ�صباب انخفا�س �صغط الدم وكيفية مواجهته
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية نهيان مبارك اآل نهيان

فتح باب الرت�صيح جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي بدورتها اخلام�صة ع�صرة 2022
فتح باب الرت�صيح جلائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بدورتها اخلام�صة 2023

عن م�سروع البيئة التعليمية الرقمية املتكاملة لفئة  التعليم الإلكرتوين

وزارة الرتبية والتعليم حت�صد جائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2022 يف �صوي�صرا 

كاأول �سخ�سية عربية تكّرمها الهيئة املك�سيكية

احتاد اجلامعات املك�صيكية مينح خالد الظنحاين دكتوراة فخرية وو�صام التنمية الثقافية

•• اأبوظبي-الفجر:

نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
اأمناء جائزة  رئي�ض جمل�ض  والتعاي�ض،  الت�سامح  وزير 
خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، اأعلنت 
الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�سيح جلائزة 
ال��زراع��ي يف  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الرت�سيح  ب��اب  وفتح   2023 ع�سرة  اخلام�سة  دورتها 
جلائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بالإمارات بدورتها 
اخلام�سة 2023 اعتباراً من الأول من يونيو 2022 
ول��غ��اي��ة ال���واح���د  وال���ث���الث���ون م���ن دي�����س��م��ر 2022 
واملنتجني  املزارعني  الأخ��وة  كافة  اأم��ام  املجال  باإتاحة 
التمر  نخيل  �سجرة  والأكادمييني وحمبي  والباحثني 
والبتكار الزراعي على م�ستوى دولة الإم��ارات وحول 
باإحدى  وال��ف��وز  للتناف�ض  بطلباتهم  التقدم  ال��ع��امل، 

فئات اجلائزة الدولية اأو اجلائزة املحلية.
العامة  الأم��ان��ة  م��وؤمت��ر �سحفي عقدته  ذل��ك يف  ج��اء 
باأبوظبي  الإم������ارات  ق�����س��ر  يف  الأول  اأم�����ض  ل��ل��ج��ائ��زة 
اأم��ني عام  زاي��د،  الوهاب  الدكتور عبد  �سعادة  بح�سور 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي، 
ع�سو  الكعبي  �ساعد  حميد  ه��الل  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 

غامن  حممد  الأ�ستاذ  و�سعادة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ض 
املن�سوري ممثل �سركة الفوعة.

املنحنى  اأن  اإىل  زاي��د  ال��وه��اب  الدكتور عبد  فيه  اأ���س��ار 
باطراد  ينمو  عاماً  ع�سر  خم�سة  بعد  للجائزة  البياين 
نحو الأمام على خمتلف ال�سعد التي ح�سدتها اجلائزة، 
بف�سل رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
ال�سيخ  �سمو  ودع��م  اهلل،  ،حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان، 
من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
نهيان  ال�سيخ  معايل  ومتابعة  الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر 
بن مبارك اآل نهيان، وزير الت�سامح والتعاي�ض، رئي�ض 
جمل�ض اأمناء اجلائزة، حيث �سكل النفتاح الكبري على 
النتائج يف  اأف�سل  وال��دويل  والإقليمي  املحلي  املجتمع 
زيادة اأعداد املرت�سحني مبختلف فئات اجلائزة خالل 
اأك��د الأم��ني العام حر�ض  اأح��د ع�سر عاماً م�ست. كما 
م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ت��ع��زي��ز احل�����س��ور املحلي 
والدويل للجائزة والبناء على النجاحات التي حتققت 
خالل ال�سنوات املا�سية ملا فيه من خري وتقدير لكافة 
التمر  املزارعني واملنتجني والباحثني يف جمال نخيل 
والعامل.  الإم����ارات  م�ستوى  على  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار 
املر�سحني ملختلف فئات  اأع��داد  اأن جممل  اإىل  واأ�ساف 
ميثلون  م�ساركاً   1769 الكلي  ع��دده��م  بلغ  اجل��ائ��زة 

بلغ عدد  88، حيث  منهم  فاز  العامل  دولة حول   56
 47 ف���از منهم   1401 ب��اجل��ائ��زة  ال��ع��رب  امل�����س��ارك��ني 
الإمارات  دول��ة  م��ن  امل�ساركني  ع��دد  بلغ  كما  مر�سحاً، 
130 مر�سحاً فاز منهم 24 مواطن اإماراتي، يف حني 
و�سل عدد الأجانب امل�ساركني باجلائزة اإىل 238 فاز 
منهم 17، كما جرى تكرمي 59 من كبار ال�سخ�سيات 
�سخ�سية   25 منهم  وال��دول��ي��ة  الوطنية  وامل��ن��ظ��م��ات 

وجهة من دولة المارات العربية املتحدة.
وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ف��ق��د اأع��ل��ن ال��دك��ت��ور ه���الل حميد 
فتح  عن  اجل��ائ��زة،  اأمناء  جمل�ض  ع�سو  الكعبي  �ساعد 
املبتكر  وامل���زارع  املتميز  امل���زارع  الرت�سيح جل��ائ��زة  ب��اب 
الأخ��وة مزارعي  ب��الإم��ارات يف دورتها اخلام�سة وحث 
ملا  اجل��ائ��زة  امل�����س��ارك��ة يف  على  امل��واط��ن��ني  التمر  نخيل 
الإماراتية  التمور  تناف�سية  تعزيز  يف  اأهمية  من  لها 
اأن بلغ  اإىل  امل��ح��ل��ي وال�����دويل، م�����س��رياً  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
املبتكر  وامل���زارع  املتميز  امل��زارع  بجائزة  امل�ساركني  ع��دد 
بالإمارات خالل اربع دورات ما�سية  321 مزارعاً فاز 
اإمارات  28 مزارعاً ميثلون خمتلف  منهم عن جدارة 
الدولة، وفق معايري جودة التمور التي قاموا بت�سويقها 
والنوعية،  الكمية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ال��ف��وع��ة  ���س��رك��ة  اإىل 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��زام��ه��م ب��ك��اف��ة م��ت��ط��ل��ب��ات الأم����ن 

جهات  قبل  من  املعتمدة  العامة  وال�سحة  وال�سالمة 
اخلدمات  يف  اأو  باملزرعة  العاملني  اجت��اه  الخت�سا�ض 
اأثنى  الزراعية والإج��راءات الفنية املتبعة لديهم. كما 
التي بذلت من  الكبرية  الكعبي على اجلهود  الدكتور 
قبل اأع�ساء اللجنة الفنية للجائزة يف تقييم امل�ساركني 
باجلائزة وفق اأف�سل املعايري املهنية.  من جهة اأخرى 
فقد اأثنى �سعادة الأ�ستاذ حممد غامن املن�سوري ممثل 
من  ج��اءت  التي  الطيبة  امل�ساركة  على  الفوعة  �سركة 
ب��دول��ة المارات  التمر  الأخ���وة م��زارع��ي نخيل  ط��رف 
الفائزين  ا�ستحق  حيث  حتققت،  التي  النتائج  وعلى 
باجلائزة ف��وزه��م ع��ن ج���دارة ومت��ي��زوا ب��ج��ودة التمور 
اأعلى  تطبيق  يف  ال��رف��ي��ع  وامل�����س��ت��وى  ل��دي��ه��م  امل��ن��ت��ج��ة 
وتطبيق  البيئة  وحماية  والنظافة  ال�سالمة  معايري 
اأخرياً  الدولية.  املمار�سات  اأف�سل  وفق  ال�سروط  كافة 
باأن كافة ال�ستعدادات  العامة للجائزة  الأمانة  اأعلنت 
الفنية والإدارية قد اكتملت ل�ستقبال طلبات الرت�سيح 
31 من  2022 ولغاية  الأول من يونيو  اعتباراً من 
اأ�سماء الفائزين خالل  2022 و�سوف تعلن  دي�سمر 
ال��ت��ك��رمي خالل  2023 وح��ف��ل  ال��ق��ادم  �سهر ف��راي��ر 
التوفيق  2023 متمنني للجميع  القادم  �سهر مار�ض 

والنجاح امل�ستدام.

العاملية  القمة  بجائزة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ف��ازت 
 " 2022، وذل�����ك ع���ن م�����س��روع  امل��ع��ل��وم��ات  مل��ج��ت��م��ع 
التعليم  لفئة   ،" املتكاملة  الرقمية  التعليمية  البيئة 
الإلكرتوين، يف اإجناز جديد ير�سخ ريادة دولة الإمارات 
جمال  يف  ال���وزارة  جهود  وي��ت��ّوج  التعليمي،  القطاع  يف 
الذكي  التعلم  ن��ظ��ام  ميثل  اإذ  وال���س��ت��دام��ة،  الب��ت��ك��ار 
للمدر�سة الإماراتية منظومة تعليمية متكاملة تعتمد 
والأنظمة  امل�ساندة،  واحل��ل��ول  التعليمية،  الأط��ر  على 
التي تطرح حلوًل تعليمية مبتكرة يعتمد بع�سها على 

الذكاء ال�سطناعي.
ر���س��م��ي يف منتدى  ب�سكل  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  الإع����الن  مت 
القمة العاملية ملجتمع املعلومات، خالل الحتفال الذي 
الأ�سوات  اأك��رث  امل�سروع  حقق  حيث  �سوي�سرا،  يف  اأقيم 
يف فئته، اإذ مت اختياره ليكون امل�سروع الفائز بناء على 
مراجعة جمموعة من اخلراء لأف�سل خم�سة م�ساريع 
360 م�سروعاً  مت الت�سويت عليها، وذلك بعد تر�سح 
و�سهدت  �سابق  وق��ت  يف  ج��رت  التي  الت�سويت  ملرحلة 

الإدلء باأكرث من 1.3 مليون �سوت.

ميثل منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2022 
" تكنولوجيا  ملجتمع  ال��ع��امل  يف  ���س��ن��وي  جت��م��ع  اأك���ر 
تنظيمه  يف  ���س��ارك  اإذ  التنمية،  اأج��ل  م��ن  املعلومات"، 
الحتاد الدويل لالت�سالت واليون�سكو وبرنامج الأمم 
امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي والون��ك��ت��اد، ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق مع 
امل�ساركني خلط عمل القمة العاملية ملجتمع املعلومات، 
كما يعتر املنتدى اآلية فعالة لتن�سيق اأن�سطة التنفيذ 

لأ�سحاب امل�سلحة، وتبادل املعلومات، واإن�ساء املعرفة.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي، وك��ي��ل وزارة 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  املناهج،  لقطاع  والتعليم  الرتبية 
ب��روؤي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ت��ق��دم من��وذج��اً ي��ح��ت��ذى يف 
والبتكارات  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ب��احل��ل��ول  ال����رائ����دة،  امل����ب����ادرات 
امل�ستقبلية،  والحتياجات  الب�سرية،  خلدمة  النوعية 
التطور  وا�ستدامة  ال�سرتاتيجية،  الأه��داف  لتحقيق 
تكنولوجيا  يف  امل�ستقبل  لأج��ي��ال  وتي�سرياً  والزده���ار، 

املعلومات، واملعرفة والتعليم والبتكار.
واأ�سار �سعادته اإىل اإطالق مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  حممد بن را�سد 

الذكي،  للتعلم  "رعاه اهلل،  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�ض 
املدار�ض،  يف  ف��ري��دة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  اإن�����س��اء  اأج����ل  م��ن 
من  الطلبة  با�ستفادة  الذكية"،  "الف�سول  وت��ق��دمي 
الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة ك��و���س��ي��ل��ة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى املعرفة، 
واإدخال  للمعلمني،  متخ�س�سة  تدريب  برامج  بجانب 
مبادرات  واإن�ساء  الغر�ض،  هذا  خلدمة  جديدة  مناهج 
تعلم ذكية خالقة ومتكاملة، باإ�سراك اأ�سحاب امل�سلحة 
من املعلمني واملدر�سني والآباء، لتعزيز جتربة التعلم. 
باجلائزة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تتويج  اأن  واأو���س��ح 
يعك�ض م�ستوى الريادة ملنظومة التعليم يف الدولة، من 
خالل م�سروع نظام البيئة التعليمية الرقمية املتكاملة، 
التعليمية،  الأنظمة  من  متكاملة  جمموعة  ميثل  اإذ 
والأدوات امل�ساعدة التي تربطها من�سة موّحدة، ت�سمح 
املعلم،  )الطالب،  التعليمية  العملية  اأط���راف  جلميع 

ويل الأمر( بامل�ساركة يف عملية التعليم والتعلم.
املتكاملة  التعليمية الرقمية  البيئة  اأن نظام  اإىل  ونوه 
واحللول  والأن��ظ��م��ة  التعليمية،  الأط����ر  ع��ل��ى  يعتمد 
تعليمية مبتكرة  ح��ل��ول  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا  امل�����س��ان��دة، 

يعتمد بع�سها على الذكاء ال�سطناعي، اإذ يغطي كافة 
الطلبة،  بيانات  اإدارة  من�سة  مثل  التعليمية  اجلوانب 
اأداء كافة املهام  لتمكني املعلمني والإدارة املركزية من 

الإدارية املنوطة بهم، واأنظمة واإدارة التعليم.
واأ�ساف �سعادته اأن هذه امل�سابقة تعتر عاملية لختيار 
حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة،  وامل��ح��ت��وي��ات  التطبيقات،  اأف�����س��ل 
دول  ب��ني  تكنولوجية  تناف�سية  بيئة  خلق  اإىل  تهدف 
دول��ة من   168 عن  امل�سابقة ممثلني  وت�سم  ال��ع��امل، 
خمتلف قارات العامل، وتنعقد كل عامني منذ 2003، 
اإذ تركز على امل�ساريع التي توؤثر بفاعلية واإبداع وابتكار 

يف رقمنة املحتوى الثقايف والعلمي والتعليمي.
واأكد �سعادة اليحيائي اأن منتدى القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات من�سة للتعاون بني الدول يف تنفيذ امل�ساريع 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����رات، ونقل 
التقنية،  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  وت��ب��ادل  وال��ع��ل��وم،  املعرفة 
باأهداف  للنهو�ض  ال�سراكات  وال�ستمرارية يف تطوير 
والتعلم  للتوا�سل  فر�سة  ميثل  اأن��ه  بجانب  التنمية، 

وامل�ساركة.

•• مدريد ـ الفجر

املك�سيكية،  اجلامعات  احت��اد  هيئة  منحت 
وم���ق���ره���ا امل��ك�����س��ي��ك، ����س���ه���ادة ال���دك���ت���وراه 
الثقافية"  ال��ت��ن��م��ي��ة  و"و�سام  ال��ف��خ��ري��ة 
خالد  الإم��ارات��ي  الثقايف  واخلبري  لل�ساعر 
لإ�سهاماته  ت���ق���دي���راً  وذل����ك  ال��ظ��ن��ح��اين، 
ال��ق��ي��م��ة يف حتقيق  واإجن�����ازات�����ه  امل��ت��م��ي��زة 
التنمية يف املجالت الثقافية والجتماعية 
املحلي  امل�������س���ت���وي���ني  ع����ل����ى  وال�����رتب�����وي�����ة 

والدويل.
املك�سيكية،  اجل��ام��ع��ات  احت���اد  هيئة  وُت��ع��د 
اجلهة الر�سمية لتنظيم التعليم الأكادميي 
 17 اأك���رث م��ن  املك�سيك، ول��دي��ه��ا  يف دول���ة 
حتالفاً اأكادميياً يف اأمريكا واأوروبا، وبذلك 
يكون الظنحاين ال�سخ�سية العربية الأوىل 

التي يتم منحها �سهادة الدكتوراه الفخرية، 
ال�سخ�سيات  النخبة من  نادي  اإىل  لين�سم 
الثقافية والأكادميية التي كّرمتها الهيئة. 
وت�سلم الظنحاين التكرمي يف حفل اأقامته 
الهيئة املك�سيكية، �سمن حتالفاتها الدولية، 
بالعا�سمة  مدريد"  دي  "اأتينيو  هيئة  يف 
�سخ�سيات  مب�����س��ارك��ة  م��دري��د  الإ���س��ب��ان��ي��ة 
عامل  م��ن  واأوروب���ي���ة،  ومك�سيكية  اإ�سبانية 
ال�سيا�سة والدبلوما�سية واملجتمع والثقافة 
والأعمال الإن�سانية الذين يتميزون بتاأثري 

كبري داخل جمتمعاتهم.
بال�سيو�ض  الروفي�سورة جورجينا  وقالت 
املك�سيكية:  اجلامعات  احت��اد  هيئة  رئي�سة 
الظنحاين  خ��ال��د  الإم����ارات����ي  م��ن��ح  "اإن 
التنمية  الفخرية وو�سام  الدكتوراه  �سهادة 
موؤ�س�ستنا  م���ن  اع����رتاف����اً  ج����اء  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

املتميزة  امل���ه���ن���ي���ة  وال������ق������درات  ب���ال���ت���ف���وق 
التي  الإ���س��ه��ام��ات  ط��ري��ق  ع��ن  للظنحاين 
الب�سرية  اخلدمات  من  العديد  يف  قدمها 
والإجنازات الثقافية على امل�ستوى العربي 
الظنحاين  اأه��دى  ناحيته،  والدويل". من 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  روح  اإىل  الإجن����از  ه���ذا 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  خليفة بن زايد 
الذي قدم م�سروعاً ح�سارياً �ساماًل لدولة 
الثبات  م��ع  احل��دي��ث  ي�ستوعب  الإم������ارات 
وجوده  للوطن  يحفظ  ومبا  الأ�سيل  على 
متا�سكه؛  وللمجتمع  ه��وي��ت��ه  ول��ل��م��واط��ن 
زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�ض  القائد  لنهج  امتداداً 
بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الأمر 
الذي جعل لدولة الإم��ارات ثقاًل ح�سارياً 
الأمم  ب��ني  مرموقة  مكانة  وب��واأه��ا  ك��ب��رياً 
هذا  "اإن  الظنحاين:  واأ���س��اف  وال�سعوب. 

�سدري،  على  و�ساماً  اأع��ده  ال��ذي  التكرمي 
واإنني  ت�سريف،  ه��و  مم��ا  اأك���رث  تكليف  ه��و 
اأع���اه���د ن��ف�����س��ي ووط���ن���ي وجم��ت��م��ع��ي على 

خلري  والإن�ساين  الثقايف  العطاء  موا�سلة 
الب�سرية جمعاء، متم�سكاً بالقيم الإن�سانية 

واملبادئ العاملية ال�سامية".

مب�ساركة 100 طالب وطالبة
طالب كلية العلوم يعر�صون برامج تدريبهم املهني يف فعالية 

نظمتها وحدة التدريب والتاأهيل والتنمية املهنية بجامعة الإمارات
•• العني - الفجر

بجامعة  العلوم  كلية  املهنية يف  والتنمية  والتاأهيل  التدريب  نظمت وحدة 
الإمارات العربية املتحدة، فعالية "يوم العر�ض املهني"، مب�ساركة تزيد عن 

وطالبة. طالب   100
اأن  اإىل  الطلبة-  ل�سوؤون  العميد  الكعبي-م�ساعد  �سليمان  الدكتور  واأ�سار 
الكلية حر�ست على اإعادة تفعيل املنا�سط العلمية والتدريب املهني للطلبة 
، بعد التوقف احل�سوري لهذه الفعالية دام اأكرث من �سنتني ون�سف ال�سنة، 

ب�سبب الظروف ال�سحية  جلائحة كورونا.
الطالب  قبل  من  وا�سعة  وم�ساركة  تفاعاًل  الفعالية  �سهدت  لقد  واأ�ساف 
وطالبة،  طالب   100 عن  يزيد  ما  امل�ساركني  ع��دد  بلغ  حيث  والطالبات، 
يف  مار�سوها  التي  التدريبية،  م�ساريعهم  عن  "بو�سرتات"  بعر�ض  قاموا 
ال��دوائ��ر وامل��راك��ز وامل��وؤ���س�����س��ات احلكومية واخل��ا���س��ة، والتي  ال��ع��دي��د م��ن 
البحثية  وامل��راك��ز  اجلنائية،  وامل��خ��ت��رات  العلمية  املخترات  ب��ني  تنوعت 
والبلديات،  امل�سايف  من  وع��دد  والأر���س��اد،  الف�ساء  وم��راك��ز  والح�سائية، 
وذلك عن طريق التعريف بتلك املمار�سات، كل ح�سب تخ�س�سه الأكادميي، 

ومكان تدريبه.
وقد قام عميد الكلية وم�ساعدو العميد وروؤ�ساء الأق�سام، وعدد من اأع�ساء 
ب��الط��الع على تلك  ال��ت��دري��ب،  ب��رام��ج  ال��ت��دري�����ض وامل�����س��رف��ون على  هيئة 
امل�ساريع وال�ستماع اإىل ال�سروحات التف�سيلية والإجابة عن الت�ساوؤلت من 
قبل الطلبة امل�ساركني، حيث اأثنى اجلميع على تلك امل�ساريع، واجلهود التي 
لالنخراط  توؤهلهم  التي  املهنية،  التدريب  ف��رتات  خ��الل  الطالب  بذلها 
واملهارات  العملية  باخلرات  مزودين  مبا�سرة،  التخرج  بعد  العمل  ب�سوق 
التدريب،  ف���رتات  خ���الل  اكت�سبوها  ال��ت��ي  امل��ط��ل��وب��ة،  امل��ه��ن��ي��ة  وال��ك��ف��اءات 
التدريب  لهم  وف��رت  التي  اجلامعة،  لإدارة  والتقدير  بال�سكر  وتوجهوا 
والتاأهيل و�سقل خراتهم الأكادميية بخرات عملية، تلبي متطلبات �سوق 

العمل، وفق اأحدث واأرقى املعايري الأكادميية .

جمعية الإمارات لل�صرطان تكرم طالبات 
املدر�صة الأمريكية العاملية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر

كرمت جمعية الإمارات لل�سرطان   طالبات املدر�سة الأمريكية العاملية يف 
الترع لدعم مر�سى  اإطالق مبادرة  الإن�سانية يف  اأبوظبي على جهودهن 
�سرطان الثدي واحلملة لتوعية املجتمع باأهمية اإجراء الفحو�سات املبكرة 
لأمرا�ض ال�سرطانات كافة. وذلك بح�سور امل�ست�سار الدكتور عبداهلل الكعبي 
نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية الإمارات لل�سرطان، و�سعادة اأ�سماء مانع 
الت�سويق وح�سور  ال�سيد مدير  ود. حممد  العتيبة ع�سو اجلمعية  �سعيد 

املدر�سني والطالبات الالتي �ساركن يف املبادرة.
وقال امل�ست�سار  د. الكعبي يف كلمته اإن جمعية الإم��ارات لل�سرطان توا�سل 
م�سريتها يف دعم املر�سى وذويهم، وبالتايل تخفيف معاناتهم وت�سجيعهم 
اأبوظبي   يف  العاملية  الأمريكية  املدر�سة  لإدارة  �ساكراً  املر�ض.  جت��اوز  على 
الإمارات  وامل��ادي جلمعية  الإن�ساين  ودعمهمن  مبادرتهن  والطالبات على 
جانبهم  اإىل  يقف  من  هناك  ب��اأن  واإ�سعارهم  للمر�سى   اإ�سعاداً  لل�سرطان 

مادياً ومعنوياً  من اأجل م�ساعدتهم ودعمهم على تخطي مراحل العالج.
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بالعنا�سر  الغنية  اخليارات  من  بدل  امل�سنعة  بالأطعمة  غنيا  غذائيا  نظاما  الكثريون  يعتمد 
الغذائية الهامة، مثل الفواكه واخل�سروات.

وميكن لهذه اخليارات ال�سيئة اأن تت�سبب بخطر نق�ض الفيتامينات واملعادن التي قد تعر�ض �سحة 
الفرد اجل�سدية والعقلية للخطر، وفقا لهانا فيجليانو، اأخ�سائية التغذية ال�سريرية املعتمدة 

.Nutrivu Wellness من جمل�ض الإدارة ومالكة
لتلبية الكمية  الغذاء  الفيتامينات الأكرث �سيوعا، واأف�سل م�سادر  ويف ما يلي نظرة على نق�ض 

اليومية املو�سى بها من هذه الفيتامينات.

B6 فيتامني   .1
يف  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  العديد   B6 فيتامني  يدعم 
اجل�����س��م، مب��ا يف ذل���ك اجل��ه��از امل��ن��اع��ي والقلب 
اأي�سا  ج�سمك   B6 فيتامني  وي�ساعد  والدماغ. 

على حتويل الطعام اإىل طاقة.
ظهور   B6 ف��ي��ت��ام��ني  نق�ض  اأع���را����ض  وت�����س��م��ل 
طفح جلدي، وانتفاخ الل�سان، والكاآبة، والإعياء، 

وت�سقق ال�سفاه، و�سعف جهاز املناعة.
ولذلك من   ،B6 فيتامني  اأج�سامنا  تخزن  ول 
كل   B6 فيتامني  من  القليل  تناول  ال�سروري 
يوم، كما تقول �ستيفاين تايلور، مديرة التغذية 
�سانت  »ب��روف��ي��دن�����ض  م�ست�سفى  يف  ال�����س��ري��ري��ة 

جوزيف«.
�سمك   B6 لفيتامني  اجل��ي��دة  امل�سادر  وت�سمل 

ال�سلمون، و�سدر الدجاج، وال�سبانخ، واملوز.

B12 فيتامني   .2
الأدوار، مبا يف  B12 عددا من  يلعب فيتامني 
احلمراء  ال��دم  خاليا  تكوين  يف  امل�ساعدة  ذل��ك 
اأنحاء  التي ت�ساعد يف نقل الأك�سجني يف جميع 

اجل�سم اإىل الأع�ساء والأن�سجة احليوية.
واأي�سا م�ساعدة اجل�سم يف احلفاظ على م�ستويات 
با�سم  املعروفة  الأمينية  الأحما�ض  منا�سبة من 
ال��ه��وم��و���س��ي�����س��ت��ني، وال���ت���ي ت��ق��ل��ل م���ن خماطر 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية مثل 

النوبات القلبية وال�سكتة الدماغية.
التهيج،   B12 فيتامني  نق�ض  اأعرا�ض  وت�سمل 
والإعياء، وم�سحة �سفراء على اجللد، والتهاب 
وتنميل  ال���ت���وازن،  يف  و�سعوبة  ال��ل�����س��ان،  وت���ورم 

ووخز يف اليدين والقدمني.
فيتامني  نق�ض  م��ع��دلت  اإن  الباحثون  وي��ق��ول 
ببي�ستني  تغطيتها  ميكن  البالغني  عند   B12

اللحوم احلمراء على  على الإفطار وح�سة من 
الع�ساء.

وت�سمل م�سادر فيتامني B12 �سمك ال�سلمون، 
والتونة، واحلليب.

D فيتامني   .3
يلعب فيتامني D دورا اأ�سا�سيا يف �سحة العظام. 
يعرف  كما  اأو   ،D فيتامني  نق�ض  ي���وؤدي  وق��د 

با�سم فيتامني ال�سم�ض،
اأن  بالك�سور وميكن  الإ���س��اب��ة  زي���ادة خطر  اإىل   
وهي  العظام  لني  با�سم  تعرف  حالة  اإىل  ي��وؤدي 
تلني العظام التي ميكن اأن ت�سبب الأمل و�سعف 

الع�سالت.
وي�ساعد فيتامني D اأي�سا يف دعم جهاز املناعة، 

ت��ع��اين م��ن نق�ض  اإذا كنت  وق��د مت��ر���ض ك��ث��ريا 
فيه.

الإعياء،   ،D فيتامني  نق�ض  اأعرا�ض  وتت�سمن 
و�سعف الع�سالت، واأمل يف الظهر، واآلم العظام، 
التهابات  اأو  ال��رد  ن��زلت  ك��رثة  اإىل  بالإ�سافة 

اجلهاز التنف�سي.
وينتج اجل�سم فيتامني D ب�سكل طبيعي عندما 
يتعر�ض اجللد لأ�سعة ال�سم�ض فوق البنف�سجية، 
لذا فاإن ق�ساء 15 دقيقة على الأقل خارج املنزل 
مدخولك  ع��ل��ى  للح�سول  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل  ه��و 

.D اليومي من فيتامني
 D  ومي��ك��ن��ك اأي�����س��ا احل�����س��ول ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني
�سمك  املرقط  ال�سلمون  �سمك  مثل  اأطعمة  من 

ال�سلمون، والفطر.

احلديد  .4
ي�ساعد احلديد ج�سمك على اإنتاج الهيموغلوبني، 
وه��و ج��زء م��ن خ��الي��ا ال���دم احل��م��راء امل�سوؤولة 
والأن�سجة  الأع�����س��اء  اإىل  الأك�����س��ج��ني  نقل  ع��ن 

احليوية.
ونق�ض احلديد هو ال�سبب الأكرث �سيوعا لفقر 

الدم،
يف  ال�سليمة.  احل��م��راء  ال���دم  خ��الي��ا  نق�ض  اأو   
ال��دم هو  ال��واق��ع، ع��ادة ما يكون ت�سخي�ض فقر 

الطريقة التي يتم بها حتديد نق�ض احلديد.
ومع ذلك، فمن املمكن اأن يكون لديك م�ستوى 
ال��دم، لذلك  منخف�ض من احلديد ولي�ض فقر 
ب�سكل  احل��دي��د  م�ستويات  اإىل  النظر  املهم  م��ن 
الهيموغلوبني  م�ستويات  فقط  ولي�ض  مبا�سر 

عند ت�سخي�ض نق�ض احلديد.
واملزاج  الإعياء،  احلديد  نق�ض  اأعرا�ض  وت�سمل 

املكتئب، و�سباب الدماغ، وت�سنجات الع�سالت.
اإن اجل�سم ميت�ض احلديد من  ويقول اخل��راء 

م�سادر حيوانية، 
مثل حلم البقر والدجاج والبي�ض ب�سكل اأف�سل 
النباتية.  امل�سادر  من  للحديد  امت�سا�سه  من 

ومع ذلك،
ب��اإم��ك��ان��ك احل�����س��ول ع��ل��ى مدخولك  ي����زال   ل 
ال��ي��وم��ي م���ن احل���دي���د ح��ت��ى ل���و ك��ن��ت ل تاأكل 

املنتجات احليوانية.
الفا�سوليا  للحديد  اجل��ي��دة  امل�����س��ادر  وت�سمل 
الأوراق  ذات  واخل�سراوات  والعد�ض،  البي�ساء، 

اخل�سراء الداكنة مثل ال�سبانخ، وكبد البقر.

الكال�سيوم  .5
امل�����س��اع��دة يف احلفاظ  يف  ال��ك��ال�����س��ي��وم  ي�����س��ت��ه��ر 
اأن ي��وؤدي نق�ض  على عظام قوية. لذلك، ميكن 
الكال�سيوم اإىل �سعف وه�سا�سة العظام، ما يزيد 

من خطر الإ�سابة بالك�سور.
ومع ذلك، يلعب الكال�سيوم اأي�سا دورا رئي�سيا يف 
الأع�ساب والع�سالت، مبا يف ذلك  دعم وظيفة 
القلب. لهذا ال�سبب، ميكن اأن ت�سمل الأعرا�ض 
الأخرى لنق�ض الكال�سيوم الت�سنجات الع�سلية، 
�سربات  ان��ت��ظ��ام  وع�����دم  ال��ع�����س��الت،  يف  واآلم 

القلب.
احلليب،  للكال�سيوم  اجل��ي��دة  امل�����س��ادر  وت�سمل 
الورقية  واخل�������س���راوات  وال��ت��وف��و،  وال����زب����ادي، 

اخل�سراء الداكنة، مثل الروكلي والكرنب.

من �سباب الدماغ اإىل اآلم العظام 

 اأعرا�س قد تك�صف اأن لديك نق�صا يف فيتامينات هامة للج�صم

احلركة املنتظمة املفتاح ل�سحة اأف�سل

خرباء يقدمون ن�صائح لتخفيف اآلم الظهر وتقليل خطر الإ�صابة بـ 3 »قتلة«
وباء  الظهر م�سكلة متنامية خا�سة منذ ظهور  اآلم  تعد 

»كوفيد19-« وا�سطرار الكثريين للعمل من املنزل.
ويقول اخلراء اإن التحرك بانتظام هو ال�سبيل للم�ساعدة 
املنتظمة  احلركة  اأن  اإىل  م�سريين  الظهر،  اآلم  اإدارة  يف 

اأف�سل  ل�سحة  املفتاح  ه��و  طويلة  لفرتة  اجللو�ض  وع��دم 
واأمل اأقل يف الظهر.

وقدم عدد من اخلراء الكثري من الن�سائح حول كيفية 
مواجهة اأي م�سكالت يف التغلب على اآلم الظهر.

30 عاما يف بيئة  وق��ال الدكتور مايك ف��راي، خبري ملدة 
هيكلي  ع�سلي  ت��اأث��ري  »ه��ن��اك  الطبيعي:  وال��ع��الج  العمل 
على اجللو�ض لفرتة اأطول. نفقد كتلة الع�سالت، ونفقد 
نطاق احلركة. ونتطور ب�سكل اأ�سا�سي اإىل اإن�سان على �سكل 

كر�سي«.
واأو�سى بالتاأكد من اجللو�ض ب�سكل م�ستقيم على كر�سي 

ثابت اإذا كنت تعمل من املنزل.
واأ�ساف:

وات��خ��ذ و�سعا  الأر�������ض،  ع��ل��ى  ق��دم��ك م�سطحة  »اج��ع��ل   
مريحا وداعما للظهر يف �سيارتك، اأو يف مقعدك، وعينيك 
اأعلى ال�سا�سة، و�ستكون بذلك يف نقطة بداية جيدة جدا ل� 

القيام بالكتابة اأو الن�ساط ».
ويجب اأن ي�سمن ذلك اأنك يف اأف�سل و�سع لظهرك.

واإىل جانب هذا ين�سح اخلراء با�ستخدام املكاتب الواقفة، 
والتجول اأثناء اإجراء مكاملة هاتفية و�سبط املنبه للنهو�ض 

والتحرك كل 30 دقيقة.
وحذر الروفي�سور فيبار كريغان ريد، املوؤلف الذي كتب 
عن البيئات وكيف تغري اأج�سادنا، من التاأثري املروع لعدم 
فهو  الكبار،  القتلة  ك��ل  يقود  »اخل��م��ول  ق��ائ��ال:  الن�ساط، 
يزيد من احتمالية الإ�سابة بكل من مر�ض ال�سكري من 
النوع الثاين، واأمرا�ض القلب، وعدد قليل جدا من اأنواع 

ال�سرطان. ولكنه يوؤثر اأي�سا على ال�سحة العقلية«.
وملعاجلة م�ساكل الظهر، اأو�ست اأخ�سائية العالج الطبيعي 
جوي اأوغود مبمار�سة مترين ميكن لأي �سخ�ض القيام به 
ال�ستلقاء  يف  بب�ساطة  واملتمثل  الأمل،  لتخفيف  املنزل  يف 
اأو على ال�سرير، مع احلفاظ على الركبتني  على الأر���ض 

ث��م �سع ذراع��ي��ك م��ع ج�سمك يف و�سع  وال��ق��دم��ني م��ع��ا. 
اإبقاء  مع  اآخر،  اإىل  جانب  من  ركبتيك  بتحريك  وقم   T

كتفيك على الأر�ض.
وحثت على عدم التوقف عن ممار�سة التمارين الريا�سية 

اخلفيفة اإذا كان لدى اأي �سخ�ض اأوجاع واآلم.
وقالت: »عندما ي�سعر النا�ض بالأمل، ل تربطه بال�سرر. 
فالأمل يف احلقيقة جمرد اإ�سارة. يخرك ج�سدك اأن �سيئا 

ما لي�ض على ما يرام«.
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تنازل/ بيع
لتجارة  النا�سرية  )دوار  امل�سماه  للرخ�سة  مالك  ب�سفته  امل��ن��ان،  عبد  حممد  ال���س��الم  رقيب  حممد   : املخطر 
عبد  نوره  4 ملك  رقم  النا�سرية حمل  ال�سارقة   : العنوان   ،)766798( برقم  املرخ�سة  املتحركة(  الهواتف 

اخلالق عبداهلل عو�ض رقم الهاتف : 971547839120 
املخطر اليه : را�سد عبيد حمد بن طروق النعيمي

العنوان : عجمان ال�سناعية 1 - رقم الهاتف : 971509294044
ال�سرح : حيث اأن املخط�ر اليه هو وكيل خدمات املخطر يف الرخ�سة )دوار النا�سرية لتجارة الهواتف املتحركة( 

املرخ�سة برقم )766798(. 
للرخ�سة  الالزمة  املعامالت  للتوقيع على  القت�سادية  الدائرة  اإىل  امتنع عن احل�سور  اليه  املخطر  اأن  وحيث 
مما احلق ال�سرر مب�ساحلها بالغ ال�سرر و�سبب لها خ�سائر كبرية ، لذلك ، نخطركم عن طريق الكاتب العدل 
للح�سور اإىل الدائرة القت�سادية للتوقيع على عقود عزل وكيل خدمات خالل خالل خم�سة اأيام فقط من تاريخ 
اآ�سفا لتخاذ الج��راءات القانونية مع حتملك كافة  ا�ستالمك هذا الخطار ويف حالة الرف�ض فاأنني �ساأ�سطر 

الر�سوم الق�سائية وامل�ساريف واتعاب املحاماة وكل ما يرتتب على من خ�سائر.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70533
انذار عديل بالن�شر
)122908/2022(  

املن�ذرة : بيكو اإنرتنا�سيونال ذ.م.م
بوكالة/ د. اأحمد �سعيد �سامل بن هزمي ال�سويدي، خالد حممد �سعيد بوج�سيم الفال�سي، عبد اهلل حميد را�سد 
دميا�ض ال�سويدي، مبوجب الوكالة امل�سدقة لدى كاتب العدل مبوجب املحرر رقم 177386953 ومبوجب 

وكالة الوكيل / عبد اهلل اأياد خلف مبوجب املحرر رقم )2018/1/211319( تاريخ 2018/10/4
اإم��ارة دبي، الق�سي�ض  2- امين �سم�ض - عنوانهم   ، ���ض.م.م  1-�سرك�ة �سريف�������ض تك -   : اإلي�هم  املنذر  �سد : 
 : رق���م  ف��اك�����ض   ،  042582830  : رق���م  ه��ات��ف   ،119440  : رق���م  ����ض.ب  ال��راب��ع��ة،  املنطقة  ال�سناعية، 

office@surfacetechllc.net :الريد اللكرتوين  ،042582939
املو�س�وع : طلب اإعالن املندر اليهم بالن�سر

تتقدم املنذرة املنذر اإليهم بهذا الإنذار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: تتقدم املنذرة بهذا الإنذار تكليفاً للمنذر 
اإليهما بوقف �سرف مبلغ ال�سيك مو�سوع هذا الإنذار ورد ال�سيك للمنذرة يف غ�سون 7 اأيام من اإ�ستالم هذا 
الإنذار. حتتفظ املنذرة بحقها يف الرجوع على املنظر اليهما بكافة حقوقها وبقيمه الأ�سرار التي اأملت بها من 

جراء اأفعال املنذر اليهما بالإ�سافة اىل امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 348 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �شده  )ن�شرا(
املنفذ �سده / ال�سيخ عبداهلل بن جا�سم بن حممد العبدرحمن اآل ثاين

ل�سالح طالب التنفيذ / �سركة الوثبة ملقاولت البناء ذ.م.م
http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
الثانية ع�سر ظهراً يوم الربعاء املوافق 8/06/2022، وذلك لبيع  ال�ساعة  www.emiratesauction.ae يف متام 

العقار العائدة ملكيته للمنفذ �سده )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل :
مليون  وع�سرون  )اثنان  درهم  العقار قطعة رقم 20 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 22،115،000 
11،057،500 درهم، وهو عبارة عن )مبنى قيد الن�ساء -  األف درهم( ب�سعر بداية بعد التخفي�ض :  ومائة وخم�سة ع�سر 

طابق اأر�سي + 5 طوابق مواقف �سيارات + طابق نادي �سحي + عدد 14 طابق متكرر + بنت هاو�ض(.
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �سيك م�سدق  او مبوجب  بتاأمني نقدي  ان يتقدم  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  اع��رتا���ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  وع��ل��ى  البيع  م��وع��د  قبل  وذل���ك   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  ل��الإم��ارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
 الق�شية التنفيذية رقم 348 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
املنفذ �سده / ال�سيخ عبداهلل بن جا�سم بن حممد العبدرحمن اآل ثاين

ل�سالح طالب التنفيذ / �سركة الوثبة ملقاولت البناء ذ.م.م
http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
الثانية ع�سر ظهراً يوم الربعاء املوافق 8/06/2022، وذلك لبيع  ال�ساعة  www.emiratesauction.ae يف متام 

العقار العائدة ملكيته للمنفذ �سده )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل :
مليون  وع�سرون  )اثنان  درهم  العقار قطعة رقم 20 ملك مبنطقة النهدة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 22،115،000 
11،057،500 درهم، وهو عبارة عن )مبنى قيد الن�ساء -  األف درهم( ب�سعر بداية بعد التخفي�ض :  ومائة وخم�سة ع�سر 

طابق اأر�سي + 5 طوابق مواقف �سيارات + طابق نادي �سحي + عدد 14 طابق متكرر + بنت هاو�ض(.
املقدر  الثمن  20% من  بقيمة  �سيك م�سدق  او مبوجب  بتاأمني نقدي  ان يتقدم  باملزايدة  بالإ�سرتاك  الراغب  يتوجب على 
اللكرتوين  املوقع  او  باملحكمة  والبيوع  احلجوزات  ق�سم  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى  للعقار. 
التقدم  اع��رتا���ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  وع��ل��ى  البيع  م��وع��د  قبل  وذل���ك   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات  ل��الإم��ارات 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.
عن / رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068333 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى - اجلن�سية المارات يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�ساده / م�ساريع ع اأ املو�سى �ض.ذ.م.م ، و ميثلها 
ال�سيد : عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى - اجلن�سية المارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )دولر ال�سرق الأو�سط 
ال�سادرة   )742681( رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  العامة(  للنقليات 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اأخرى : تغيري ال�سم التجاري املوؤ�س�سة من )دولر 
ال�سرق الأو�سط للنقليات العامة( لي�سبح )دولر ال�سرق الأو�سط للنقليات العامة ذ.م.م �سركة ال�سخ�ض 
الواحد(، تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل )ذ.م.م( �سركة ال�سخ�ض الواحد ، تنازل �ساحب 
الرخ�سة لآخر. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068352 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى ، اجلن�سية المارات يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�ساده/ م�ساريع ع اأ املو�سى �ض.ذ.م.م وميثلها 
ال�سيد : عبداهلل اأحمد عبداهلل املو�سى - اجلن�سية الم��ارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )ثريفتي لتاجري 
من  ال�سادرة   )114824( رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سيارات( 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: تغيري ال�سم التجاري املوؤ�س�سة من )ثريفتي 
لتاجري ال�سيارات( لي�سبح )ثريفتي لتاجري ال�سيارات ذ.م.م �سركة ال�سخ�ض الواحد(، تغيري ال�سكل 
لخر.  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  الواحد،  ال�سخ�ض  �سركة  )ذ.م.م(  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين 
2013 يف �سان  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068398 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
 ، دي�سباندي  فامانراو  دي�سباندى  كومار  �ساجنيفا   / ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد: 
الهند،  اجلن�سية   - ا�سار  كري�سنامورتي  نارايان  برامها  كري�سنامورتى  ا�سار  مادهو�سودان 
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  الإدارية(  لال�ست�سارات  البحر  )فر�ض  امل�سماة  الرخ�سة  يف 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )797337( رقم  امل�سماه  رخ�سة  مبوجب 

بال�سارقة. تعديالت اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر ، ان�سحاب �سريك. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068450 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

باأن ال�سيد : ماريا وىل خواجه عطا يو�ض �سبحان وايل - اجلن�سية باك�ستان  ليكن معلوما للجميع 
كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب   )784199187107422( رق��م  هوية  بطاقة  وحتمل   -
ح�ستها البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : ار�ساد على ميان بخت �ساد - اجلن�سية باك�ستان ويحمل 
بطاقة هوية رقم )784198965431640( يف الرخ�سة امل�سماه )بيت ال�سجعه لتجارة الدوات 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )784433( تعديالت  باأمارة  تاأ�س�ست  الكهربائية وال�سحية( والتي 
القانون  اح��ك��ام   امل��ادة )14( فقرة )5( من  لآخ���ر.  وعمالبن�ض  الرخ�سة  تنازل �ساحب   : اأخ��رى 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الج��راء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا الع��الن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل الت�سديق على هذا الإعالن. 

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068421 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع  املو�سى، اجلن�سية المارات يرغب يف  ال�سيد / عبداهلل احمد عبداهلل  باأن  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�ساده / م�ساريع ع اأ املو�سى �ض،ذ،م،م ، و ميثلها 
ال�سيد : عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى - اجلن�سية المارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )ثريفتي للنقل اخلا�ض 
للركاب باحلافالت( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم )611896( ال�سادرة 
من دائرة التنميه القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اأخرى : تغيري ال�سم التجاري املوؤ�س�سة من )ثريفتي 
�سركة  ذ.م.م.  للركاب باحلافالت  للنقل اخلا�ض  لي�سبح )ثريفتي  للركاب باحلافالت(  للنقل اخلا�ض 
الواحد،  ال�سخ�ض  �سركة  )ذ.م.م(  اىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  الواحد(،  ال�سخ�ض 
القانون الحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   الرخ�سة لخر. وعمالبن�ض  تنازل �ساحب 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068444 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : فاروك احمد حممد نورو مياه ، اجلن�سية بنغالدي�ض 
يعقوب   : ال�سيد  اىل  ذل��ك  100% و  البالغه  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
لل مياه اجلن�سية بنغالدي�ض يف الرخ�سة )مطعم حارب بن ع�سكور( والتي تاأ�س�ست بامارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )531889( ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية.  
تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر، ي�سرح له مبزاولة الن�ساط 24 �ساعه.

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0067483 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ حممد ابو �سالك حممد عبدالغني اجلن�سية بنغالدي�ض يرغب يف البيع 
بنغالدي�ض  - اجلن�سية  ابو مو�سى  الهادي  اهلل  فياز  ال�سيد/  50% و  البالغه  كامل ح�سته  والتنازل عن 
خبات  لل  اهلل  حت�سني  ال�سيد/  اإىل  ذلك  و   %50 البالغه  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
لتبديل  املنامة  )منارة  امل�سماة  الرخ�سة  100% يف  بن�سبة  الرخ�سة  مالك  لي�سبح   ، باك�ستان  اجلن�سية 
وا�سالح الطارات( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة امل�سماه رقم )788736( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اأخرى : تغيري ال�سم التجاري لل�سركة من )منارة املنامة 
اأ�سحاب  تنازل   ، الطارات(  وا�سالح  الزيوت  لتبديل  العالية  )القوة  لي�سبح  الطارات(  وا�سالح  لتبديل 
الرخ�ض لأخر، تغيري وكيل خدمات.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  على الجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن بالن�شر 

تبليغ �شادر عن اخلبري احل�شابي - د. ب�شام عجول
اإىل املتنازع �سده / ه�سام عبد احلميد �سخنية

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - منطقة مويلح - جممع الزاهية - فيال رقم 34 - هاتف رقم 0507922200 
Hicham_noor@hotmail.com الريد اللكرتوين

نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلرة يف الدعوى رقم 2022/317 تعيني خرة حمكمة البتدائية واملقامة �سدكم 
من قبل املتنازعة / �سركة اخلط الأمامي لإدارة ال�ستثمار ذ م م

ندعوكم ب�سفتكم طرفاً يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاله لتقدمي مذكراتكم وم�ستنداتكم على الدعوى املقامة �سدكم والتوا�سل مع 
اخلبري ل�ستالم ن�سختكم من امل�ستندات املقدمة من اخل�سم وذلك خالل مدة اأق�ساها �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.

يتم التوا�سل مع اخلبري وار�سال م�ستنداتكم الكرتونياً على و�سائل التوا�سل التالية، علماً اأن عنوان وخارطة املقر متوفر على 
expertbassam@masters.ae الريد اللكرتوين - www.masters.ae موقعنا اللكرتوين

هاتف ار�سي 2233355 4 971+ وات�ض اب 42221148 971+ 
�ض ب 7191 دبي  فاك�ض 42229115 971+ 

مكاين رقم 3092395433 
يف حال تخلفكم عن اإر�سال ما لديكم من م�ستندات وردود متعلقة بالدعوى خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري �سيبا�سر اإجراءات 

اخلرة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري املنتدب /  د. ب�سام عجول

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن  يف الدعوى رقم 26 ل�شنة 2022 اإجراءات االإع�شار دبي

29/3/2022 قررت حمكم�ة  اأنه بجل�سة  املرزوقي  اأمني الع�سار / حممد عبدالرحمن  يعلن 
و  اأحمد  عبيد  حممد  عبداهلل  �سهى   / املدين  اع�سار  اإجراءات  فتح  طلب  قبول  البتدائي�ة  دبي 
عبيد  حممد  عبداهلل  �سهى  لدي  دين  له  من  كل  فعلى  الع�سار.  اأمني  تعيني  و  اأمواله  ت�سفية 
اللكرتوين  الريد  للمطالبات على  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  و  به  املطالبة اخلا�سة  ار�سال  اأحمد 
تاريخ  من  عمل  يوم   20 عن  تزيد  ل  مدة  خالل   TGRS1116@GMAIL.COM
الن�سر. كما يدعو المني كل ذي م�سلحة له حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�سرتداد 
اأق�ساها �سهرين  املدين، خالل مدة  اأموال  اململوكة له من بني  املنقولة  اأو غري  املنقولة  الأموال 
اأن يبني يف طلب ال�سرتداد نوع وطبيعة موا�سفات تلك الأموال وطبيعة  من تاريخ ن�سر، وعلى 

احلق الوارد عليها.
امني الع�سار / حممد عبدالرحمن املرزوقي

باإمارة دبي �سارع ال�سيخ زايد فندق الفريمنت برج املكاتب طابق 7 مكتب 712 
)حممد املرزوقي لتدقيق احل�سابات(

هاتف : 043282162 

اإعالن اإجتماع خربة 

70197
العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر
حمكمة ال�سارقه الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية -2 - حممد عبداهلل جمعه ال�سري -3 ماجد عبداهلل جمعه ال�سري1

�سركة املجموعة ال�ستثمارية اخل�سو�سية املحدودة مدخل / هيئة كهرباء ومياة ال�سارقة املدخل /�سركة اأبوظبي للخدمات املاليه
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCICOM2017/M0000400 - )كلي( جتاري

ال�سري جمعه  عبداهلل  اإىل املحكوم عليه -2 : حممد عبداهلل جمعه ال�سري ، 3-ماجد 
املحدودة اخل�سو�سية  ال�ستثمارية  املجموعة  1-�سركة 

مدخل / هيئة كهرباء ومياة ال�سارقة
املدخل /�سركة ابوظبي للخدمات املاليه

حيث اأنه بتاريخ 31/1/2016 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه ل�سالح املنفذ بنك اأبو ظبي الوطني �ض م ع -يف الق�سية امل�سار 
اإليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور، و دفع الر�سم املحدد لذلك، تنفيذه كالآتي:

اعالنكم مبح�سر احلجز ن�سرا على الأ�سهم املرهونة ل�سالح البنك ب�سوق دبي املايل والأتي بيانها :

القيمة ال�سوقية تاريخ الإغالق  �سعر الإغالقعدد الأوراقا�سم ال�سركة

245،215،1580.1192022/01/0729،180،603.80ال�سركة اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

70،974،3550.8252022/01/0714،691،691.48م�سرف عجمان

لذلك اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اإليه اأعاله خالل 15 يوماً من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.
ويف حالة تخلفكم ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
انذار عديل بالن�شر

رقم )122761/2022(
املن�ذرة/ املوؤجر : حممد فولد ح�سن عبداهلل فولد 

املنذر اإليه / امل�ستاأجر : هال ال�ساير للحفالت ذ.م.م - )جمهول حمل الإقامة(
املنذر / املوؤجر ينذركم ب�سرورة املبادرة ايل �سداد القيمة اليجارية امل�ستحقة مبلغ وقدره 20،000 درهم )ع�سرون 
األف درهما( والذي ميثل بدلت الأيجار امل�ستحقة من بتاريخ 09/05/2022 و ما ي�ستجد من القيمة اليجارية 
50،000 درهم )خم�سون األف درهما( �سنويا حتى تاريخ الت�سليم / الإخالء الفعلي من العني  بواقع مبلغ وقدره 
املوؤجرة ، وكذلك ر�سوم اخلدمات و ال�سيانة وكافة فواتري املاء و الكهرباء والغرامات التاأخريية اإ�سافة اىل ما يلحق 
املوؤجر من ا�سرار و خ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار وذلك خالل املدة القانونية وذلك خالل املدة القانونية �سندا 
لن�ض املادة 25 من القانون رقم )33( ل�سنة 2008 و املعدل للقانون رقم 26/2007 ب�سان تنظيم العالقة بني 
موؤجري و م�ستاأجري العقارات يف اإمارة دبي وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ الن�سر لهذا الأنذار. يف حال تخلفكم عن 
ال�سداد خالل الفرتة املذكورة ، فاإننا �سن�سطر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف حقكم والتي ت�سمل انهاء العقد 
و اخالءكم من العني املوؤجرة و الزامكم بالقيمة اليجارية والغرامات التاأخريية وكافة الفواتري ور�سوم اخلدمات و 
ال�سيانة وكافة الفواتري املتعلقة باملاء و الكهرباء وذلك حتى تاريخ الت�سليم الفعلي اإ�سافة اىل ما يلحق املوؤجر من 

خ�سائر نتيجة اخاللكم بعقد اليجار ومطالبتكم بالر�سوم و امل�ساريف و اتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
انذار عديل بالن�شر

رقم )122770/2022(
 املنذرة: : �سرفيو لدارة املرافق ذ.م.م 

املنذر اإليه : البيت احلجرى للعقارات - موؤ�س�سة فردية - )جمهول حمل الإقامة(
فاأن املنذرة تنبه على املنذر اإليها �سرورة الوفاء بالتزاماتهم على نحو ما يوجبه ح�سن النية 
يف تنفيذ اللتزامات التعاقدية وذلك ب�سداد املبالغ املرت�سدة بذمة املنذر اليها ل�سالح املنذرة 
واأربعة وع�سرون  واأربعمائة  األف  116،424 درهم )مائة و�ستة ع�سر  وقدرها مبلغ وقدره 
درهما( بالأ�سافة اإىل فائدة قانونية وقدرها %5 �سنوياً من تاريخ الأ�ستحقاق احلا�سل يف 
اأيام من  من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل خم�سة  التام  ال�سداد  وحتى   16/04/2020
تاريخ الن�سر لهذا الأنذار. وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل املنذر 
والأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  وكافة  ذمتهم  يف  املرت�سدة  املديونية  بقيمة  للمطالبة  اإليها 

والتعوي�سات اجلابرة لل�سرر..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003261 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد بادال ح�سني حممد جاهريول ال�سالم جاهريول ال�سالم
جمهول حمل الإقامة  

بناء على طلب املدعي : المنيات للمقاولت ال�سحية وال�سباغ قد رفعت هذه الدعوى 
ملطالبتكم مببلغ 7050

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/2 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/25م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002508 يف  الدعوى رقم

املدعى عليه : تريازو املحدودة  - جمهول حمل الإقامة 
احلكم باإلزام املدعى عليهما ب�سداد مبلغ املبلغ امل�ستحق )83658 درهم( )ثالثة وثمانون الف و �ستمائة ثمانية وخم�سون 
ال�سيكات  اإ�ستحقاق  التام وبيان تاريخ  ال�سداد  %9 من تاريخ كل �سيك وحتى تاريخ  درهم(، مع الفائدة القانونية بواقع 

على النحو التايل :
)1( ال�سيك رقم 834 بقيمة 20000 تاريخ الإ�ستحقاق 2021/7/24
)2( ال�سيك رقم 835 بقيمة 20000 تاريخ الإ�ستحقاق 2021/8/25
)3( ال�سيك رقم 836 بقيمة 20000 تاريخ الإ�ستحقاق 2021/9/30

)4( ال�سيك رقم 837 بقيمة 22645.5 تاريخ الإ�ستحقاق 2021/10/30
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.

مع الزام املدعى عليهما مت�سامنني بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/06/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية 
وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد،  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا ً   )10 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنيه 
اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70392
اإعـالن بالن�شـر باللغة العربية

يف الدعوى اال�شتئنافية رقم 55/2022 )مدين( اأم القيوين
اإىل / حممد كاجل مياه حممد طاهر على

نعلمكم باأن ال�ستئناف املقدم من/ موؤ�س�سة بن غافان ملقاولت البناء )موؤ�س�سة فردية( وميثلها 
مالكها/ حممد علي خلفان بن غافان.  �سد / امل�ستاأنف �سدهم /1- �سركة العربي لال�ست�سارات 
الهند�سية ، 2- �سالح الدين دروي�ض رم�سان دروي�ض اآل دروي�ض، 3-حممد كاجل مياه حممد 

طاهر على  ب�ساأن احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 82 /2022 )مدين(
ال�ساعة   13/06/2022 املوافق  الثنني  يوم  جلل�سة  للمحكمة  ال�ستئناف  اإحالة  تقرر  قد 
8:30 �سباحاً مبقر حمكمة ام القيوين الحتادية ال�ستئنافية امام املحكمة. لذا فاأنتم مكلفون 
باحل�سور اأو ايفاد من ميثلكم قانوناً لتقدمي ما لديكم ويف حال غيابكم فاإم املحكمة �ستبا�سر 

نظر ال�ستئناف وفقاً لأحكام القانون. 
�سدر بتوقيعي يوم  30/5/2022.

رئي�س مكتب اإدارة الدعوى 
عمر ماجد را�شد ماجد               

        االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأم القيوين االإحتادية االإ�شتئنافية 
مكتب اإدارة الدعوى

70392 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068435 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد/ المني بت�سوه مياه بنغالدي�ض اجلن�سية واحمل بطاقة 
هوية رقم 784197682764309 ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي البالغة 
بامارة ال�سارقة حتت رقم  تا�س�ست  والتي  الواثق(  )بقالة  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ،%100
بنغالدي�ض اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية  عبداحلق،  الدين  ال�سيد/عماد  ايل   785800

رقم 784197615093065 تنازل �ساحب الرخ�سة لخر ،
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068521 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيدة : اريج حممد احمد يو�سف - اردنية اجلن�سية - متلك الرخ�سة التجارية 
)�سالون الن�سر البي�ض للحالقة( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة 
رقم )78165( حيث ان ال�سيدة : اريج حممد احمد يو�سف - اردنية اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))�سالون الن�سر البي�ض للحالقة( 
تنازل   - اجلن�سية  باك�ستاين   - نوار  احمد  على  جاويد   : ال�سيد  اإىل   )100%( البالغة 
�ساحب الرخ�سة لخر. وعمال بن�ض املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم 
اأي  لديه  فمن  الإعالن  هذا  تاريخ  من  اأ�سبوعني  بعد  اإليه  امل�سار  الأجراء  على  الت�سديق 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068388 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

حيث اأن ال�سيدة : مها ثابت حممد حمد عوده - اردنية اجلن�سية - ميلك الرخ�سة التجارية )ال�سقر 
الذهبي لتنظيف ال�سيارات( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )15500( 
حيث ان ال�سيدة : مها ثابت حممد حمد عوده - اردنية اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))ال�سقر الذهبي لتنظيف ال�سيارات(( البالغة )%100( اإىل ال�سيد 
: يامن حممد النوا�سره - �سوري اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ايل وكيل 
خدمات، تغيري وكيل خدمات تنازل �ساحب الرخ�سة.  و عمال بن�ض املادة )14 ( فقره 5 من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و انه 
اأي  الإعالن فمن لديه  تاريخ هذا  اأ�سبوعني من  بعد  اإليه  امل�سار  الأجراء  الت�سديق على  يتم  �سوف 

اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068437 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة. 
من الطرف الأول : انت�سار احمد نور حممد مظهر احلمادى اجلن�سية : الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : �ساجيب �سودرى بيكا�ض �سودرى  اجلن�سية : بنغالدي�ض 
بال�سم التجاري )غ�سوه خلياطة وتطريز العبايات(  ن�ساط الرخ�سة )خياطة العبايات وال�سيل 
والعبايات( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 

562622 ال�سادرة بتاريخ 2008/5/22  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
MOJAU_2022- 0068495 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : عبدالقادر حممد خري احلق - اجلن�سية : بنغالدي�ض 

اإىل الطرف الثاين : ريبون مياه جمال مياه - اجلن�سية : بنغالدي�ض 
بال�سم التجاري )خورفكان لتنظيف املباين(  ن�ساط الرخ�سة )خدمات التنظيف 

الداخلية للمباين( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة 
رخ�سة مهنية رقم 776123 ال�سادرة 

بتاريخ  2020/2/10 
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349
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منطقة عجمان احلرة ت�صجل 45 يف املئة 
منوا يف قطاع التجارة الإلكرتونية 

•• عجمان -وام:

يف   45 بن�سبة  الإلكرتونية  التجارة  قطاع  احل��رة منوا يف  حققت منطقة عجمان 
املئة منذ بداية العام اجلاري الأمر الذي يعك�ض املكانة املرموقة للمنطقة كحا�سنٍة 
مثالية لالأعمال ووجهٍة رائدة لل�سركات العاملية، مدعومًة مبحفظٍة متكاملة من 
احللول املتقدمة واملرافق احلديثة. واأكدت منطقة عجمان احلرة خالل م�ساركتها 
اأن هذا النمو يعزى اإىل   ”2022 “�سيمل�ض ال�سرق الأو�سط  يف معر�ض وموؤمتر 
تنوع احللول التي تتيحها املنطقة احلرة، خا�سًة يف جمال امل�ستودعات والتخزين 
الإمارات  دول��ة  يف  الإلكرتونية  التجارة  ت�سهده  التي  امل�سطرد  النمو  جانب  اإىل 
احلرة  عجمان  منطقة  يف  املبتكرة  التخزين  منظومة  وتتميز  املتحدة.  العربية 
ت�سهل  نوعية  حلوًل  وتوفر  اللوج�ستية،  املتطلبات  كافة  لتلبية  م�سممًة  بكونها 
عمليات �سركات التجارة الإلكرتونية، مبا يعزز مكانة املنطقة كمركٍز رائد لأن�سطة 
التخزين والتوزيع والتجارة الإلكرتونية. ويف اإطار دعمها ل�سركاء الأعمال بقطاع 
من�سًة  باملعر�ض  جناحها  يف  احل��رة  عجمان  منطقة  اأتاحت  الإلكرتونية،  التجارة 
و”�سوق  العود”؛  و”بيت  موبيليتي”؛  اإم  “دي  �سركات  وخ��دم��ات  حلول  لعر�ض 
بازار”؛ و”اآبل وانغ”؛ و”فا�ست كومري�ض«. واأو�سح �سعادة املهند�ض علي ال�سويدي، 
اأ�سا�سية  ركيزًة  ت�سكل  الإلكرتونية  التجارة  اأن  احل��رة  عجمان  منطقة  ع��ام  مدير 
ال�سويدي  ال��دول��ة. واأك��د  لنجاح ح��رة عجمان واإح���دى القطاعات الأك��رث من��واً يف 
�سركات  ��ع  وت��و���ُسّ لنمو  املثلى  ال�سبل  ت��وف��ري  على  احل���رة  عجمان  منطقة  ح��ر���ض 
اللوج�ستية  وحلولها  املتقدمة  مرافقها  خالل  من  ودعمها  الإلكرتونية،  التجارة 
نهج منطقة عجمان  تعك�ض  الإيجابية اجلديدة  املوؤ�سرات  ان  املتكاملة م�سريا ايل 
احلرة ال�سرتاتيجي لتطوير هذا القطاع احليوي، وا�ستقطاب املزيد من ال�سركات 
امل�سافة،  القيمة  ذات  وخدماتها  املتنوعة  عرو�سها  من  ال�ستفادة  من  ومتكينها 
الأو�سط  ال�سرق  “�سيمل�ض  ان  ال�سويدي  واأو�سح  الإلكرتونية.  للتجارة  ومركزها 
2022” يعد من�سًة مثالية لت�سليط ال�سوء على تناف�سية منطقة عجمان احلرة 
وعوامل اأف�سليتها، مبا يف ذلك موقعها ال�سرتاتيجي ومتُيّز بيئة اأعمالها الداعمة 
لال�ستثمار، وتطور بنيتها التحتية، وكفاءة حلولها املبتكرة وحمفزاتها وت�سهيالتها 
وخدماتها ذات القيمة امل�سافة، اإىل جانب احت�سانها م�ساحات اأعمال عالية اجلودة 
�سركاء  متكني  علي  املعر�ض  ملنظمي  ال�سكر  مقدما  الإلكرتونية  التجارة  ل�سركات 
الأعمال من امل�ساركة وا�ستعرا�ض خدماتهم ومنتجاتهم جنباً اإىل جنب مع منطقة 
جناحهم.  فر�ض  وتعزيز  منوهم  بدعم  املنطقة  التزام  متا�سياًمع  احل��رة،  عجمان 
التي  النمو  ونتائج   ”2022 “�سيمل�ض  ومتثل م�ساركة منطقة عجمان احلرة يف 
اأعلنت عنها موؤ�سراٍت جديدة على التزامها بامل�سي قدماً يف متكني جمتمع الأعمال، 
و”ميناء  عجمان”  “غرفة  مثل  ال�سرتاتيجيني،  �سركائها  مع  تعاونها  وتطوير 
مزاولة  ت�سهيل  �سبيل  يف  امل�سرفية،  املوؤ�س�سات  من  وجمموعٍة  و”نون”  عجمان” 
الأعمال يف دولة الإم��ارات، وتر�سيخ مكانة املنطقة احلرة كاإحدى مراكز الأعمال 

العاملية املرموقة يف الدولة.

اأكد التطلع اإىل م�ساعفة حجم التبادل التجاري مع قرغيز�ستان اإىل 10 اأ�سعاف

وزير القت�صاد لـ »وام«: الإمارات وقرغيز�صتان يد�صنان 
مرحلة جديدة من العالقات القت�صادية يقودها القطاع اخلا�س

•• قرغيز�ستان-وام:

اأك��د معايل عبداهلل بن طوق امل��ري وزي��ر القت�ساد 
الإم��ارات وجمهورية قرغيز�ستان يد�سنان  اأن دولة 
القت�سادية  ال����ع����الق����ات  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
اخلا�ض  القطاع  يقودها  والتجارية  وال�ستثمارية 
م�ساعفة  يف  ي�سهم  مب��ا  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
اأ���س��ع��اف خالل   10 ال��ت��ج��اري اإىل  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م 
املرحلة املقبلة لي�سل اإىل اأكرث من 8 مليارات دولر 

�سنويا.
وق����ال وزي����ر الق��ت�����س��اد يف ح����وار م���ع وك���ال���ة اأنباء 
تراأ�ض معاليه وفداً  بالتزامن مع  “وام”  الإم��ارات 
جمهورية  عا�سمة  بي�سكك  اإىل  وجتارياً  اقت�سادياً 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة غري  ال���ت���ج���ارة  اإن ح��ج��م  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان 
اأكرث من  الإم��ارات وقرغيز�ستان بلغ  النفطية بني 

828 مليون دولر خالل عام 2021.
�ساحب  توجيهات  مع  متا�سيا  اأن��ه  معاليه  واأ���س��اف 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئي�ض 
الدولة “حفظه اهلل” و�سعت دولة الإمارات اأهدافا 
للخم�سني  القت�سادية  ل�سيا�ستها  وا�سحة  وروؤي���ة 
عاما املقبلة تتمثل يف تعزيز �سراكتها وتعاونها مع 
معها  التجاري  التبادل  م�ستوى  لرفع  العامل  دول 

اإىل اأعلى امل�ستويات خالل الأع��وام املقبلة وذلك يف 
التجارة  حجم  مل�ساعفة   10 يف   10 م�سروع  اإط��ار 
اإىل 10 اأ�سعاف حيث ركز امل�سروع على 10 دول يف 

اأ�سيا لزيادة حجم ال�ستثمارات والتبادل التجاري.
وقال معاليه اإن الإم��ارات ت�ستحوذ على %98من 
مع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  جت��ارة  اإجمايل 
الأوىل  املرتبة  الإم���ارات  تت�سدر  فيما  قرغيز�ستان 
التجاري  التبادل  حجم  اجمايل  حيث  من  خليجيا 

بني قرغيز�ستان ودول التعاون.
غري  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
خالل   167% اإىل  من���ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي 
اخلم�ض �سنوات املا�سية يف حني منا حجم ال�سادرات 
الإم���ارات���ي���ة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي��ة اإىل ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان اإىل 

%742 وذلك خالل الفرتة ذاتها.
اأن المارات  واأ�ساف معايل عبداهلل بن طوق املري 
ت�ستحوذ على %98 من �سادرات قرغيز�ستان اإىل 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي بينما ت�سل م�ساهمة 
التعاون  دول  من  قرغيز�ستان  واردات  يف  الإم���ارات 

. اإىل 99.7% 
اإىل  اأن زي��ارة وفد جتاري وا�ستثماري  واأك��د معاليه 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  ال�سديقة  قرغيز�ستان  ج��م��ه��وري��ة 
البلدين  جتمع  ال��ت��ي  املتميزة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

يف  مهما  اقت�ساديا  �سريكا  قرغيز�ستان  تعد  حيث 
وفر�ض  باإمكانات  وتتمتع  الو�سطى  اآ�سيا  منطقة 
واعدة جتعل من اأ�سواقها اإحدى الوجهات التجارية 
وال�ستثمارية احليوية بالن�سبة للقطاع اخلا�ض يف 
املجالت  املتزايد يف  بالزخم  تتميز  والتي  الإم��ارات 
والأمن  ال��زراع��ة  ل�سيما  وال�ستثمارية  التجارية 
وال�سياحة  الغذائية  ال�سناعات  ي�سمل  مبا  الغذائي 

والبنية التحتية والطاقة املتجددة.
واأ�ساف اأن اأهمية الزيارة تاأتي بهدف اإقامة �سراكات 
امل�����س��رتك��ة وت���ع���زز التبادل  امل�����س��ال��ح  ت��خ��دم  دائ���م���ة 
التجاري وال�ستثمارات اإ�سافة اإىل خلق فر�ض منو 
اإىل اأن دولة الإمارات  واعدة بني البلدين ..م�سرياً 
ا�ستثمارات  دول����ة مت��ت��ل��ك   20 اأه����م  ق��ائ��م��ة  ���س��م��ن 

اأجنبية مبا�سرة يف قرغيز�ستان.
واأ���س��ار م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق اإىل اأن���ه ي��وج��د 8 
ال�ستثماري  التعاون  لتعزيز  ا�سرتاتيجية  جمالت 
“الطريان  يف  وتتمثل  قرغيز�ستان  مع  والتجاري 
وال�سناعات  وال���ع���ق���ارات  اللوج�ستية  واخل���دم���ات 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال���زراع���ة وال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة املتجددة 

وال�سياحة والنقل و التاأمني و البنية التحتية«.
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  ال���زي���ارة  اأن  اإىل  معاليه  ون���وه 
�سراكات تنموية يف القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك 

البلدين  وا�ستك�ساف فر�ض جديدة لال�ستثمار بني 
التجاري  ال��ت��ع��اون  م�����س��ت��وى  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 

وال�ستثماري مع اجلانب القريغيزي.
للمنطقة  م���ي���دان���ي���ة  زي��������ارات  ال�����زي�����ارة  وت�����س��م��ل 
�سركات  وم��ق��رات  “بي�سكيك”  احل��رة  القت�سادية 
وم�سانع يف جمالت ال�سناعات الغذائية وامل�سروبات 

ومواد البناء والن�سيج واملالب�ض.
40 جهة حكومية  ال��دول��ة ممثلني عن  وف��د  ي�سم 
احت��ادي��ة وحم��ل��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ال���ذي ي�سكل 
اأكرث من 70 % من اأع�ساء الوفد من م�ستثمرين 
و�سركات يف قطاعات ال�سناعات الغذائية والطريان 
والبنى  وال��ع��ق��ارات  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  وال�سياحة 

التحتية واللوجي�ستيات واملياه واحللول البيئية.

�صهيل املزروعي يفتتح فعاليات اجتماع هيئات املوانئ PAR 2022 يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

افتتح ام�ض معايل املهند�ض �سهيل حممد 
املزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية 
اجتماع  م��ن  ال�سابعة  ال����دورة  فعاليات 
2022 يف  لعام   PAR امل��وان��ئ  هيئات 
يف  الأوىل  للمرة  ينعقد  ال��ذي  اأبوظبي 
،ت�ست�سيفه  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة 

جمموعة موانئ اأبوظبي.
وت�ستمر فعاليات الجتماع املنعقد حتت 
جديدة  حقبة  ت�سور  معاً  “نعيد  عنوان 
�سيزونز  ف���ور  ف��ن��دق  يف  التجارة”  م��ن 
اأبوظبي يف جزيرة املاريه يومني ، حيث 
ت��ن��ع��ق��د ال�������دورة احل���ال���ي���ة خ����الل فرتة 
املوانئ  ل��ق��ط��اع��ات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  حم���وري���ة 
وال�سحن البحري ب�سبب تنامي املخاوف 
من اإمكانية تاأثري تعطل عمليات �سحن 
التوريد  �سل�سلة  على  اآ�سيا  يف  الب�سائع 

العاملية.
رفيعي  مم��ث��ل��ني  امل����وؤمت����ر  يف  وي�������س���ارك 
العاملية  امل����وان����ئ  م����ن  ل���ع���دد  امل�������س���ت���وى 
ميناء  ت�سمل  دول���ة   13 م��ن  امل��رم��وق��ة 
وغوانزو  وب��و���س��ان  وبر�سلونة  اأن��ت��وي��رب 
وال�����ع�����راق وك����وب����ه وُع�����م�����ان وروت���������ردام 
و�سنغافورة  و����س���ي���ات���ل  وال�������س���ع���ودي���ة 
و���س��ن��غ��ه��اي. و���س��ي��ق��وم امل�����س��ارك��ون خالل 
با�ستعرا�ض  للحدث  املغلقة  اجلل�سات 
املمار�سات،  اأف�سل  حول  والأفكار  الآراء 
والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، وكيفية 
مد ج�سور التعاون مبا يعود بالنفع على 
جميع الأطراف العاملة يف قطاع النقل 

البحري العاملي دائم التطور.
يتم  التي  الرئي�سية  املو�سوعات  وت�سمل 
اجلهود  املغلقة  اجلل�سات  خ��الل  بحثها 

التي تبذلها املوانئ املختلفة لت�سييد بنى 
حتتية قوية ورا�سخة ت�سهم يف التخفيف 
من اآثار التغري املناخي وارتفاع من�سوب 
قيام  ج���ان���ب  اإىل  ال����ع����امل،  يف  ال���ب���ح���ار 
اجلديدة  امل��ب��ادرات  مبناق�سة  امل�ساركني 
الرامية اإىل تعزيز الكفاءة والتقليل من 

الأثر البيئي.
و���س��ه��د الج��ت��م��اع اإل��ق��اء ك��ل م��ن معايل 
وزير  امل��زروع��ي،  حممد  �سهيل  املهند�ض 
عمر  و�سعادة  التحتية  والبنية  الطاقة 
العامة  الهيئة  رئي�ض  احلريري،  طالل 
للموانئ يف ال�سعودية موانئ ، وكواه يل 
املالحة  هيئة  التنفيذي،  الرئي�ض  هون، 
البحرية واملوانئ يف �سنغافورة، والكابنت 
حممد جمعة ال�سام�سي، الع�سو املنتدب 
موانئ  ملجموعة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض 
اأبوظبي كلمات افتتاحية خالل جل�سات 

الج��ت��م��اع. ورك����زت اجل��ل�����س��ات ال��ت��ي مت 
ع��ق��ده��ا خ���الل اج��ت��م��اع ه��ي��ئ��ات املوانئ 
من  وا����س���ع���ة  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى   PAR

بالتقنيات  املتعلقة  الفرعية  املوا�سيع 
الكربون  واإزال�������ة  وال��رق��م��ن��ة  امل��ب��ت��ك��رة 
ع��رو���ض تقدميية  اإىل ج��ان��ب  وال��ت��ن��وع، 

م��ت��خ�����س�����س��ة ون���ق���ا����س���ات م��ت��ع��م��ق��ة مع 
جم��م��وع��ة م���ن اخل������راء ال��ع��امل��ي��ني يف 

القطاع.

بتوجيهات ورعاية من�صور بن زايد .. اإطالق برنامج اأبوظبي للجينوم الزراعي
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ من�سور  بتوجيهات ورعاية �سمو 
رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة رئي�ض 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�ض 
الهيئة  اأط��ل��ق��ت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وال�����س��الم��ة 
الزراعي  ل��ل��ج��ي��ن��وم  اأب���وظ���ب���ي  ب��رن��ام��ج 
البحثية  امل���راك���ز  ب��ع�����ض  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
لتطبيق  وذل����ك  ال���دول���ة،  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 

البحوث اجلينية الزراعية.
نوعه  من  الأول  الرنامج  هذا  ويعتر 
ي��ع��زز من  امل��ن��ط��ق��ة، مم��ا  ع��ل��ى م�ستوى 
مكانة اأبوظبي على امل�ستويني الإقليمي 
يف  علمية  مرجعية  ويجعلها  وال���دويل، 
اإىل  بالإ�سافة  الزراعي  اجلينوم  جمال 
حتقيق الدولة ملتطلبات اتفاقية املوارد 

الوراثية النباتية لالأغذية والزراعة.
للجينوم  اأب���وظ���ب���ي  ب���رن���ام���ج  وي����ن����درج 
طموح  خطة  م��ب��ادرات  �سمن  ال��زراع��ي 
ال��غ��ذاء، حيث  وف���رة  لتحقيق  اأب��وظ��ب��ي 
اجلينية خطوة مهمة  الدرا�سات  تعتر 
ت��وف��ري ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة لتحديات  ن��ح��و 
يعزز  مب��ا  امل�ستقبل،  يف  الغذائي  الأم���ن 
لالإمارة  الغذائي  الأم���ن  منظومة  م��ن 

والدولة.
الإنتاج  حت�سني  يف  ال��رن��ام��ج  وي�ساهم 
ال���زراع���ي امل�����س��ت��دام م��ن خ���الل حت�سني 
ال���������س����اللت احل���ي���وان���ي���ة والأ�����س����ن����اف 
ذات  وراث��ي��ة  �سفات  واك�سابها  النباتية 
بالقطاع  ل��ل��ن��ه��و���ض  اق��ت�����س��ادي��ة  ق��ي��م��ة 
الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته 

لالإمارة.
اأ�سا�سية �سمن  ركيزة  الرنامج  ويعتر 
مبادرات وبرامج اخلطة ال�سرتاتيجية 
وال�سالمة  ل���ل���زراع���ة  اأب���وظ���ب���ي  ل��ه��ي��ئ��ة 

ويهدف   ،2025-2022 ال��غ��ذائ��ي��ة 
باأنواعها  املحلية  ال�ساللت  تطوير  اإىل 
مبا  وال�����س��م��ك��ي��ة،  واحل��ي��وان��ي��ة  النباتية 
ي�����س��م��ن حت�������س���ني الإن������ت������اج ال����زراع����ي 
املناخية  ال��ظ��روف  وم��واج��ه��ة حت��دي��ات 
والبيئية لالإمارة، واإن�ساء بنك اجلينات 
النباتية  ال����وراث����ي����ة  امل���������وارد  حل���ف���ظ 
واإن�ساء  املحلية،  وال�سمكية  واحليوانية 
اجلينية،  ل�����س��اللت��ه��ا  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
وع��ي��ن��ات ق��اب��ل��ة ل��الإك��ث��ار ع��ن��د احلاجة 

لذلك م�ستقبال.
ال���رن���ام���ج ع��ل��ى تطوير  ���س��ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
بعمليات  ل��ل��ن��ه��و���ض  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ق���درات 
النباتية  ال�����س��اللت  وت�����س��ج��ي��ل  ح��ف��ظ 
وعمليات  دول��ي��ا،  املحلية  احل��ي��وان��ي��ة  و 
ال�سفات  ودرا����س���ة  اجل��ي��ن��ي،  الت�سل�سل 
للنباتات  واجل����ي����ن����ي����ة  ال����ظ����اه����ري����ة 
اجلينية  الدلئل  وحتديد  واحليوانات، 
الوراثية  ل��ل��م��وارد  امل��رغ��وب��ة  لل�سفات 

من  �سيمكن  مما   ، والنباتية  احليوانية 
وجود كوادر حملية �سابة متخ�س�سة يف 

علوم اجلينوم والتح�سني الوراثي.
العامري  البحري  �سعيد  �سعادة  واأك���د 
للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م���دي���ر 
وال�سالمة الغذائية اأن برنامج اأبوظبي 
امل�ساريع  اأح����د  ه��و  ال���زراع���ي  ل��ل��ج��ي��ن��وم 
قطاع  م�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف  ال���رائ���دة 
واحليواين  ال��ن��ب��ات��ي  ب�سقيه  ال���زراع���ة 
لدخول  وتاأهيله  ال�سمكي،  وال���س��ت��زراع 
مرحلة جديدة من التطور امل�ستند اإىل 
لتح�سني  الوراثية  املعلومات  ا�ستخدام 
ال���������س����اللت احل���ي���وان���ي���ة والأ�����س����ن����اف 
ال��ن��ب��ات��ي��ة وت��ع��زي��ز ب��رام��ج ال��وق��اي��ة من 
الزراعية  والآف����ات  الوبائية  الأم��را���ض 
وحيوانية  زراعية  منتجات  اإىل  و�سول 
تلبي  وبكميات  اجل���ودة  عالية  و�سمكية 
تطلعات الأمن الغذائي لإمارة اأبوظبي 

ودولة الإمارات.

الزراعي  اجل��ي��ن��وم  ب��رن��ام��ج  اأن  واأك�����د 
الر�سيدة  القيادة  وال��ت��زام  روؤي��ة  يج�سد 
برنامج  جم��ل�����ض  ع���ل���ى  ت�������س���رف  ال���ت���ي 
اجلينوم الإماراتي لتعزيز مكانة الدولة 
والبتكار يف جمال علم  للبحث  كمركز 

اجلينوم.
يحظى  ال���رن���ام���ج  اإن  ���س��ع��ادت��ه  وق�����ال 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  كبري  ودع���م  باهتمام 
رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور 
الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ل��ل��زراع��ة وال�����س��الم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة، نظرا 
لإمارة  ك��ب��رية  منافع  م��ن  �سيحققه  مل��ا 
قاعدة  اإر�ساء  يف  ي�ساهم  حيث  اأبوظبي، 
ع��ل��م��ي��ة وت���اأه���ي���ل ن��خ��ب��ة م����ن ال����ك����وادر 
ال���وط���ن���ي���ة امل���وؤه���ل���ة يف جم�����ال اأب���ح���اث 
اجلينوم الزراعي وتطبيقاته، بالإ�سافة 
الوقت  اختزال  يف  املبا�سرة  نتائجه  اإىل 
الوراثي  والتقييم  للتح�سني  امل��ط��ل��وب 

لل�ساللت احليوانية والأ�سناف النباتية 
الفريدة  الوراثية  امل��وارد  وتاأمني حفظ 
يف  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  املحلية  لالأ�سناف 
ب��ن��ك اجل��ي��ن��ات ل��ل��م��وارد ال��وراث��ي��ة، مما 
القادمة  ل���الأج���ي���ال  ح��ف��ظ��ه��ا  ي�����س��م��ن 

وا�ستخدامها يف برامج التح�سني.
تقليل  يف  ي�����س��ه��م  ال���رن���ام���ج  اأن  وب����ني 
احليوانية  ال�������رثوة  رع����اي����ة  ت��ك��ال��ي��ف 
الأ�سناف  انتخاب  خالل  من  والنباتية 
وال�����س��اللت امل��ق��اوم��ة ل��الأم��را���ض وذات 
واملتحملة  العالية  الإنتاجية  ال�سفات 
للدولة،  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة  ل��ل��ظ��روف 
مرجعية  �سيكون  الرنامج  اأن  مو�سحا 
ا�ستخدام  جم���ال  يف  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حملية 
الإنتاج  حت�����س��ني  يف  اجل��ي��ن��وم  ت��ق��ن��ي��ات 
ال����زراع����ي وت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��الك امل����وارد 
الأ�سناف  انتخاب  الطبيعية من خالل 
امل��ت��ح��م��ل��ة ل��ل��ج��ف��اف وامل���ل���وح���ة وزي�����ادة 
الإن��ت��اج ال��زراع��ي ورف��ع ج��ودت��ه وتعزيز 

الأمن الغذائي واحليوي.
اأن برنامج اجلينوم الزراعي  اإىل  واأ�سار 
اأبوظبي،  ط���م���وح  خ��ط��ة  م���ع  ي��ن�����س��ج��م 
وي��ت��م��ا���س��ى م���ع ت��وج��ه��ات ال���دول���ة نحو 
الغذائي  الأم������ن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال����ري����ادة 
واخلطة ال�سرتاتيجية للهيئة الرامية 
م�ستدامة  تنمية  ذو  قطاع  تطوير  اإىل 
الغذائية  وال�سالمة  ال��زراع��ة  جم��ال  يف 
والأم�������ن احل���ي���وي م���ن خ����الل تقدمي 
التكنولوجيا  وت�سخري  مبتكرة  خدمات 
مو�سحا  ال�ستثمار،  وتوجيه  احلديثة 
وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن 
اأولوياتها  ����س���دارة  يف  ت�سع  ال��غ��ذائ��ي��ة 
للمرحلة املقبلة تفعيل وتعزيز ال�سراكات 
العلمي  ال���ب���ح���ث  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���داع���م���ة 
منهجيات  وت��ن��ف��ي��ذ  ل��ب��ن��اء  وال��ت��ط��وي��ر 
تدعم  وتطبيقي  علمي  بحث  ودرا���س��ات 
اأهداف ال�ستدامة الزراعية والريادة يف 

جمال الأمن الغذائي.

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
للحداده  الوكاع  جا�سم  ال�س�����ادة/حمد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والنجاره امل�سلحه رخ�سة رقم:1164019 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد رم�سان ال�سهاب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حمد جا�سم الوكاع
تعديل وكيل خدمات / حذف احمد عبيد را�سد مطر ال�سويدى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمد جا�سم الوكاع للحداده والنجاره امل�سلحه

HAMAD JASSEM ALWAKAA RE INFORNCED CARPENTRY & BLACKSMITH

اإىل/ الدروب ال�ساخمة للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ALDOROB ALSHAMIKHA GENERAL CONTRACTING   SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 1974/2021/208 تنفيذ مدين
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228  

2021/1716 مدين جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
)132830.94 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

طالب التنفيذ : �سركة جمموعة الإمارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع  
عنوانه : اإمارة اأبوظبي - تقاطع �سارع ال�سيخ زايد الثاين مع �سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد ال مكتوم 

وميثله : عبداهلل طالب حممد اأحمد  
املطلوب اإعالنه : 1 - م�سطفى نورالدين فنيدات كوليكيل - �سفته : منفذ �سده   

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 132830.94 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة. 

يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021



26

املال والأعمال
اخلميس   2  يونيو    2022  م   -    العـدد   13559  

Thursday    2    June    2022   -  Issue No   13559

الإمارات العاملية لالأملنيوم ت�صتاأنف برنامج هند�صة 
امل�صتقبل بالتعاون مع الإمارات للتعليم املدر�صي

•• اأبوظبي-وام: 

برنامج  ا�ستئناف  ع��ن  اأم�����ض  ل��الأمل��ن��ي��وم،  العاملية  الإم�����ارات  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
املدر�سي،  للتعليم  الإم���ارات  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة  امل�ستقبل”  “هند�سة 
جمالت  يف  واإلهامهم  الثانوية   املرحلة  طلبة  متكني  على  يهدف  وال��ذي 
جمالتها  اأح��د  يف  والعمل  والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم 

م�ستقباًل.
ويت�سمن الرنامج جمموعة متنوعة من املحا�سرات يف الف�سول الدرا�سية 
وت�سمل  املخت�سني،  امل��درب��ني  م��ن  العديد  يقدمها  تفاعلية  عمل  وور����ض 
اخلا�سة  والب��ت��ك��ارات  التطبيقات  ال��رن��ام��ج  يتناولها  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 
النبعاثات  تقليل  مثل  لل�سركة  البيئية  والأولويات  الأملنيوم  اإنتاج  بعملية 

واإعادة التدوير.
ويهدف برنامج “هند�سة امل�ستقبل” اإىل تعريف الطلبة بالعلوم الأ�سا�سية 
الإم���ارات  “مئوية  ب��ن��ود   يحاكي  كما  الأمل��ن��ي��وم،  �سناعة  عليها  تقوم  التي 
واملواهب  ال��ق��درات  وتنمية  تطوير  ���س��رورة  على  ارت��ك��زت  التي   ،”2071
من  والريا�سيات،  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف  الوطنية 
كما  ال��دول��ة،  يف  التناف�سية  على  قائم  معريف  اقت�ساد  دعائم  تر�سيخ  اأج��ل 
والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  على  الرنامج  تركيز  ياأتي 
حتقيقاً ملتطلبات ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
“م�سروع 300 مليار”  والتي اأفردت بدورها حيزاً كبرياً لتطوير املهارات 

يف احلقول املعرفية امل�سار اإليها.

رئي�س غواتيمال ي�صتقبل فاهم القا�صمي ويبحثان 
اآفاق تطوير العالقات ال�صتثمارية مع ال�صارقة

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�ستقبل فخامة اإليخاندرو غياماتي، رئي�ض جمهورية غواتيمال، وفد دائرة 
رئي�ض  القا�سمي،  فاهم  ال�سيخ  برئا�سة  ال�سارقة،  يف  احلكومية  العالقات 
الدائرة، بح�سور معايل جانيو رو�سالي�ض، وزير القت�ساد، حيث مت بحث 
الوفد  زار  كما  القت�سادي مع غواتيمال،  املجال  التعاون يف  اآف��اق تطوير 
جمهورية كو�ستاريكا، وناق�ض مع كبار امل�سوؤولني فيها �سبل تعزيز التعاون 

امل�سرتك يف القطاعات القت�سادية والتنموية.
تنتهجها  التي  التنموية  اخلطط  على  الزيارة  خالل  الدائرة  وفد  واطلع 
اإىل مناق�سة جهود اجلانبني يف تعزيز ال�سرتاتيجيات  اإ�سافًة  غواتيمال، 
ق�سر  القا�سمي  فاهم  ال�سيخ  زار  كما  لال�ستثمارات،  اجلاذبة  القت�سادية 
الثقافة الوطني يف غواتيمال، حيث اأ�ساد بجهود التبادل الثقايف بني دولة 
العالقات  عمق  م��وؤك��داً  غواتيمال،  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال��ت��ي ت��رب��ط اإم����ارة ال�����س��ارق��ة م��ع م��دن غ��وات��ي��م��ال، وم��ا متثله م��ن ركائز 
لتبادل اخلرات وتو�سيع جمالت التعاون الثقايف والقت�سادي والتجاري 
املتوا�سل  التعاون  عمادها  العالقات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً  وال�ستثماري، 

والحرتام املتبادل وامل�سلحة امل�سرتكة.

الأعلى للطاقة بدبي يوزع جوائز الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة �صبتمرب املقبل
•• دبي- وام:

بدبي  للطاقة  الأعلى  املجل�ض  يوا�سل 
جوائز  لتوزيع  النهائية  ال�ستعدادات 
الإمارات  “جائزة  من  الرابعة  ال��دورة 
�سمن  امل��ق��ب��ل  ���س��ب��ت��م��ر  يف  للطاقة” 
املياه  تكنولوجيا  “معر�ض  ف��ع��ال��ي��ات 

والطاقة والبيئة – ويتيك�ض- يف دبي.
م���ن جائزة  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  وت���ق���ام 
�ساحب  رعاية  حتت  للطاقة  الإم���ارات 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
رئي�ض  ال����دول����ة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم��ن��ائ��ب 
جمل�ض ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
وحت���ت ���س��ع��ار »ت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار لطاقة 
دور  تعزيز  اإىل  ت�سعى  م�ستدامة«حيث 
دبي يف جمال الطاقة وحتويلها مركزاً 
والنظيفة  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ع��امل��ي��اً 

وابتكار تكنولوجيا الطاقة.
وت����اأت����ي ال����س���ت���ع���دادات ال��ن��ه��ائ��ي��ة مع 
اق������رتاب الإع�������الن ع���ن اجل����وائ����ز من 
وامل�ساريع  الرت�سيحات  تقييم  خ��الل 
املقدمة من خالل نخبة من املحكمني 
ال����ع����امل����ي����ني يف جم������الت  واخل������������راء 
اب��ت��ك��ارات ال��ط��اق��ةوال��ت��ي ت��رتج��م روؤى 
وتوجهات اإمارة دبي والإمارات والعامل 
ا���س��ت��دام��ة من  اأك���رث  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 
خ������الل ت���ر����س���ي���خ ق����ط����اع ط����اق����ة م���رن 
القت�سادي  النمو  تعزيز  على  وق���ادر 
يف  العاملية  التحديات  ظل  يف  امل�ستدام 
ومواجهة  البيئة  على  احلفاظ  جم��ال 
العاملية  والتحديات  املناخية  التغريات 

بتاأمني امداد الطاقة.
اجل����ائ����زة  اأن  اإىل  الإ�������س������ارة  وجت�������در 
16 دولة  ا�ستقبلت187 تر�سيحاً من 
وال�سعودية  وم�سر  الإم���ارات  تت�سمن 
وعمان  وامل����غ����رب  وال���ك���وي���ت  والأردن 
واأ�سرتاليا  وتركيا  واإي���ران  وفل�سطني 
وف���ن���ل���ن���دا وك����ن����دا وال����ي����اب����ان وك���وري���ا 
اجل��ن��وب��ي��ة. وت������رتاوح امل�����س��ارك��ات بني 
اب���ت���ك���ارات وم�������س���روع���ات ط���اق���ة تركز 
ال�ستهالك  وتر�سيد  ال�ستدامة  على 
الطاقة  كفاءة  معدلت  اأعلى  وحتقيق 
للطاقة  الت�سغيلية  العمليات  كافة  ويف 
بدءاً من مراحل توليد الطاقة وانتهاًء 
الطاقة  اىل  ب��ال���س��اف��ة  ب��ا���س��ت��ه��الك��ه��ا 
النظيفه وبناء القدرات ال�سابة والبحث 

والتطوير.
وقال معايل �سعيد حممد الطايرنائب 
بدبي  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض 
للطاقة:  الإم��������ارات  ج���ائ���زة  ورئ���ي�������ض 
للطاقة مع  الإم��ارات  “تن�سجم جائزة 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي /رعاه 
اهلل/ل��ت��ع��زي��ز امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة لدولة 
قطاعات  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
مع  تتما�سى  كما  امل�����س��ت��دام��ة.  ال��ط��اق��ة 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للحياد  دب���ي  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2050

الكربوين 2050.
اإىل  وت��ه��دف ج��ائ��زة الإم����ارات للطاقة 
ا�ستهالك  ت��ر���س��ي��د  م����ب����ادرات  ت��ع��زي��ز 
اأف�سل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  واإىل  ال��ط��اق��ة 
املمار�سات وم�ساركتها وعر�ض اإمكانات 
الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة. وعلى 
هذا النحوا�ستقطبت اجلائزة يف دورتها 
الرابعة املتخ�س�سني الذين يعملون يف 
وحت�سني  امل�ستدامة  الطاقة  جم���الت 

خمرجات التعليم حول الطاقة.
ويف حني تركز جائزة الإمارات للطاقة 
لكفاءة  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول  ب��ال��ت��م��ّي��ز يف 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  ال��ط��اق��ة يف 
ا�ستقطبت  اجل����ائ����زة  ف������اإن  اأف���ري���ق���ي���ا 
م�ستدامة  حل��ل��ول  دول���ي���ة  م�����س��ارك��ات 
وم����وؤث����رة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة م���ن دول 
اأخ���رى ح��ول ال��ع��امل. وم��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي�سهد حفل توزيع اجلوائز يف �سبتمر 
ال����ق����ادم ح�����س��ور ن��خ��ب��ة م���ن اخل����راء 
الطاقة  جم�����الت  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ني 
واحد  �سقف  �سيجتمعون حتت  والذين 

لتكرمي الفائزين.
واأ�ساف معايل الطاير: “ت�ساهم جائزة 
ال�ستدامة  تعزيز  الم��ارات للطاقة يف 
يف  وامل�ساهمة  العاملي  الطاقة  قطاع  يف 
املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
ب��احل��د م��ن ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي واحلفاظ 
توظيف  خ��الل  وذل��ك من  البيئة  على 

لتلك  عملية  حلول  اإي��ج��اد  يف  البتكار 
م�ستقبل  وا����س���ت�������س���راف  ال���ت���ح���دي���ات 
يف  م�ساهمتها  لتعزيز  للطاقة  م�ستدام 

م�سرية التنمية يف كافة القطاعات.
جائزة  “ت�سهم  م���ع���ال���ي���ه:  واأ������س�����اف 
ال�سوء  ت�سليط  يف  للطاقة  الإم�����ارات 
على اأف�سل البتكارات يف جمال كفاءة 
الطاقة. كما تلعب اجلائزة دوراً حمورياً 
العلمية  واجل���ه���ود  الأب����ح����اث  رف����د  يف 
اخلا�سة بالطاقة على م�ستوى املنطقة. 
البتكارات  ت��اأت��ي  اأن  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ون��ح��ن 
اخلا�سة بالدورة الرابعة فوق م�ستوى 
التوقعات نظراً للتوجهات العاملية نحو 
على  ال�����س��غ��وط  وتخفيف  ال���س��ت��دام��ة 
التحديات  ومواجهة  الطبيعية  امل��وارد 
املناخية بالإ�سافة اإىل الرغبة الأكيدة 
بامل�ساهمة  املعنية  الأط��راف  من جميع 
اأهداف الو�سول اإىل احلياد  يف حتقيق 

املناخي بحلول العام 2050.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة اأح���م���د بطي 
للمجل�ض  ال����ع����ام  الأم�������ني  امل���ح���ريب���ي 
الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة ب��دب��ي ون��ائ��ب رئي�ض 
الإم����ارات  جل��ائ��زة  التنفيذية  اللجنة 
ا�سرتاتيجية  م��ع  “متا�سياً  ل��ل��ط��اق��ة: 
 2050 ال���ن���ظ���ي���ف���ة  ل���ل���ط���اق���ة  دب�������ي 
النظيفة  الطاقة  م�سادر  اإىل  للتحول 
ر�سّخت جائزة الإم��ارات للطاقة دورها 
املتخ�س�سون  ي��ط��م��ح  ه��ام��ه  ك��م��ن�����س��ه 
يف جم����الت ال��ط��اق��ة ل��ل��م�����س��ارك��ة فيه 
باأف�سل ممار�ساتهم وحلولهم املبتكرة. 
وي�سّرنا اأن الدورة احلالية من اجلائزة 
العديد  م��ن  طلباً   187 ا�ستقبلت  ق��د 
العامل تعّدت منطقة  ال��دول حول  من 
ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا ما 
كمن�سة  اجلائزة  دور  تنامي  على  ي��دل 
م��ث��ال��ي��ة ل���الإب���داع والب��ت��ك��ار يف جمال 
وتعزيز  ال���ط���اق���ة  ا���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د 
العتماد على م�سادر الطاقة النظيفة 

حول العامل«.
جائزة  “تعك�ض  امل��ح��ريب��ي:  واأ����س���اف 
الإم�������������ارات ل���ل���ط���اق���ة ح����ر�����ض وع�����زم 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  على  دب��ي  اإم����ارة 
اأه����م الب���ت���ك���ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي مت 
ت��ط��وي��ره��ا ل��دع��م ال��ت��ح��ول ال��ف��ع��ال يف 
نثمن  حيث  النظيفة  الطاقة  جم��الت 
الب�سرية  والقدرات  الفكار  توظيف  يف 
اأج��ل خري  اأه��داف القطاع من  خلدمة 

الب�سرية جمعاء.
للح�سارة  حم�������وراً  ال���ط���اق���ة  ومت����ّث����ل 
الجتماعية  الأن�سطة  وكافة  الب�سرية 
والقت�سادية ومع التطور التكنولوجي 
الهائل وزيادة معدلت الرفاهية اأ�سبح 
م��ن ال�����س��روري اإي��ج��اد ب��دائ��ل للطاقة 
مب�سادر  وا����س���ت���ب���دال���ه���ا  الأح����ف����وري����ة 

حلول  اإيجاد  بجانب  ومتجددة  نظيفة 
وتر�سيد  الطاقة  كفاءة  ل��زي��ادة  عملية 
التي  الأه���������داف  وه�����ي  ال����س���ت���ه���الك. 
نحر�ض اأن جند لها حلوًل جذرية من 
العقول يف  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحة  خالل 
املنطقة والعامل لبتكار اأدوات واأنظمة 
فعالة قادرة على اإحداث نقلة يف م�سرية 

الطاقة«.
واأ�ساف املحريبي: “نوؤمن باأن توا�سل 
ال���ع���ق���ول ه���ي م��ف��ت��اح احل���ل���ول لكافة 
ال���ت���ح���دي���ات و���س��ن��ح��ر���ض م����ن خالل 
ال����دورة ال��راب��ع��ة م��ن ج��ائ��زة الإم����ارات 
للطاقة على تقدمي جمموعة متميزة 
على  القادرة  والبحوث  البتكارات  من 
ترك ب�سمة يف جمال الطاقة النظيفة 
ب�سكل  الطاقة  وتكنولوجيا  واملتجددة 

خا�ض«.
وتت�سمن اجلائزة ع�سرة فئات تتمحور 
ح����ول اأه�������داف رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي الإب������داع 
وتعزيز  ال���ط���اق���ة  وك����ف����اءة  والب���ت���ك���ار 
مقارنًة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 
القت�سادي  وال��ت��اأث��ري  امل�����وارد  ب��ب��اق��ي 
لرت�سيد  وال����ب����ي����ئ����ي  والج����ت����م����اع����ي 

ا�ستهالك الطاقة.
من جهته قال طاهر دياب الأمني العام 
“ر�سّخت  ل��ل��ط��اق��ة:  الإم�����ارات  جل��ائ��زة 
يف  لالبتكار  كمن�سة  موقعها  اجل��ائ��زة 
تعزيز  يف  ت�ساهم  حيث  الطاقة  جم��ال 
منطقة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة  ق���ط���اع 
من  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
اأف�سل  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليطها  خ���الل 
جمال  يف  الرائدة  والأعمال  املمار�سات 

كفاءة الطاقة.
اإمارة  اأب��رز جهود  اأح��د  ومتثل اجلائزة 
م�������س���رية حتول  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  دب�����ي 
ال��ط��اق��ة يف الإم����ارات وال��ع��امل وه��و ما 
اإىل حت���وي���ل دبي  م���ن خ���الل���ه  ن�����س��ع��ى 
الطاقة  حللول  رائ��د  عاملي  مركز  اإىل 
لرفد العامل بتقنيات متقدمة للطاقة 
من  تزيد  واأدوات  واملتقدمة  النظيفة 
ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز اأمن 
اإمدادات الطاقة والإيفاء بالحتياجات 
والكهرباء  امل����ي����اه  م����ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
اأع����ل����ى معايري  ت��ط��ب��ي��ق  م����راع����اة  م����ع 

ال�ستدامة«.
واأ���س��اف اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة: “�ستكون 
ال����دورة ال��راب��ع��ة م��ن ج��ائ��زة الإم����ارات 
ل��ل��ط��اق��ة خ��ط��وة ج���دي���دة ت�����س��اف اإىل 
اإىل  امل��ت��م��ي��زو���س��رت���س��خ  اجل���ائ���زة  �سجل 
من  الب��ت��ك��ار  عنوانها  ج��دي��دة  مرحلة 
اأج����ل ت�����س��ري��ع اخل���ط���وات ن��ح��و اعتماد 
ت�ساهم  ت��ط��وراً  واأك���رث  حديثة  تقنيات 
م�سرية  تدعم  طاقة  منظومة  بناء  يف 
م�ستدام  جديد  ع��امل  وتخلق  التنمية 

من اأجل الأجيال القادمة«.
عي�سى  الدكتور  ق��ال  مت�سل  �سياق  ويف 
الفنية جلائزة  اللجنة  الب�ستكي رئي�ض 
الم������ارات ل��ل��ط��اق��ة: “ ف���ور غ��ل��ق باب 
اأغ�سط�ض  ب��ن��ه��اي��ة  ل��ل��ج��ائ��زة  ال��ت��ق��دمي 
امل����ا�����س����ي ب��������داأ ف����ري����ق م�����ن اخل�������راء 
املتقدمة  الطلبات  بتقييم  واملحكمني 
وف��ق ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��اي��ري ال��ت��ي راعت 
لعنا�سر  امل��ت��ق��دم��ة  امل��ل��ف��ات  ان��ع��ك��ا���ض 
الطاقة  وك����ف����اءة  والب���ت���ك���ار  الإب��������داع 
وتعزيز ا�ستخدام الطاقة املتجددة كما 
امل�ساركة  على  الكبري  الإق��ب��ال  يعك�ض 
تقييماتها.  وج��ودة  يف اجلائزة متيزها 
املبذولة  ويّدل ذلك اىل تزايد اجلهود 
من قبل كافة اجلهات املعنية واملهتمني 
وتبني  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع���ات  ب��ت��ط��وي��ر 
م�سادر الطاقة املتجددة بدل املمار�سات 
التقليدية حيث ت�سعى اجلائزة اىل دعم 
والعاملية  الإقليمية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
لتبني اأف�سل احللول املبتكرة يف جمال 
ا�ستهالك  وتر�سيد  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
الطاقة واملياه واملحافظة على البيئة«.

“�سملت  الب�ستكي:  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
امل�ساريع  اجلائزة  يف  امل�ساركة  الطلبات 
الطاقة  ك��ف��اءة  يف  املر�سحة  وال��رام��ج 
والتطوير  والبحث  النظيفة  والطاقة 
املمار�سات  واأف�������س���ل  ال����ق����درات  وب���ن���اء 
امل�سادر  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي  واحل����ل����ول 
النظيفة.  والطاقة  للطاقة  امل�ستدامة 
روؤى  حت��ق��ي��ق  يف  اجل����ائ����زة  وُت�������س���اه���م 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
الكربون والتنمية  املنخف�ض  القت�ساد 
امل�ستدامة. ونوؤكد اأن امل�ساركات يف هذه 
على  و�سنحر�ض  ج��داً  متميزة  ال���دورة 
تقييمها وفق اأعلى املعايري ومبا يت�سق 
اأهدافها  ك��اف��ة  اجل���ائ���زة وحت��ق��ي��ق  م��ع 
والأبحاث  الب��ت��ك��ارات  اأف�����س��ل  واإب�����راز 
اإىل  ت�سيف  اأن  بالفعل  ميكنها  وال��ت��ي 

م�سهد الطاقة احلايل«.
النائب  الأك��رف  يو�سف  الدكتور  وق��ال 
التنفيذي للرئي�ض لقطاع دعم الأعمال 
واملوارد الب�سرية يف هيئة كهرباء ومياه 
دبي ورئي�ض جلنة الت�سويق والفعاليات 
“حتظى  للطاقة:  الإم���ارات  جائزة  يف 
ب�سمعة  ل��ل��ط��اق��ة  الإم�����������ارات  ج����ائ����زة 
مرموقة بني جميع اجلهات ذات ال�سلة 
اأف�سل  غد  ب�سناعة  املهتمني  والأف���راد 
يف قطاع الطاقة يف الإم��ارات واملنطقة 
والعامل وهو ما يرز من خالل جناح 
ال������دورات امل��ا���س��ي��ة م��ن اجل���ائ���زة التي 
متّثل بدورها حلقة مهمة يف منظومة 
عمل دبي ل�ست�سراف م�ستقبل الطاقة. 
ونعمل مع جميع فرق العمل من اأجل 
ل��ل��ج��ائ��زة ورفع  ان��ت�����س��ار  اأو���س��ع  حتقيق 

وعي اجلمهور امل�ستهدف جتاه اأهدافها 
خمتلف  مع  تتما�سى  والتي  الطموحة 
التوجهات العاملية بخ�سو�ض رفع كفاءة 
لتو�سيع  تقنية  حلول  واإي��ج��اد  الطاقة 
واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ا�ستخدام 
يف العامل. ويتزايد تاأثري اجلائزة يوماً 
بعد يوم وهو ما نطمح من خالله اإىل 
اىل  التطلع  يف  اإيجابي  تغيري  اإح���داث 
الطاقة كو�سيلة للتنمية والعي�ض ب�سكل 

م�ستدام واآمن يف امل�ستقبل«.
رئي�ض  ال���ق���ر����س���ي  ع���م���ر  ق�����ال  ب��������دوره 
الإمارات  “جائزة  يف  التخطيط  جلنة 
ومنذ  اجل�������ائ.ة  “تعمل  للطاقة”: 
ان��ط��الق��ه��ا ع��ل��ى ج���ذب اأك����ر ع���دد من 
املعنية  والبحثية  الأكادميية  املوؤ�س�سات 
الطاقة  وتقنيات  تكنولوجيا  بتطوير 
يف املنطقة والعامل ومن خالل جهودنا 
التن�سيقيةجنحنا اأي�ساً يف جذب املزيد 
ل���زي���ادة زخ����م اجلائزة  ال�����س��رك��اء  م���ن 
اأث���ر مم��ك��ن يف م�سرية  واإح�����داث اأك���ر 
اجلائزة  دورات  خ����الل  م���ن  ال���ط���اق���ة 
اأع��وام ن�سعى اإىل  املختلفة. وعلى مدار 
حتويل اجلائزة اإىل من�سة عاملية رائدة 
لإط���الق الب��ت��ك��ارات والخ���رتاع���ات يف 
وحتويلها  ال��ع��امل  اإىل  ال��ط��اق��ة  جم��ال 
اإىل م�ساريع رائدة. و�سيرز هذا الأثر 
الكبري من خالل الدورة الرابعة التي 
���س��ت��ح��ظ��ى ب���دع���م خم��ت��ل��ف الأط������راف 
امل��ع��ن��ي��ة وح�����س��ور ن��خ��ب��ة م���ن اخل���راء 

ورواد القطاع عاملياً«.
للطاقة”  الإم�����ارات  “جائزة  وت��ه��دف 
الأفراد  ب��ني  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اإىل 
اأهمية  ح����ول  وامل��ج��ت��م��ع  وامل���وؤ����س�������س���ات 
الإم���ارات  دول���ة  يف  امل�ستدامة  التنمية 
العربية املتحدة واملنطقة عموماً. وتكّرم 
اجلائزة الفائزين وموؤ�س�ساتهم تقديراً 
لنجاحاتهم يف اعتماد اأف�سل ممار�سات 
و�سيتم  عليها.  واحلفاظ  الطاقة  اإدارة 
اأي�ساً ت�سليط ال�سوء على الفائزين يف 
ممار�ساتهم  وم�ساركة  الإع��الم  و�سائل 

مع باقي املر�سحني واملجتمع.
للطاقة  الإم���������ارات  ج���ائ���زة  و���س��ت��م��ن��ح 
كفاءة  فئات هي جائزة   10 ل�  اجلائزة 
كفاءة  وج��ائ��زة  ال��ع��ام  للقطاع  ال��ط��اق��ة 
الطاقة للقطاع اخلا�ض وجائزة م�ساريع 
م�ساريع  وج����ائ����زة  ال���ك���ب���رية  ال���ط���اق���ة 
م�ساريع  وج���ائ���زة  ال�����س��غ��رية  ال��ط��اق��ة 
اأكرث  باملباين  ال�سم�سية  الطاقة  رب��ط 
م�ساريع  وج��ائ��زة  كيلوواط   500 م��ن 
ربط الطاقة ال�سم�سية باملباين اأقل من 
وبناء  التعليم  وجائزة  كيلوواط   500
التطبيقية  البحوث  وج��ائ��زة  ال��ق��درات 
لالبتكارات  وجائزة  املنتجات  وتطوير 

ال�سابة.

% مقارنة بعام 2021 �سجلت زيادة يف النتاج قدرها 22 

مبادلة للبرتول تعلن عن اإجناز مهم مع بلوغ اإنتاجها 500 األف برميل نفط مكافئ يوميًا
•• اأبوظبي - الفجر: 

اأعلنت مبادلة للبرتول، �سركة الطاقة الدولية التي تتخذ من اأبوظبي مقراً 
املكافئ  النفط  برميل من  مليون  ن�سف  اإىل  اإنتاجها  و�سول حجم  لها، عن 
�ساأن  �سنوات. ومن  تاأ�سي�سها قبل ع�سر  تاريخها منذ  الأوىل يف  للمرة  يومياً 
الطاقة  قطاع  يف  ا�سرتاتيجي  كالعب  ال�سركة  مكانة  يعزز  اأن  الإجن��از  ه��ذا 
ال�سركة  باإنتاج  مقارنة  باملئة   22 ن�سبتها  بلغت  الن��ت��اج  يف  ب��زي��ادة  العاملي، 
لعام 2021. وقد جنحت ال�سركة يف بلوغ هذه املرحلة املهمة بعد عدد من 
الإجنازات الرئي�سية التي مت ت�سجيلها يف غ�سون الثني ع�سر �سهراً املا�سية، 
مبا يف ذلك ال�ستحواذ على ح�سة بلغت ن�سبتها %22 من حقل متار للغاز، 
اإ�سرائيل، من �سركة  املتو�سط قبالة �سواحل  الأبي�ض  البحر  الواقع يف �سرق 
“ديليك دريلينغ” )حتمل الآن ا�سم “نيو ميد اإينريجي(، والتي اكتملت يف 
�سهر فراير من العام اجلاري 2022. بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد حقق حقل 

بيجاجا للغاز امل�سروع الرائد الذي ت�سغله �سركة مبادلة للبرتول يف مايو من 
هذا العام، انتاجاً بلغ 500 مليون قدم مكعب قيا�سي بالإ�سافة اإىل 16000 
برميل من املكثفات يومًيا. وياأتي ذلك بعد اإعالن ال�سركة عن حتقيق تدفق 
جتاري ناجح للغاز يف حقل بيجاجا، يف �سهر مار�ض من نف�ض العام. وهو حقل 
والواقع  امل�سال،  الطبيعي  للغاز  برتونا�ض  جممع  رئي�سي  ب�سكل  ي��زود  انتاج 
امل�سروع من  املاليزية. مت تنفيذ هذا  يف منطقة بينتولو من ولية �ساراواك 
اإىل التطوير وو�سوًل اإىل  قبل مبادلة للبرتول بدءاً من مرحلة الكت�ساف 
مرحلة الإنتاج بدعم من اإدارة البرتول املاليزية و�سركة برتونا�ض، اإىل جانب 
عدد من �سركائنا ومقاولينا بعد حملة التنقيب ال�ستك�سافية الناجحة التي 
ال��ذي مت  النهائي  ال�ستثمار  وق��رار  و2014،   2013 عامي  خ��الل  امتدت 
اإ�سهام هذين  وع��الوة على    .2018 ع��ام  �سهر مار�ض من  اإليه يف  التو�سل 
فاعاًل  دوراً  اأي�ساً  اإجمايل الإنتاج، فقد لعبا  امل�سروعني ب�سكل كبري يف زيادة 
يف تعزيز ا�سرتاتيجية مبادلة للبرتول التي تركز على الغازالطبيعي، متا�سياً 

مع اأهدافها يف جمال حتول الطاقة. الأمر الذي اأدى اإىل و�سول ن�سبة انتاج 
الغاز اإىل %70 من حمفظة الأ�سول الإجمالية يف ال�سركة.

ل�����س��رك��ة مبادلة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اآل ح���ام���د،  م��ن�����س��ور حم��م��د  وق�����ال 
على  داأبنا  يعك�ض  ال��ذي  الهام  الإجن��از  بهذا  ج��داً  فخورون  للبرتول:”نحن 
ي��وؤك��د على جناح  اأن���ه  ف��ري��ق عملنا. كما  ال��ت��ي متيز  وامل��ه��ارات  العمل اجل���اد 
ا�سرتاتيجيتنا التي تعتمد على الغاز الطبيعي يف تنمية حمفظة اأعمالنا يف 
الأمد.  طويلة  �سراكات  وينمي  كبرية  قيمة  يحقق  مما  الرئي�سية،  الأ���س��واق 
وان��ط��الق��اً م��ن ال���دور احل��ي��وي ال��ذي يلعبه ال��غ��از الطبيعي يف حت��ول قطاع 
التي  الغاز  لأ�سول  الكبري  الإ�سهام  خا�ض  ب�سكل  اأرى  اأن  ي�سعدين  الطاقة، 
نديرها يف زيادة النتاج.« كما اأ�سارت ال�سركة كذلك اإىل مبادراتها يف عدد من 
جودة  على  احلفاظ  على  امل�ستمر  وتركيزها  الرقمي،  التحول  مثل  املجالت 
تعزيز  اإىل  بال�سافة  العاملي،  بامل�ستوى  والبيئة  والأم��ن  وال�سالمة  ال�سحة 

الكفاءة الت�سغيلية مما ي�سهم ب�سكل هام يف زيادة الإنتاج.
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تعاون بني الإمارات للتنمية وحرة احلمرية وحرة مطار ال�صارقة لتوفري حلول متويل لل�صركات ال�صغرية
•• ال�سارقة- وام:

مذكرة  للتنمية  الإم�����ارات  م�����س��رف  وق���ع 
ت��ف��اه��م م��ع املنطقة احل���رة ب��احل��م��ري��ة يف 
ال�سارقة  ملطار  احل��رة  واملنطقة  ال�سارقة، 
التعاون  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���������دويل، 
وتوفري اإطار عمل م�سرتك لدعم ومتويل 
والنا�سئة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
�سعي  من  انطالقاً  املنطقتني،  يف  العاملة 
اأجندة  متطلبات  لتنفيذ  الأط����راف  كافة 
وتنمية  ل��ت��ط��وي��ر  ال���وط���ن���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
امل�ساريع الريادية وتعزيز البيئة البتكارية 

يف الدولة.
وج����رت م��را���س��م ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة يف مقر 
الدويل  ال�����س��ارق��ة  مب��ط��ار  احل���رة  املنطقة 
من قبل �سعادة �سعود �سامل املزروعي مدير 
واملنطقة احلرة  املنطقة احلرة باحلمرية 
مل��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال�����دويل وال�����س��ي��د اأحمد 
حممد النقبي الرئي�ض التنفيذي مل�سرف 
كبار  ع��دد من  بح�سور  للتنمية  الإم���ارات 

امل�سوؤولني من كال الطرفني.
العمل  �سيتم  التفاهم،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
ع���ل���ى ت���ط���وي���ر ب����رام����ج ري��������ادة الأع����م����ال 
حلوًل  امل�����س��رف  �سيقدم  حيث  امل�����س��رتك��ة، 
يف  القائمة  ال��ري��ادي��ة  للم�ساريع  متويلية 

امل�����س��اري��ع اجلديدة،  وك��ذل��ك  امل��ن��ط��ق��ت��ني، 
احل�سابات  ف��ت��ح  يف  ت�سهيالت  ج��ان��ب  اإىل 
الراأ�سمالية  النفقات  ومت��وي��ل  امل�سرفية 
ل��ل��ع��م��الء امل��وؤه��ل��ني ل��ال���س��ت��ث��م��ار مبوجب 
���س��ي��ا���س��ات و ل���وائ���ح ال��ت��م��وي��ل امل��ت��ب��ع��ة يف 

امل�سرف.
ورحب �سعادة �سعود �سامل املزروعي بتوقيع 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م م��ع م�����س��رف الإم�����ارات 
اإىل  ت��ه��دف  امل���ذك���رة  اأن  م���وؤك���داً  للتنمية 
توحيد اجلهود لتعزيز التنوع القت�سادي 
لل�سركات  ال����دع����م  ت����وف����ري  خ������الل  م����ن 
امل��ن�����س��وي��ة حت���ت م��ظ��ل��ة امل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
ال�سارقة  ملطار  احلرة  واملنطقة  باحلمرية 
ال�����دويل، وف��ت��ح ق��ن��وات مت��وي��ل��ي��ة جديدة 
تعد  كما  ال�ستثمار،  يف  الراغبة  لل�سركات 
وت�سجيع  لتحفيز  مهمة  خ��ط��وة  امل��ذك��رة 
ملبادرات  رئي�سياً  وداع��م��اً  الأع��م��ال،  ري���ادة 
ال�سركات  م�ساهمة  تعزيز  نحو  املنطقتني 
القت�ساد  دع��م  يف  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
ال����وط����ن����ي م�����ن خ������الل ت����وف����ري خ���دم���ات 
لتطبيق  م��ت��ط��ورة  ع��م��ل��ي��ة  وا����س���ت�������س���ارات 
القت�سادية  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 

املتقدمة .
الإمارات  م�سرف  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�سار 
رائ����دة يف  ي��ع��د م��وؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة  للتنمية 

تقدمي التمويل واحللول امل�سرفية املبتكرة 
مل�ساريع  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  حت��ق��ق  ال��ت��ي 
اإىل  لفتاً  واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات 
حقيقية  �سراكة  مُتثل  التفاهم  مذكرة  اأن 
الأع��م��ال يف  ري���ادة  لدعم م�سالح جمتمع 
الإم����ارات  ال�����س��ارق��ة وع��ل��ى م�ستوى دول���ة 
العربية املتحدة انطالقاً من حر�ض كافة 
الأط������راف ع��ل��ى ت��وف��ري م��ن��ظ��وم��ة داعمة 
املنطقتني  يف  العاملة  النا�سئة  لل�سركات 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  اأعمالها  يف  للتو�سع 
 300 “م�سروع  ا�سرتاتيجية  متطلبات 
�ساماًل  وطنياً  برناجماً  تعد  التي  مليار” 

للنمو القت�سادي امل�ستدام .
اأح��م��د حم��م��د النقبي،  وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��رف الإم������ارات 
للتنمية: “يعمل م�سرف الإمارات للتنمية 
ا�سرتاتيجيته اجلديدة على دعم  اإطار  يف 
والتحول  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  اأج���ن���دة 
ال�����س��ن��اع��ي يف دول����ة الإم������ارات م��ن خالل 
لل�سركات،  امل�سرفية  بالقابلية  الرت��ق��اء 
وال�سغرية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  خ��ا���س��ة 
التي  الأعمال  ري��ادة  وم�ساريع  واملتو�سطة 
من  لتمكينها  وذل����ك  ال�����س��ب��اب،  ي��ط��ل��ق��ه��ا 
الو�سول اإىل اخلدمات املالية التي تتيح لها 
تنمية اأعمالها وتو�سعة اأن�سطتها وحتقيق 

التي تقوم  امل�ستدامة  التنمية القت�سادية 
القطاعات  قوة  تعزز  نوعية  م�ساريع  على 
املزيد  وت�ستحدث  اجل��دي��دة  القت�سادية 

من فر�ض العمل يف القطاع ال�سناعي«.
تعك�ض  التفاهم  م��ذك��رة  اأن  النقبي  واأك���د 
املتوا�سل  الإم��ارات للتنمية  �سعي م�سرف 
���س��راك��ات��ه ع��ل��ى م�ستوى  ���س��ب��ك��ة  ل��ت��و���س��ع��ة 
اأهدافه ال�سرتاتيجية  الدولة، مبا يحقق 
بتعزيز التنمية امل�ستدامة، اإذ تزيد املذكرة 
ال�سركات  حتديد  على  امل�سرف  ق��درة  من 
وامل�ساريع املنا�سبة وم�ساعدتها على اإطالق 
اأعمالها اأو تو�سعة اأن�سطتها، من خالل ما 
ي��وف��ره م��ن ح��ل��ول مت��وي��ل طويلة الأجل، 
للتمويل وتكلفة متويل  �سقف مرتفع  مع 
وفرتات  لل�سداد  طويلة  وم���دد  تناف�سية 
نتائج  حتقق  التي  لل�سركات  خا�سة  �سماح 
الذي  التنموي،  الأداء  عالية على مقيا�ض 
املرن  التمويل  بهدف منح  امل�سرف  ط��وره 
اإيجابي لالقت�ساد  اأثر  لل�سركات التي لها 

الوطني للدولة.
“�ستعزز مذكرة التفاهم  واأ�ساف النقبي: 
م���ن ق����درة ال�����س��رك��ات يف امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
احلرة  واملنطقة  ال�����س��ارق��ة،  يف  باحلمرية 
الو�سول  ع��ل��ى  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  مل���ط���ار 
م�سرف  يقدمها  التي  املتكاملة  للحلول 

التمويل  ع��ر  ���س��واء  للتنمية،  الإم������ارات 
امل��ب��ا���س��ر لإط�����الق وت��و���س��ع��ة الأع����م����ال اأو 
م�ساريع  مت���وي���ل  اأو  ال���ق���رو����ض  ����س���م���ان 
من  و�سواها  املتقدمة  التكنولوجيا  تبني 
اخل����دم����ات غري  ج���ان���ب  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ات، 
والتدريب  ال���درا����س���ات  م��ث��ل  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
الرقمية،  واخل�����دم�����ات  وال����س���ت�������س���ارات 
وتطوير  بالتناف�سية  الرتقاء  تتيح  والتي 
ت�سهيل  اإىل  امل�سرف  عمد  وق��د  الأع��م��ال، 
و�سول ال�سركات لهذه اخلدمات با�ستخدام 
التطبيق  خ��الل  م��ن  الرقمية  الب��ت��ك��ارات 
اإ�سدار  لل�سركات  يتيح  ال��ذي  الإل��ك��رتوين 
رقم ح�ساب م�سريف دويل IBAN خالل 
48 �ساعة دون  دقائق وتفعيله يف غ�سون 
ذكية  خدمات  مع  للر�سيد،  اأدن��ى  حد  اأي 
واأعقب  ال�ساعة.”  م���دار  ع��ل��ى  وتفاعلية 
اخلدمات  لأهم  ا�ستعرا�ض  املذكرة  توقيع 
اأوا�سر  لتو�سيع  الطرفني  يقدمها  ال��ت��ي 
اأخ��رى م�ستقباًل كما  التعاون يف جم��الت 
التن�سيق  ع��ل��ى  الت��ف��اق  امل��ذك��رة  ت�سمنت 
تعريفية  ودورات  ن���دوات  لعقد  امل�����س��رتك 
ب�سكل دوري لتعريف امل�ستفيدين بالرامج 
التمويلية التي يقدمها امل�سرف لل�سركات 
املناطق  يف  بال�ستثمار  ال��راغ��ب��ة  النا�سئة 

احلرة.

•• ال�سارقة-وام:

اأنهت �سركة اأراَد للتطوير بنجاٍح اإ�سدار 
اأول �سفقة متويل عاّم على هيئة �سكوك 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   350 ب��ق��ي��م��ة 
والتي مت اإدراجها يف �سوق لندن لالأوراق 
املالية. ومت ت�سنيف الإ�سدار الأول من 
اأعوام  خم�سة  مل��دة  القيا�سية  ال�سكوك 
من   -BB ب���درج���ة   RegS ف��ئ��ة  م���ن 
 B1 ج���ان���ب م��وؤ���س�����س��ة ف��ي��ت�����ض ودرج������ة
ت�سعري  ومت  موديز  موؤ�س�سة  جانب  من 
ال�سكوك على قدم امل�ساواة عند ق�سيمٍة 
نطاٍق  ���س��م��ن  ب��امل��ائ��ة   8.125 بن�سبة 
باملائة   8.25 ب��واق��ع  مبدئي  توجيهي 
ن�سبة  فوق  اأ�سا�ض  نقطة   530 وبفارق 

عائد �سندات اخلزينة.
فتح  اأع���ادت  التي  ال�سفقة  ه��ذه  ومّثلت 
ال����دولر الأم��ري��ك��ي يف منطقة  اأ����س���واق 
بعد  اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
اإ�سدار  اأول  اأ���س��اب��ي��ع  ���س��ت��ة  دام  ت��وق��ف 

الأمريكي  ب��ال��دولر  ال�سركات  ل�سكوك 
على م�ستوى العامل يف عام 2022.

ومب���ج���ّرد اإغ�����الق ���س��ج��ّل اك��ت��ت��اب هذه 
ا اأول ُم�سدر  ال�سكوك اأ�سبحت اأراَد اأي�سً
اأع��وام يف  ال�سركات ملّدة خم�سة  ل�سكوك 
على  لل�سكوك  ُم�����س��در  واأول  ال�����س��ارق��ة 
املنطقة  م��ن  العقاري  القطاع  م�ستوى 
يف عام 2022 واأول ُم�سدر قيا�سي غري 
توقٍف  بعد  الأمريكي  ب��ال��دولر  �سيادي 

دام ملدة �سهرين.
وقد حظي الإ�سدار الأول من ال�سكوك 
جمهور  ل��دى  وا�سعة  اإيجابية  ب��اأ���س��داًء 
والدوليني  الإق��ل��ي��م��ي��ني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
بقيمة  اكتتاب  طلبات  ت�سجيل  مت  حيث 
ما  وه���و  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   720
ي�سّكل اأكرث من �سعفي حجم املعرو�ض.

وقال �ساحب ال�سمّو امللكي الأمري خالد 
بن الوليد بن طالل نائب رئي�ض جمل�ض 
ناجحة  اأول عملّية  اختتام  اإن  اأراَد  اإدارة 
واإدراج���ه���ا  اأراَد  يف  ال�����س��ك��وك  لإ����س���دار 

يف ���س��وق ل��ن��دن ل������الأوراق امل��ال��ّي��ة ميثل 
املوؤ�س�سات  ج��ان��ب  م��ن  وا���س��ح��ة  ���س��ه��ادة 
ال�سجّل  ع��ل��ى  ال���دول���ي���ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
احلافل الذي تتمتع به اأراَد وعلى الآفاق 

امل�ستقبلية املب�ّسرة لدى ال�سركة.
بالأ�سداء  م�سرورن  اإننا  �سمّوه  واأ�ساف 
الإيجابّية التي حظي بها هذا الإ�سدار 
ال��ط��ل��ب الكبري  ي��ظ��ه��ر م����دى  وال������ذي 
امل�ستقرة  ال�������س���رك���ات  ع��ل��ى  ال�������س���وق  يف 
وال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ت��اري��خ ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي من 
واحلوكمة  وال�سفافية  القوية،  الإدارة 

الر�سيدة.
وق���د ت��ن��ّوع ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف لقاعدة 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ه�����ذا الإ�������س������دار من 
م�ستثمرون  هناك  ك��ان  حيث  ال�سكوك 
واآ�سيا  الأو����س���ط  وال�����س��رق  اأوروب������ا  م���ن 
الإ�سدار  هذا  �سمن  القائمة  وت�سمنت 
كاًل من امل�ستثمرين املوؤ�س�سيني ومدراء 
املالءة  ذوي  م��ن  والأف������راد  ال�����س��ن��ادي��ق 
و�سيتم  البنوك  وق��ط��اع  العالية  املالية 

لإدارة  ال�����س��ك��وك  ع����ائ����دات  ا���س��ت��خ��دام 
والأغرا�ض  ال��ق��ائ��م  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��م��وي��ل 
العامة الأخرى لل�سركة اإ�سافة اإىل دعم 
حالياً.  القائمة  اأراَد  م�ساريع  تطوير 
العامليني  امل��ن�����ّس��ق��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ن��ت 
امل�����س��رتك��ني ل��ل�����س��ك��وك ك����اًل م���ن بنك 
�ستاندرد ت�سارترد وبنك دبي الإ�سالمي 

والإمارات دبي الوطني كابيتال يف حني 
الرئي�سيني  امل���دي���ري���ن  ق��ائ��م��ة  ���س��م��ت 
امل�����س��رتك��ني وم����دراء الك��ت��ت��اب ك���اًل من 
بنك اأبوظبي التجاري وم�سرف عجمان 
وموؤ�س�سة الراجحي املالية وبنك امل�سرق 
و�سركة  الإ���س��الم��ي  ال�سارقة  وم�سرف 

كامكو لال�ستثمار وبنك وربة.

اقت�صادية اأبوظبي: 51,149 زيارة وحملة تفتي�صية 
على املن�صاآت التجارية خالل الربع الأول من 2022

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد مركز اأبوظبي لالأعمال، التابع لدائرة التنمية القت�سادية - اأبوظبي، 
اأهمية وفاعلية ن�ساطات احلماية التجارية التي يقوم بها يف تعزيز الن�ساط 
من  الأول  للربع  التجارية  احلماية  تقرير  ويعك�ض  بالإمارة.  القت�سادي 
العام اجلاري من يناير اإىل نهاية مار�ض 2022ال�سادر عن مركز اأبوظبي 
على  بناًء  التجارية  املن�ساآت  �سد  املحررة  الإن��ذارات  يف  انخفا�ساً  لالأعمال 
يعك�ض  ما  وه��و  دوري،  ب�سكل  اأبوظبي  اقت�سادية  بها  تقوم  التي  ال��زي��ارات 
الفكرية،  وامللكية  امل�ستهلك  حقوق  حماية  باأهمية  الوعي  م�ستوى  ارتفاع 

واللتزام بالقوانني واللوائح اخلا�سة بها.
واحلمالت  والتفتي�ض  الرقابة  زي���ارات  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  للتقرير،  ووف��ق��اً 
التفتي�سية على املن�ساآت التجارية يف الأ�سواق ومنافذ البيع يف اإمارة اأبوظبي 
بزيادة  وحملة  زي���ارة   51،149 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل 
%14.9 مقارنًة ب�44،479 زيارة وحملة يف الربع الأول من العام املا�سي 
2021. وتوزعت زيارات الرقابة والتفتي�ض على 23،293 زيارة رقابة يف 
اأبوظبي، و8،916 زيارة يف منطقة الظفرة، و17،138زيارة يف  منطقة 
منطقة العني، فيما بلغت احلمالت التفتي�سية يف مناطق الإمارة املختلفة 
1،802 حملة خالل الربع الأول من العام اجلاري مقارنة ب�103 حمالت 

يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
الأول  الربع  خالل  التجارية  للمن�ساآت  املوجهة  الإن��ذارات  تراجع  ويعك�ض 
العام املا�سي الدور الذي تقوم به »اقت�سادية اأبوظبي« يف حماية امل�ستهلك 
التجارية، وتراجعت حالت  املنظمة للحياة  بالقوانني واللوائح  والتزامها 
الإنذارات املوجهة للمن�ساآت التجارية يف اإمارة اأبوظبي من 4022 اإنذارا 
نف�سها من  الفرتة  2916 حالة يف  اإىل  املا�سي  العام  الأول من  الربع  يف 
العام اجلاري، وذلك بن�سبة تراجع بلغت %27.5، فيما ا�ستقرت �سكاوى 

امل�ستهلكني خالل الفرتة نف�سها عند 3،261 �سكوى.
اأبوظبي  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن�����س��وري،  منيف  حممد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
لالأعمال: »يعك�ض تقرير احلماية التجارية للربع الأول من العام اجلاري 
وامل�ستهلكني،  لالأعمال  منا�سبة  بيئة  ل�سمان  اأبوظبي«  »اقت�سادية  جهود 
ويوفر موؤ�سرات اإيجابية عن احلركة التجارية يف اإمارة اأبوظبي من حيث 
فاعلية جهود احلماية والتزام املن�ساآت بالقوانني واللوائح وارتفاع الوعي 
والتفتي�ض  الرقابة  زي��ارات وحمالت  زي��ادة عدد  ..وتاأتي  امل�ستهلك  بحقوق 
واملن�ساآت  امل��راك��ز  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  ج��ه��ودن��ا  �سمن  الأول  ال��رب��ع  خ��الل 
قطاع  دع��م  عن  ف�ساًل  والعاملني،  املت�سوقني  �سالمة  و�سمان  التجارية، 

الأعمال وحماية حقوق امل�ستهلكني وامللكية الفكرية«.
و�سملت احلمالت التفتي�سية والزيارات الرقابية منافذ البيع، والبقالت، 

وال�سالونات، واأ�سواق اخل�سروات، والفواكه، والأ�سماك.
العام  يف   www.adbc.gov.ae لالأعمال  اأبوظبي  مركز  وتاأ�س�ض 
ورجال  للم�ستثمرين  ويتيح  مثالية  اأع��م��ال  بيئة  توفري  بهدف   2013
امل��واف��ق��ات واخل���دم���ات املتعلقة  اإم��ك��ان��ي��ة احل�����س��ول ع��ل��ى جميع  الأع���م���ال 

بالرتاخي�ض القت�سادية يف اإمارة اأبوظبي.

»اأراد« ت�صدر اأول �صفقة متويل عام على هيئة �صكوك بقيمة 350 مليون دولر اأمريكي

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النقاوة 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1009303 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
لبيع  البحر  قنديل  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN القم�سة رخ�سة رقم:1122091 
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمل قنديل البحر لبيع القم�سة

QANDEEL AL BAHAR TEXTILES SHOP

اإىل/ حمل قنديل البحر لتطريز القم�سة
QANDEEL AL BAHAR EMBROIDERED TEXTILE SHOP

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تطريز الأقم�سة  1410901
تعديل ن�ساط / حذف بيع املن�سوجات والأقم�سة - بالتجزئة  4751001

 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة املالب�ض الن�سائية  1410907
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات 

املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دالني لل�سيانه العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3935409 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هيثم ال�سلحات %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدالرحمن �سامل را�سد �سامل املزروعى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ دالني لل�سيانه العامة
DALEEN GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ دالني لل�سيانه العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
 DALEEN GENERAL MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر لدارة املزارع وت�سويق املنتجات 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الزراعبة ذ.م.م رخ�سة رقم:3665815 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / خالد كيالنى حممد حممد من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / خالد كيالنى حممد حممد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف على نا�سر خلفان بالعرى املن�سورى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سقر لدارة املزارع وت�سويق املنتجات الزراعبة ذ.م.م

ALSAQR FOR FARM MANAGEMENT AND PRODUCT MARKETING L.L.C

اإىل/ ال�سقر لدارة املزارع وت�سويق املنتجات الزراعية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
ALSAQAR FOR FARM MANAGEMENT AND PRODUCT MARKETING - SOLE  - .PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليف بالن�ض لالحذية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2262995 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / لينا احمد ح�سن جنيدى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / لينا احمد ح�سن جنيدى من 100 % اإىل %0
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة لينا احمد ح�سن جنيدى%100

تعديل وكيل خدمات / حذف مرمي �سيف �سلطان �سيف النيادى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ليف بالن�ض لالحذية
LIFE BALANCE SHOES

اإىل/ ليف بالن�ض لالحذية - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
LIFE BALANCE SHOES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
لعمال  تيك  ال�س�����ادة/�سوبرمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املعدات الكهروميكانيكية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2174920 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سوبرمي تيك لعمال املعدات الكهروميكانيكية ذ.م.م
SUPREME TECH ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT WORKS L.L.C

اإىل/ �سوبرمي تيك خلدمات النفط والغاز ذ.م.م
SUPREME TECH OIL AND GAS SERVICES L.L.C

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيتيزن للنقل باحلافالت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2040647 
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيتيزن للنقل باحلافالت
CITIZEN BUS TRANSPORT

اإىل/ �سيتيزن للنقل باحلافالت - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م
CITIZEN BUS TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
لاللعاب  دارك  ذا  ال�س�����ادة/اإنتو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرتفيهية و الت�سلية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4285107 

تعديل اإ�سم جتاري من/ اإنتو ذا دارك لاللعاب الرتفيهية و الت�سلية ذ.م.م
INTO THE DARK RECREATIONAL GAMES & ENTERTAINMENT L.L.C

اإىل/ هانتد اأكتفتي لاللعاب الرتفيهية و الت�سلية ذ.م.م
HAUNTED ACTIVITY RECREATIONAL GAMES AN ENTERTAINMENT L.L.C. 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001007 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ظاهر احمد ظاهر الدهام�سة الدهام�سة  
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/13 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/31 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة   ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001468/ 
اإىل املحكوم عليه : را�سد عارف التميمي  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
  FAKHRUDDIN PROPERTIES املنفذ فخر الدين للعقارات

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

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 20074.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.
حمكمة عجمان االإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - احمد حممد عنرب   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002855/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد حممد عنر - العنوان : دبي ح�سب حتري 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد م�سطفى عبداحلي ابراهيم - اجلن�سية �سوداين  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6052.0  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( 
بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فريد �شعيد ا�شماعيل الغرابلي   
مدين   SHCEXCICV-S2015/ M0001532 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : فريد �سعيد ا�سماعيل الغرابلي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ رئي�ض حممد طاهر ، اجلن�سية افغاين
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 79441  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موناليزا ل�شناعة االثاث   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002639/ 

اإىل املحكوم عليه : موناليزا ل�سناعة الثاث 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ديار حممد واراين واراين ، اجلن�سية عراقي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6074   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - وادي الذيد لنقل االثاث   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002631/ 

اإىل املحكوم عليه : وادي الذيد لنقل الثاث 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ادم خان تور خان - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور  له  املحكوم  اأن  ومبا 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 
87050.0 درهم.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن 

ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001010 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بوابة الجناز ملقاولت البناء - ذ م م
العنوان : 9459912

املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/5/23 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / اخلطمة ملقاولت التك�سية والأر�سيات  - 

بالتايل : ن�ض احلكم 
قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري :-  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
بالر�سوم  املدعى عليها  الف درهم" والزام  واربعون  "خم�سة  45،000 درهم 

وامل�ساريف. ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ح�شن على على الطويل النقبي   
جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000245/ 

اإىل املحكوم عليه : ح�سن على على الطويل النقبي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�سرف الإمارات ال�سالمي - �ض م ع  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 450749 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0061191
اإخطار عديل

املخط�ر : حممد عبداملوجود عطيه عو�ض - اجلن�سية : م�سر واأحمل هوية اإماراتية رقم )784198268361361( ب�سفتي وكيال عن ال�سيد �سمري عيد ميالن 
مبوجب وكالة م�سدقة من الكاتب العدل برقم 2019/1/232199 بتاريخ 13-11-2019 ب�سفته �سريك يف الرخ�سة التجارية امل�سماه ال�سقف ل�سناعة املعادن 

ذ م م ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة برقم 600427
العنوان : ال�سارقة - ال�سجعة - ال�سناعية - خلف �سارع المارات - �سرة رقم 1/2 مكتب ملك جميل ابراهيم ع�ساف - هاتف رقم : 0551939284

املخطر اإليه : ن�سر اهلل امان خان - اجلن�سية : الهند واأحمل هوية اماراتية رقم )784198457829509( ب�سفته خمول و �سريك
العنوان : دبي - مكتب رقم 701 - بناية ان بي كيو - �سارع خالد ابن الوليد - رقم مكاين 2896494418

هاتف رقم : 0505199578/0507865268
املخطر اإليه : ام اي بي غلف لالعمال الكهرونيكانيكية �ض ذ م م - اجلن�سية : المارات �ض م ح رخ�سة رقم 551009 ال�سادرة من امارة دبي

العن�وان : دبي - مكتب رقم 701 - بناية ان بي كيو - �سارع خالد ابن الوليد - رقم مكاين 2896494418
هاتف رقم : 0505199578/0507865268

مو�سوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )184125( درهم.
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 2 �سيكات بقيمة اجمالية و قدرها 184125، مقابل معامالت بينهم

: كالتي  ال�سيك  • وبيانات 
ا�ستحقاق 2022/03/28 و امل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني وتاريخ  درهم   )122750،00( بقيمة   )000588( رقم  �سيك   -1

2- �سيك رقم )000505( بقيمة )61375.00( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2022/03/28 وامل�سحوب على بنك المارات دبي الوطني
مرارا وتكرارا وب�سورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى، اليهم  املخطر  املخطر  • طالب 

مل يلتزم مبوا�سفات العقود مما اأ�سر باملخطر و  الجناز  يف  تاأخر  اليه  املخطر  ان  • وحيث 
اأن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�ساه )5( ايام من تاريخ تبلغكم هذا الإخطار وال �سوف ي�سطر 
املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق ، لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل 

مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055181
اخطار عديل بالوفاء

املخطر : علي حممد حجي القي�سي اماراتي اجلن�سيه
،MOJAU-2022-0053675 وميثله بالوكالة/ هند عبد الكرمي حممد جنم م�سرية اجلن�سيه بوكالة رقم

وحتمل بطاقة هواية رقم 784197894382080
العنوان : اأبو�سغارة - مقابل حديقة ابو�سغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�سي للعقارات - رقم الهاتف : 971523210010

املخطر اليه : حممد اكوال -  اجلن�سية الهند
العنوان : ال�سارقة اأبو�سغارة - بناية القبي�سي 878  �سقة رقم 201 - الهاتف رقم : 971528337132 

قيمة املطالبة 10250 درهم
ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  قبل  من  املحرر  ال�سيكات  مو�سوع  درهم   10250 مببلغ  للمخطر  �سيكات  اإليه  وحرراملخطر  �سبق  قد 

ال�سيكات توجه املدعى ل�سرف ال�سيكات ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبياناتهم كالتايل :
HSBC ال�سيك رقم 116532 مبلبغ 4750 درهم اربعة الف و�سبعمائة وخم�سون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/01/27 وامل�سحوب على بنك 

HSBC ال�سيك رقم 116528 مببلغ 5500 درهم خم�سة اآلف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/06/07 م�سحوب علي بنك
وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به. 

وهذا اخطار منا بذلك ...
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
حمكمة ال�شارقه االإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنيه

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2022/0001922 جتاري )جزئي(
حم�شر اجتماع اإدارة الدعوى

بالجتماع املنعقد اليوم 2022/06/01
بح�سور مدير الدعوى / نوف عمر الدوخي

قدمت الق�سية رقم SHCFICIPOR2022/0001922/ جتاري )جزئي(
املرفوعة من / املدعي )ة( : م�سرف اأبوظبى الإ�سالمي .�ض.م.ع 

�سد / املدعى عليه : حممد �سعيد عبداهلل جمرن الكتبي 
املح�سر : - ح�سر وكيل عن وكيل املدعي / م�سطفى ابراهيم هارون عر الت�سال املرئي، واأرفق مذكرة ختامية يف 

النظام، وطلب اإحالة الدعوى لنظرها امام القا�سي امل�سرف.
- ح�سر وكيل عن وكيل املدعى عليه / ماونكيل عبد ال�سالم عر الت�سال الهاتفي، واأرفق مذكرة ختامية يف النظام 

، وطلب اإحالة الدعوى لنظرها امام القا�سي امل�سرف.
- بعد العر�ض على القا�سي امل�سرف تقرر اإحالة الدعوى لنظرها اأمام املحكمة.

القرار:- تقرر اإحالة الدعوى لنظرها اأمام املحكمة جلل�سة 2022/6/8
مدير الدعوى

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
حمكمة عجمان االحتادية االإحتادية االإ�شتئنافية املدنية

يف الدعوى رقم AJCAPCIPOR2021/0001159 / جتاري )جزئي(
الدائرة اال�شتئنافية الرابعة

حم�شر اجلل�شة
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر املحكمة اليوم : 2022/05/31

برئا�سة القا�سي : حممد اأحمد بو هندي
القا�سي : �سلطان را�سد ال�سام�سي
القا�سي : ابراهيم ح�سن الظفري

واأمانة �سر ال�سيد / رمي عبد اهلل احلمادي
امل�ستاأنف : فندق كراون بال�ض

خ�سم مدخل : حممد اأجمد خان
امل�ستاأنف �سده : م�سرف ابوظبي ال�سالمى

قدمت الق�سية ونودي على اخل�سوم : بالنداء مل يح�سر احد عن امل�ستانف
ومل يح�سر اخل�سم املدخل ومل يرد مايفيد اعالنه

وح�سرت املحامية �سيماء الكعبي عن امل�ستانف �سده  احلا�سره عن امل�ستانف �سده قررت يف حال عدم ح�سور امل�ستانف نطلب ترك 
ال�ستئناف لل�سطب وحيث بلغت ال�ساعة 2:35 ظهرا.  القرار : قررت املحكمة �سطب ال�ستئناف

برئا�سة القا�سي  اأمني ال�سر  
حممد اأحمد بو هندي  رمي عبد اهلل احلمادي  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / نا�سر ادخليل اعكال، اجلن�سية : العراق يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد/حممد طالل عبداهلل حممود، 
تاأ�س�ست  امل�ستعملة(  ال�سيارات  امل�سماه )خط اخلليج لتجارة  بالرخ�سة  : فل�سطني  اجلن�سية 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )788810( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 
بال�سارقه، تعديالت اخرى :- تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�ض 
امل�ستعملة( اىل )خط  ال�سيارات  التجاري من )خط اخلليج لتجارة  ال�سم  - تغيري  الواحد 
اخلليج لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ذ م م �سركة ال�سخ�ض الواحد(. وعمالبن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى 
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه  ا�سبوعني من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70555
MOJAU_2022- 0068514 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم�ا للجميع بانني ال�سيد/ حممد منري حممد اليا�ض، بنغالدي�سي اجلن�سية واحمل 
784199505315830، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستي  بطاقة هوية رقم 
البالغة 100%، يف الرخ�سة امل�سماه )الربيع لتاجري معدات البناء( والتي تا�س�ست بامارة 
ال�سارقة حتت رقم 626115 ايل ال�سيد/حممد قمر احل�سن حممد اليا�ض ، بنغالدي�سي 

اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم 784199050309261 
تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
‘ للمالحة  دبي  يف م�ساألة حل “ �سركة 

اإىل جميع دائني ومطالبي �سركة دبي للمالحة، ال�سركة املنحلة ، وجميع الأ�سخا�ض املعنيني:
الأ�سول وقائمة مبوجب  الآن ح�سب  �سركة منظمة حتى  ، وهي  �سركة دبي للمالحة  �سهادة حل  اأن  يرجى مالحظة 
قوانني جمهورية جزر مار�سال ، وعنوانها امل�سجل يف Trust Company Complex، �سارع اأجيلتك جزيرة 
اأجيلتك، ماجورو، جزر مار�سال، MH 96960 ، مت تقدميه على النحو الواجب اإىل م�سجل ال�سركات يف 28 اأبريل 
2022 ، واأنه وفقا للقانون يف مثل هذه احلالت املقدمة واملقدمة ، يتعني على جميع الدائنني واملطالبني �سد ال�سركة 
تقدمي مطالباتهم وح�ساباتهم ومطالبهم �سد املوؤ�س�سة كتابيا وبالتف�سيل اإىل مديريها لدى مكتب ريد �سميث، اأندك�ض 
تاور )املدخل ال�سرقي( ، الطابق 25 ، مركز دبي املايل العاملي ، �ض.ب. 506548 ، جهة الت�سال : ماري بوري، الريد 
 الإلكرتوين: mborye@reedsmith.com ، هاتف: 97147096361+، يف اأو قبل 26 نوفمر 2022.
واأ�سول  املمتلكات  �سد  �سيتم حظرها مقدًما  التفاقية  لهذه  وفقا  تقدميها  يتم  لن  التي  والطلبات  املطالبات  جميع 

املوؤ�س�سة ومديريها وم�ساهميها.
اإخالء امل�سوؤولية : ل ي�سكل تقدمي هذا الإ�سعار اعرتافا من قبل املوؤ�س�سة باأن اأي �سخ�ض هو دائن منا�سب اأو مدعي، 
باأي  يتعلق  فيما  املطالبة  اأو م�ساد  دفاع  اأي  التنازل عن  اأو  ب�سحة،  كاإقرار  يعمل  اأو  �ساحًلا  اأو جعل  اإحياء  يجوز  ول 
اأي قانون تقادم  اأو م�ساهميها، والتي مت حظرها مبوجب  اأو م�سوؤوليها  اأو مديريها  اأ�سولها  اأو  ال�سركة  مطالبة �سد 
اأي دفاع  اأو م�ساهميها، لديها  اأو م�سوؤوليها  اأو مديريها  باملوؤ�س�سة  اأو فيما يتعلق  �سبب،  اأ�سبحت غري �ساحلة لأي  اأو 

اأو دعوى م�سادة.

اإعـــــــــــــــــالن     

70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 249/2022/440 طعن مدين  
املنظورة يف : الدائرة املدنية الوىل - متييز رقم 548 

حمكمة  اىل  اإحالته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�سوعا  �سكال  النق�ض  قبول   : الطعن  مو�سوع 
بالر�سوم  �سده  املطعون  وال���زام  النق�ض  حمكمة  ت��ق��رره  م��ا  �سوء  على  حكمها  لإ���س��دار  الإ�ستئناف 

وامل�ساريف والتعاب. 
الطاعن : �سعيد حممد علي بالغي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�سفا الوىل - دبي - �سارع 

الو�سل - مبنى الفردو�ض 4 - �سقة 128 
وميثله : اأماين دروي�ض احمد عبداحلميد الزرعوين  

املطلوب اإعالنه : اأ�سغر ر�ساقلي �سادقي - �سفته : مطعون �سده 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اإىل 

حمكمة التمييز وذلك للرد على  �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم. 
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1038/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )خم�سمائة وخم�سة الفا واربعمائة واربعة واربعون 
درهما وخم�سة واربعون فل�سا( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي 

وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل 
املطلوب اإعالنهما :  1- بهروز مالك ازدر كاظمي �سر�ست 2- دي ا�ض جي ا�ض �ض.م.ح  -  �سفتهما : مدعي عليهما

اعاله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/7 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  بت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال�سالمي  دب��ي  ل�سالح/بنك 
وبالر�سوم  فل�سا  واربعون  درهما وخم�سة  واربعون  واربعة  واربعمائة  الفا  )505.444.45( خم�سمائة وخم�سة  وقدره 
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:163/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )247.306.97( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

ال�ساعة  دوار  بالقرب من   - دب��ي ال�سالمي  بناية بنك   - املطار  �سارع  دب��ي   - دي��رة   - دب��ي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
 -  legal@dib.ae:امييل  - م����ت����ح����رك:0522889366  ه��ات��ف   - ف����اك���������ض:042954111   - ه�����ات�����ف:042953000 

�ض.ب:1080 دبي  - وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عمر احمد عمر املحرمي  -  �سفته : مدعي عليه

املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2022/3/23 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإع��الن 
وقدره  اجمايل  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليه  املدعي  بالزام  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك 
وبالر�سوم   - فل�سا  وت�سعون  و�سبعة  دره��م  و�ستة  وثالثمائة  الفا  وارب��ع��ون  و�سبعة  مائتان  دره��م   )247.306.97(
وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1019/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257
وواحد  الفا  وت�سعون  وثالثة  مائة   )193.021.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
وع�سرون درهما - وغرامة تاأخري كدفعة متاأخرة حت�سب على املبلغ غري امل�سدد او املتاأخر على اأ�سا�ض يومي بواقع 
19.99% �سنويا بدءا من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى كامل �سداد املبلغ امل�ستحق �ساملة تاريخ ال�ستحقاق وا�ستثناء 

تاريخ ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام����ارة دب���ي - دي����رة - دب���ي ���س��ارع امل���ط���ار  - ب��ال��ق��رب م��ن دوار ال�����س��اع��ة ه�����ات�����ف:042954111 
 - دب���ي   �������ض.ب:1080   -  legal@dib.ae:امييل  - م���ت���ح���رك:0522889366  ه��ات��ف   - ف���اك�������ض:042954111   -

مكاين:3171594535 - وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل 
املطلوب اإعالنه :  1- معاذ حممد �سعيد ال�سرم  -  �سفته : مدعي عليه

املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2022/2/23 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإع��الن 
ل�سالح/بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )193.021.00( 
مائة وثالثة وت�سعون الفا وواحد وع�سرون درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
، حكما  ذلك من طلبات   املحاماة ورف�ست ماعدا  اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة  وبالر�سوم  التام 
با�سم  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70021

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:367/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثانية رقم 256
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )202183.70( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع املطار - بناية بنك دبي ال�سالمي - بالقرب من دوار ال�ساعة 
املطلوب اإعالنه :  1- �سلمان مالك عبد المام العيداين اآل بوعلي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/3/30 مبثابة احل�سوري يف 
مادة جتارية منهية للخ�سومة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )202.183.70( درهم مائتي 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم   - فل�ض  و�سبعون  دره��م  وثمانون  وثالثة  ومائة  الف  واثنان 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:139/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�سوع املنازعة : مطالبة بالزام املتنازع �سدهما بالت�سامن والت�سامم باداء مبلغ )19.500( ت�سعه ع�سر 
الف وخم�سمائة درهم بال�سافة اىل 12% فوائد قانونية . 

املتنازع:�سركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت المارات(
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع حممد بن را�سد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا 2 - مكتب 

1903 - وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي
املطلوب اإعالنه :  1- العامل الزرق للنقل الري العام �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املتنازع �سدهما بالت�سامن والت�سامم 
باداء مبلغ )19.500( ت�سعه ع�سر الف وخم�سمائة درهم بال�سافة اىل 12% فوائد قانونية - قررنا مبثابة 
 ، دره��م  وخم�سمائة  ال��ف  ع�سر  ت�سعة  مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  ب��ان  الثانية  �سدها  املتنازع  ال��زام  احل�سوري 
ال�سداد  متام  وحتى   2022/1/14 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 

وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:820/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم 400
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  ثانيا:احلكم   - قانونا  عنها  بن�سخة  عليهم  املدعي  واع��الن  الدعوى  قيد  اول   : الدعوى  مو�سوع 
والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي )11.515.760( روبية هندية احدى ع�سر مليون وخم�سمائة وخم�سة ع�سر الف و�سبعمائة 
و�ستون روبية هندية مبا يعادل مبلغ )561.371.00( درهما خم�سمائة وواحد و�ستون الف وثالثمائة وواحد و�سبعون درهم اماراتي 
والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 27 اأغ�سط�ض 2020 وحتى متام ال�سداد - ثالثا:احلكم بالزام 

املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن جميع درجات التقا�سي . 
املدعي:نريفيكار �سينغ ا�سوك �سينغ

ع��ن��وان��ه:الم��ارات - ام���ارة دب��ي - ب��ردب��ي - ام���ارة دب��ي - ���س��ارع حممد ب��ن را���س��د بوليفارد - ب��رج بوليفارد ب��الزا 2 - مكتب 1903 - 
وميثله:يو�سف ح�سني حممد �سالح ال�سهالوي

املطلوب اإعالنه :  1- راكي�ض مالهوترا املعروف ب�� روكي مالهوترا  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها اول قيد الدعوى واعالن املدعي عليهم بن�سخة عنها قانونا - ثانيا:احلكم 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي )11.515.760( روبية هندية احدى ع�سر مليون وخم�سمائة 
وخم�سة ع�سر الف و�سبعمائة و�ستون روبية هندية مبا يعادل مبلغ )561.371.00( درهما خم�سمائة وواحد و�ستون الف وثالثمائة 
وواحد و�سبعون درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 27 اأغ�سط�ض 2020 وحتى متام 
التقا�سي - وحددت لها  اتعاب املحاماة عن جميع درجات  ال�سداد - ثالثا:احلكم بالزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/6/6  ال�ساعة 09.00 �ض 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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70545 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:81/2022/26 عقاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى التا�سعة رقم 412
مو�سوع الدعوى : املطالبة ب�سورة م�ستعجلة بوقف اي اجراءات لبيع الوحدات مو�سوع الدعوى 2- احلكم با�ستحقاق املدعية للوحدات بالرقام 
/  BB.A03.012 مب�سروع ذا اوبو�ض/على قطعة رقم RA207 - RA212 - RA220- RB301- RB111 - RB309 :
املدعية  با�سم  الذكر  �سالفة  العقارية  الوحدات  ، خماطبة دائرة الرا�سي والمالك بدبي بنقل وت�سجيل  التجاري/امارة دبي  منطقة اخلليج 
والتاأ�سري بذلك يف دفاتر و�سجالت الدائرة مبا يفيد ملكية الوحدات با�سم املدعية مع ا�ستعداد املدعية ل�سداد ر�سوم نقل امللكية والت�سجيل 4- 

الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:�سركة انف�سرتيد �ض.م.ب )مقفلة(

- هاتف  م����ك����اين:2607688261   - 2 - مكتب 208  4 - طابق  - مبنى  �سكوير  اع��م��ار   - ت��اون  داون   - ب��رج خليفة  دب��ي - منطقة  ع��ن��وان��ه:ب��ام��ارة 
رقم:042622217 - امييل:info@masadvocates.com - وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�سف ال�سركال

املطلوب اإعالنه :  1- اخلور كابيتال لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سورة م�ستعجلة بوقف اي اجراءات لبيع الوحدات مو�سوع الدعوى 2- احلكم 
مب�سروع ذا اوبو�ض/  RA207 - RA212 - RA220- RB301- RB111 - RB309 :با�ستحقاق املدعية للوحدات بالرقام

التجاري/امارة دبي ، خماطبة دائرة الرا�سي والمالك بدبي بنقل وت�سجيل الوحدات  على قطعة رقم BB.A03.012 /منطقة اخلليج 
ا�ستعداد املدعية  العقارية �سالفة الذكر با�سم املدعية والتاأ�سري بذلك يف دفاتر و�سجالت الدائرة مبا يفيد ملكية الوحدات با�سم املدعية مع 
ل�سداد ر�سوم نقل امللكية والت�سجيل 4- الزام املدعي عليهما الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2022/6/8  ال�ساعة 09.00 �ض 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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف التنفيذ رقم  567/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 399/2020 اإ�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،471،565.89 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : �سهيلة يو�سف مو�سى املرزوقي  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الر�ساء 2 - �سارع احلرمل رقم 329 - فيال رقم 105 - بجانب الر�ساء مول  

املطلوب اإعالنه : اأمنيات للعقارات �ستة املحدودة  - عنوانه : اإمارة دبي / املركز الرئي�سي لمنيات ، �سارع ال�سيخ زايد ، اخلليج التجاري ، 
m.obid@saadpartners.com - 0000000000 - 0509595154 - 26 برج وان باى امنيات ، الطابق

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// الإلكرتوين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وحدة 
عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 228 - امل�ساحة : 84.86 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ذا اأوب�ض من 

اأمنيات - رقم الوحدة : RB302 - التقييم : 2360916.78 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

28 اخلميس   2  يونيو    2022  م   -    العـدد   13559  
Thursday    2    June    2022   -  Issue No   13559



اخلميس   2  يونيو    2022  م   -    العـدد   13559  29
Thursday    2    June    2022   -  Issue No   13559

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7457/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

املنفذ  بالزام  اداء  ام��ر   2021-4446 الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
�سدخم ب�سداد مبلغ وقدره )42714194( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع - عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج 
التجاري - �سارع البراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين : 2563786091

املطلوب اإعالنه : 1- ايليجانت لل�سناعات �ض.ذ.م.م - فرع  - �سفته : منفذ �سده
ب�سداد  ب��ت��اري��خ:2022/5/27 اخطاركم  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : الإع��الن  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )42709174( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار 
1- الر�ض رقم:193 جممع دبي لال�ستثمار الثاين يوجد عليها مبنى 2- الر�ض رقم 319 
جممع دبي لال�ستثمار الثاين يوجد عليها جممع مباين والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�سيات ن�ض املادة 152 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70353

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3102/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7792 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )161820( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اورا لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م
العمال -  �سارع  �سارع   - دبي   - التجاري  - منطقة اخلليج  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

مبنى بناية اوبروي �سانرت - �سقة 1002
املطلوب اإعالنه : 1- حممد جي�ساد كونوت - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )161820( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 
ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  185/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5377 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)135259.75( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : جلف طوب لال�سمنت �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد ايه بي اي تاور مكتب رقم 3004 
- الطابق 30

منفذ   : �سفتهما   - �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  �سانكو   -2 ج��وب��الين  ريوا�سند  كي�سن   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�سدهما. 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)135259.75( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  187/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/5796 

وقدره )175170.29( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : جلف طوب لال�سمنت �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - جبل علي - �سيح �سعيب 4 - وحملها املختار/المارات العربية 
املتحدة - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - ايه بي اي تاور مكتب رقم 3004 - الطابق 30

املطلوب اإعالنه : 1- كونفور�ض اريبيا للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
، وعليه فان  املحكمة  �سامال لر�سوم  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وقدره )175170.29( درهم اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1654/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000017( بقيمة )66815( درهم .
طالب التنفيذ : �سلطان عبداهلل هالل �سعيد الكويتي

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع ال�سايل - مبنى 
فندق منيليوم برج كري�ستال - �سقة 104

املطلوب اإعالنه : 1-ر�سوان قا�سى حممد يون�ض قا�سى - �سفته: منفذ �سده
املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )68630.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70540

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  753/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

وال�سادران   )000105 و   000104( رق��م  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
وخم�سة  وخم�سمائة  الف  وخم�سة  ماليني  �سته   )6005585( بقيمة  التجاري  دبي  بنك  عن 

وثمانون درهم .
طالب التنفيذ : رو�سالن تاربان

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - مي�سلون - ال�سارقة - �سارع الزهراء - �سقة مكتب 105
املطلوب اإعالنه : 1-راجي�ض كومار كري�سان - �سفته: منفذ �سده

املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�سوع الإع��الن : قد 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6005585.00( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:629/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

املدعي  وال��زام  املدين رقم 3496/2021 و�سمه للدعوى  للنزاع  التابعة  الدعوى  بقيد  الت�سريح   : الدعوى  مو�سوع 
عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره )24.431.13( درهم اربعه وع�سرون 
الفا واربعمائه وواحد وثالثون درهم وثالثه ع�سر فل�سا - والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املدعي:�سركة جمموعه المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع �سارع حمدان بن حممد - مبنى مبنى ات�سالت - بجانب مارك�ض �سبن�سر 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عمر حممد  -  �سفته : مدعي عليه

املذكورة اعاله  ب��ت��اري��خ:2022/4/20 يف الدعوى  املنعقدة  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع الإع��الن 
الفا  وع�سرون  ارب��ع��ه  دره��م   )24.431.13( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ل�سالح/املدعية 
واربعمائه وواحد وثالثون درهم وثالثه ع�سر فل�سا ، كما الزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70540

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:93/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )38.700.53( درهم ثمانية وثالثون 
الفا و�سبعمائة درهم وثالثة وخم�سون فل�سا - 2- الزام املدعي عليه بالفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ رفع 
�سروط  فيها  تتوافر  املطالبة  ان  املحكمة  رات  اذ   -4 املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   -3 التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى 
ا�ست�سدار امر الداء احالة الدعوى اىل قا�سي امر الداء املخت�ض للف�سل فيها �سندا لن�ض املادة 19/6 من الالئحة 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية 5- الزام املدعي املتنازع �سدها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:العربية المريكية للتكنولوجيا ارامتك �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - مبنى زمرده - �سقة اخلام�ض - خمتر دبي 
املركزي - وميثله:دانه �سباح حممد 

املطلوب اإعالنه :  1- مطعم يال �ساج �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
اعاله  املذكورة  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/2/3 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/املدعي بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )38.700.53( درهم ثمانية وثالثون الفا و�سبعمائة 
درهما وثالثة وخم�سون فل�سا وبالفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم 
مبثابة  حكما   ، طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��ن  م���ازاد  ورف�����ض  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وبامل�سروفات 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:1086/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 75/2021 جتاري م�سارف كلي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:بنك ال�ستثمار �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى ا�سبكت - �سقة 3401 - 

ابراج رجال العمال - الرقم املكاين 2527587343 - وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر  
املطلوب اإعالنهم : 1-حممد غ�سوب الرفاعي 2-منذر قيم  3- �سيف بن عبداهلل بن ماجد ال�سام�سي 

4- �ساحل اللوؤلوؤ للزجاج �ض.ذ.م.م - �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/75 جتاري م�سارف كلي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/6/13  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:966/2022/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل  رقم 84

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 362/2021 جتاري كلي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب 

امل�ستاأنف:�سريجي باولني امييللي نيدركورن
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - باي �سكوير - بناية BB07 - مكتب رقم 107  

املطلوب اإعالنه :  1- كيلر �سومينا منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:362/2021 جتاري كلي. وحددت 
 ، التقا�سي عن بعد  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة  املوافق  2022/6/9   لها جل�سة يوم اخلمي�ض  

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70579

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:363/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763

 )358.671.71( وقدره  مبلغ  للمتنازعة  يوؤديا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  املتنازع �سدهما  الزام   : املنازعة  مو�سوع 
اىل  بال�سافة   - فل�سا  و�سبعون  وواح��د  دره��م  و�سبعون  وواح��د  و�ستمائة  ال��ف  وخم�سون  وثمانية  ثالثمائه  دره��م 
املتنازع �سدهما  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق يف:2019/10/20  تاريخ  9% من  بواقع  التاخريية  الفائدة 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع:غالم جمتبى للنقليات ���ض.ذ.م.م - عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الثالثة - دبي - �سارع 

دم�سق مبنى التواأم بلر�سيد بلوك ب - �سقة 603 - وميثله:حممد علي �سعيد حميد اخلييلي
املطلوب اإعالنهما :1- جزيرة امريت�ض بور كوربري�سن ذ.م.م 

2- جزيرة المارات للطاقة - �سفته : متنازع �سدهما 
يوؤديا  ب��ان  والت�سامم  بالت�سامن  �سدهما  املتنازع  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
درهم  و�سبعون  وواح��د  و�ستمائة  الف  وخم�سون  وثمانية  ثالثمائه  دره��م   )358.671.71( وق��دره  مبلغ  للمتنازعة 
وواحد و�سبعون فل�سا - بال�سافة اىل الفائدة التاخريية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/10/20 وحتى 
ال�سداد التام والزام املتنازع �سدهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2022/6/8  ال�ساعة 09.00 �ض 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 بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4650/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

اىل  بال�سافة  دره��م   )1053715.53( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ القيد وحتى تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 

املدعي:مزارع العني لالنتاج احليواين �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - مدينة العني - �سارع دبي العني - منطقة التويليعه

 وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي
املطلوب اإعالنه : 1- �سبوت مدل ي�ست للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/14 - اول:بانفاذ  اأمر  مو�سوع الإعالن : طلب ا�ست�سدار 
العقد التجاري املرم بني املدعية واملدعي عليها الوىل - ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي اىل املدعية 
درهما وثالثة وخم�سون  واثنا ع�سر  و�سبعمائة  الفا  واحد مليون وثالثة وخم�سون  درهم  مبلغ )1.053.712.53( 
ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ  املطالبة حتى متام  تاريخ  القانونية بواقع 5% �سنويا من  الفائدة  فل�سا، مع 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثالثا : بعدم قبول الطلب قبل املدعى عليه الثاين. ولكم احلق يف التظلم 
التنظيمية لقانون الجراءات  امل��ادة 66 من الالئحة  ال��واردة يف  ا�ستئنافه بح�سب الح��وال وفق الحكام  او  الم��ر 

املدنية.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70540

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3522/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام )500133-500132-500131-500130-500126-
500134-500135-500136-500140( وال�سادر عن املنفذ �سدها الوىل/راندا لتاأجري ال�سيارات واملنفذ �سده 
التبليغ  ر�سم  �ساملة  دره��م   )305.563( بقيمة   - الحمد  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  بن  الثاين/عبدالرحمن 

وال�سيغة التنفيذية ور�سم التنفيذ .
طالب التنفيذ : الكندي لل�سيارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى �سنجل بزن�ض - 
�سقة 38 - مكتب 3804 - بوكالة املحامي/عبدالعزيز الهنائي

املطلوب اإعالنهما : 1-راندا لتاأجري ال�سيارات 2- عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالعزيز الحمد - �سفتهما: 
منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )305563( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:189/2022/458 طعن عقاري 

املنظورة يف:الدائرة العقارية الوىل - متييز رقم 545
اىل  واحالته  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�سوعا  �سكال  النق�ض  قبول   : الطعن  مو�سوع 
حمكمة ال�ستئناف ل�سدار حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة النق�ض وال��زام املطعون �سده 

بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املتظلم:م�سرف المارات ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

هاتف   - الثالث  الطابق   -  16 رق��م  مبنى   - الطبية  دب��ي  مدينة   - بردبي   - دب��ي  عنوانه:امارة 
رق���������م:042227008 - ه��ات��ف م��ت��ح��رك رق����������م:0557016552 - م�����ك�����اين:3135291835 - فاك�ض 

رقم:042227002 - وميثله:عبداملجيد عبدامللك م�سطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- عثمان احمد قري�سي حممد �ساكر قري�سي  -  مطعون �سده 

عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�سوع 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �سحيفة الطعن املتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/1513 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  جي�سى تي�سوريرو �سوا
جمهول حمل القامة

���ض.م.ب )م( الم��ارات )حاليا( �سركة  التنفيذ/اميك�ض )ال�سرق الو�سط(  ان الطالب  مبا 
امريكان اك�سر�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22516.74(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/2433 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  عماد فوؤاد �سليم عازر
جمهول حمل القامة

���ض.م.ب )م( الم��ارات )حاليا( �سركة  التنفيذ/اميك�ض )ال�سرق الو�سط(  ان الطالب  مبا 
امريكان اك�سر�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)60478.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4397/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 410470 وال�سادر عن �سركة بيفر جلف للمقاولت 
ال�سيك  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بن�سبه  واملطالبة  ال�سركة  مدير  كومار  راجي�ض  من  واملمهورة  ����ض.ذ.م.م 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واملنع من ال�سفر .
طالب التنفيذ : �سركة عر اخلليج للخر�سانه اجلاهزة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع البراج - مبنى بلو باي تاور - �سقة مكتب رقم 402
املطلوب اإعالنهما : 1-راجي�ض كومار كري�سنا 2- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م - �سفتهما: منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)595308.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3972/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم 006637 وال�سادر عن املنفذ �سده بقيمة )141858( 

درهم .
طالب التنفيذ : نا�سر حممد اكر حممد

عنوانه:المارات - الم��ارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اب��راج لطيفه - �سقة 
3005

�سفتهما:   - العقاريه  للو�ساطة  افكار   -2 احلمادي  ح�سني  ال  احمد  عبداهلل  1-خالد   : اإعالنهما  املطلوب 
منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)141858( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70197

اعالن بالن�شر        
 20/2022/201 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ارلني دتوف  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ارمادا اأفينيو هوتيل
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بنفاذ عقدي ايجار الوحدتني رقمي 3401 - 3402 بي 2 باأبراج ارمادا يف مواجهة املدعي 
بواقع  ال�ستثمار  قيمة  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  وال��زام  الوحدات  املدعي من  بتمكني  والزامهم  عليهم 
3080 درهم يوميا عن وكل وحدة من تاريخ 2019/2/25 وحتى تاريخ متكينه من النتفاع بالوحدتني والزامهم ب�سداد مبلغ 
)5.000.000( درهم كتعوي�ض عن ال�سرر احلا�سل للمدعي نتيجة الحكام ال�سادرة يف النزاع النا�سئ بني املدعي عليه الول 
واملدعي عليه الثالث بخ�سو�ض ف�سخ اتفاقية بيع و�سراء الطابق رقم 34 ارمادا بي 2 الذي توجد يه الوحدتني 3402-3401 

بي 2 مع الزامهم ب�سداد فائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ 2019/2/25 اىل تاريخ ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/6/7 ال�ساعة 09:00 �سباحا ويقت�سي ح�سوركم امام ادارة الدعوى البتدائية 
خدماتنا   - الل��ك��رتوين  دب��ي  حماكم  موقع  خ��الل  من  اليها  الو�سول  ميكن  التي  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  ع�سر  الثانية 
اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3301/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
املنفذ به  املبلغ  ، ب�سداد  اأداء  اأمر  الدعوى رقم 2022-392   ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 

وقدره )33459( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : �سنرتون لاللكرتونيات - موؤ�س�سة فردية

عنوانه:امارة دبي - ديره - �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية القرن 21 - مكتب 403 - هاتف:042388763 - 
متحرك:0501659169 - رقم مكاين:3182695395

املطلوب اإعالنه : 1- جا�سم حممد علي خمي�ض العلوي - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )33459( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة املحكمة 
، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2807/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2866/2021  جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )8.702.618.87( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ :�سركة ايكو انريجي �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - زعبيل الوىل - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى ابراج المارات - �سقة 35

املطلوب اإعالنهما : 1- ميهاي بري�سكو 2- �سركة لينتك�ض ليمتد - �سفتهما : منفذ �سدهما
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
وقدره )8.702.618.87( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 70197

اعالن بالن�شر 
 6417/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �سيلفر �سباد للمقاولت البناء والديكور
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد خليفه حممد بن كري�سان املهريي 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )541665( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1009/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257
وثالثة  الفا  وثالثون  �سبعة  مائة   )137.053.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

وخم�سون درهما - والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع املطار - بالقرب من دوار ال�ساعة
وميثله:مكاوي عو�ض املكاوي ا�سماعيل 

املطلوب اإعالنه :  1- �سيف نا�سر حمد نا�سر حمود خا�سوقة  -  �سفته : مدعي عليه
املذكورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2022/2/9  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم    : الإع����الن  م��و���س��وع 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال�سالمي  دب��ي  ل�سالح/بنك  اع��اله 
)137.053.00( مائة �سبعة وثالثون الفا وثالثة وخم�سون درهما وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بالن�شر        
                  يف  املنازعة رقم:53/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751
مو�سوع املنازعة : مطالبة ببطالن و/اأو ف�سخ عقد بيع بتاريخ 2021/11/2 لل�سيارة ماركة )اودي ايه 7 موديل 2016 
الت�سرفات الالحقة مع اعمال كافة الثار  لونها ف�سي( حتمل لوحة خ�سو�سي رقم )p/2045 - دبي( وبطالن كافة 

املرتتبة على ذلك واعادة ت�سجيل ملكيتها با�سم املتنازعة )املالك الأ�سلي(. 
املتنازع:اي بي ورلد كاترينغ فا�سيليتي ماجنمنت )منطقة حرة( وميثلها مالكها ومديرها/جيو�سيبى اي�سبو �سيتو - ايطايل 

اجلن�سية - عنوانه:المارات - امارة دبي - ابراج بحريات جمريا - بناية تيفاين تاورز - وحدة رقم 501
 وميثله:اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي

املطلوب اإعالنه:  1- حممد علي علويه  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة ببطالن و/اأو ف�سخ عقد بيع بتاريخ 2021/11/2 لل�سيارة 
ماركة )اودي ايه 7 موديل 2016 لونها ف�سي( حتمل لوحة خ�سو�سي رقم )p/2045 - دبي( وبطالن كافة الت�سرفات 

الالحقة مع اعمال كافة الثار املرتتبة على ذلك واعادة ت�سجيل ملكيتها با�سم املتنازعة )املالك الأ�سلي(. 
قررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت 
مبثابة احل�سوري بف�سخ اتفاقية بيع املركبة حمل النزاع والزام املتنازع �سده باعادة املركبة وت�سجيلها با�سم املتنازع والزمته 

الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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•• اأبوظبي-الفجر: 

– اأبوظبي  ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة  وق��ع��ت دائ����رة 
“غيتي” للمحافظة  �سراكة مع معهد  اإتفاقية 
على الرتاث، معهد الأبحاث الغري ربحي الذي 

ت��ط��وي��ر مم��ار���س��ات احل���ف���اظ على  ي��ه��دف اإىل 
عمل  ور�سة  ل�ست�سافة  دول��ي��اً،  الثقايف  ال��رتاث 
مايو   25 و   18 ي��وم��ي  م���دار  على  افرتا�سية 

.2022
“الأُطر  بعنوان  عمل  بور�سة  امل��ب��ادرة  انطلقت 

ا�ستك�ساف  الع�سرين:  القرن  ملالمح  التاريخية 
منطقة  يف  الع�سرين  للقرن  الرتاثية  الأماكن 
دائرة  جهود  دعم  اإىل  �سعياً  الأو�سط”،  ال�سرق 
– اأبوظبي طويلة الأمد يف  الثقافة وال�سياحة 
الثقايف احلديث  حماية واحلفاظ على الرتاث 

لالإمارة.
ال��ت��ي قادتها  العمل  امل�����س��ارك��ون يف ور���س��ة  وق���ام 

دائرة الثقافة وال�سياحة 
ا�ستخدام  كيفية  ومناق�سة  بدرا�سة  اأبوظبي   -
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  امل��و���س��وع��ي  ال��ن��ه��ج  اأُط�����ر 
الثقايف  ال���رتاث  وم��واق��ع  مباين  اأب���رز  لتحديد 

احلديث حلمايتها.
وقالت اأمل �سابي، 

رئ��ي�����ض ق�����س��م احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث يف دائ���رة 
بعقد  “نفخر  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�سياحة  الثقافة 
للمحافظة  العريق  “غيتي”  �سراكة مع معهد 
التي  املهمة  الور�سة  هذه  لتنظيم  ال��رتاث  على 
�سون  يف  املتخ�س�سني  ق��درات  بناء  يف  �ست�سهم 
الرتاث وحمايته من دولة الإم��ارات واملنطقة. 
كما اأّن م�ساركة املهتّمني يف ور�سة عمل” الأُطر 

التاريخية ملالمح القرن الع�سرين 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�����س��وء ع��ل��ى ج��ه��ودن��ا  �سّلطت   “
احلديث،  الثقايف  اأبوظبي  ت��راث  على  احلفاظ 
تطبيق  كيفية  على  الط���الع  لهم  ت�سنى  حيث 
ن��ه��ج��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط ك��م��ا مت 

تطبيقه يف العا�سمة.
 و�سعداء مب�ساركة جمموعة قّيمة من الدرو�ض 
كافة  م��ه��ارات  تنمية  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
على  احلفاظ  موا�سلة  ي�سمن  مما  امل�ساركني، 
لالأجيال  والغنية  احليوية  الرتاثية  الأم��اك��ن 

القادمة.«

ال��ت��اري��خ��ي��ة ملالمح  الأُط����ر  ع��م��ل  �سكلت ور���س��ة 
املواقع  وحتديد  لتعريف  اأداة  الع�سرين  القرن 

الرتاثية،
العمليات  ح����ول  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ���س��ع��ي��اً   
يف  املبنّية  العامل  بيئة  منحت  التي  التاريخية 
يف  ي�سهم  مبا  احل��ايل،  �سكلها  الع�سرين  القرن 
دعم احلفاظ على الأماكن الرتاثية املهمة التي 

تعود لهذه احلقبة.
وب����دوره����ا، ق��ال��ت ي��ا���س��م��ني ال���را����س���دي، رئي�ض 
وحدة احلفاظ على الرتاث الثقايف والعمراين 
احلديث يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: 
اأو دولة  “تعك�ض الثقافة وال��رتاث لأي منطقة 
ويعززان  املتفردة  هويته  ال��ع��امل  يف  جمتمع  اأو 

ال�سعور بالنتماء لدى الأفراد. 
وت�سّكل ور�سة العمل منا�سبة للقاء املتخ�س�سني 
والأك����ادمي����ي����ني وممثلي  ال�����س��ي��ا���س��ات  و����س���ّن���اع 
املجموعات واملنظمات الرتاثية التي تنّفذ حالياً 
برنامج احلفاظ على تراث القرن الع�سرين يف 
التعاون  اأ���س�����ض  اإر���س��اء  على  و�ستعمل  املنطقة، 
وتو�سيع معرفة وخرات امل�ساركني وم�ساعدتهم 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال����رتاث ال��ث��ق��ايف احل��دي��ث ب�سكل 

اأف�سل.«
الثقافة  امل�ستمرة بني دائ��رة  ال�سراكة  اإط��ار  ويف 
“غيتي”  وم���ع���ه���د  اأب����وظ����ب����ي   - وال�������س���ي���اح���ة 
للمحافظة على الرتاث، من املقرر ن�سر ترجمة 
التاريخية  ل��الأُط��ر  العربية  اللغة  اإىل  ر�سمية 

تقنياً  م���ورداً  لت�سّكل  الع�سرين  ال��ق��رن  مل��الم��ح 
متاحاً على الإنرتنت.

وب�����دوره�����ا، ق���ال���ت ج��ي��ل اأو����س���رتج���ري���ن، وهي 
“غيتي”  معهد  يف  اأب��ح��اث  واأخ�سائية  م��وؤرخ��ة 
للمحافظة على الرتاث: “�ُسعدنا بالتعاون مع 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي لتنظيم هذه 

الور�سة.
املوا�سيعي  النهج  وا�ستخدام  فهم  اأّن  لإدراك��ن��ا   
اإىل تو�سيع نطاق وتعزيز مهمة تعريف الأماكن 
اأنحاء  ال��ع�����س��ري��ن يف ج��م��ي��ع  ل��ل��ق��رن  ال��رتاث��ي��ة 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
القرن  ملالمح  التاريخية  ’الأُطر  ت�سميم  ومت   

الع�سرين
‘ ليتم ا�ستخدامها من قبل خراء ومتخ�س�سي 
ال���رتاث يف خمتلف اأرج���اء ال��ع��امل، وال��ذي��ن قد 
منطقتهم  ت��اري��خ  ليعك�ض  مبواءمتها  يقومون 
اإىل جانب ا�ستخدامها كاأداة ل�ستك�ساف وحماية 

تراثهم الفريد من نوعه«.
اأبوظبي   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ�����رة  ت��ق��وم 
كجزء من مبادرة احلفاظ على الرتاث الثقايف 
املواقع  احل���دي���ث يف حت��دي��د وح��م��اي��ة و����س���ْون 
وتتما�سى  للدولة.  احلديث  املا�سي  ت�سرد  التي 
اأقّرته  ال��ذي  الثقايف  ال��رتاث  املبادرة مع قانون 
وال����ذي ي�سّنف   ،  2016 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
امل��واق��ع واملباين  اأهمية  ال���رتاث احل��دي��ث ب��ذات 

التاريخية.

�سمن جهودها للحفاظ على الرتاث

دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي توقع �صراكة مع املعهد الدويل الرائد »غيتي«

•• ال�سارقة-الفجر:

ع���ددا من  ال��ث��الث��اء  الأول  اأم�����ض  ب��ال ح���دود  جمعت ثقافة 
م��وظ��ف��ي ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ة ب��ال�����س��ارق��ة، وجم��م��وع��ة من 
ناق�ست  ال��ق��رائ��ي، يف جل�سة  ثقافة  اأ���س��دق��اء  ن��ادي  اأع�����س��اء 
الباحث  الكمايل،  وهيب  للموؤلف  املغلي”  “ال�سفدع  كتاب 
مرمي  قدمتها  الب�سرية،  امل��وارد  واإدارة  الذاتية  التنمية  يف 
احلمادي، مدير ثقافة بال حدود، بقاعة مكتبة جممع اللغة 

العربية بال�سارقة.
وا���س��ت��ه��ل ���س��ي��ف اجل��ل�����س��ة ح��دي��ث��ه ب��ت��و���س��ي��ح ���س��ب��ب اختيار 
اأنه  اإىل  عنوانا لكتابه، م�سريا  “ال�سفدع املغلي”  م�سطلح 
العلماء  اأح��د  بها  ق��ام  �سهرية  علمية  جتربة  م��ن  م�ستلهم 
ال��ف��رن�����س��ي��ني، ح��ي��ث و���س��ع ���س��ف��دع��ا يف م���اء م��غ��ل��ي ف�سارع 
ثانية  مرحلة  ويف  مبا�سرة،  امل���اء  م��ن  القفز  اإىل  ال�سفدع 
و�سع �سفدعا يف ماء بارد وقام بت�سخينه بالتدريج فحاول 
اأن مات عندما  امل��اء اإىل  ال�سفدع التكيف مع درج��ة ح��رارة 

و�سل املاء اإىل درجة الغليان.

وبنّي الكاتب اأن الدول املتقدمة تظل بحاجة دائمة لتقييم 
واأن  العاملية من حولها،  التحولت  ا�سرتاتيجياتها لتواكب 
ذلك ينطبق على الأفراد اأي�سا، واأو�سح اأن الدللة املق�سودة 
من عنوان كتابه هي حتفيز الأفراد على اأن يكونوا حذرين 
ال�سلبية  التدريجية  ال��ت��غ��ريات  م��ع  اخل��اط��ئ  التكيف  م��ن 
حلول  اب��ت��ك��ار  على  حثهم  مقابل  يف  عليها،  الع��ت��ي��اد  وم��ن 
تناوله  �سمن  وجتاوزها،  التحديات  على  للتغلب  ا�ستباقية 
لأبرز حتديات املوارد الب�سرية الراهنة وامل�ستقبلية، واأهمية 
من  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  ومتطلبات  للتحولت  ال�ستجابة 

خالل اإعادة هند�سة الفكر الإداري والتنبه لأولوياته.
ال�سوء  القرائي  ثقافة  اأ�سدقاء  نادي  جل�سة  �سيف  و�سلط 
الطاقات  توليد  يف  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الفعال  ال���دور  على 
وعي  واأه��م��ي��ة  القطاعات،  خمتلف  يف  الإنتاجية  وحت�سني 
الكادر الإداري بالنجاحات املقرونة بالبتكار يف بيئة العمل 
والتاأقلم الإيجابي مع التغريات من خالل اإدراك حمطات 
التطور الفكري الإداري، واإدراك اأن التحول رحلة م�ستمرة 

ولي�ض نقطة و�سول.

وتطرق موؤلف كتاب “ال�سفدع املغلي” اإىل اأولوية الرتكيز 
هذا  يف  اخل��ا���ض  القطاع  و�سراكة  املجتمعية  اخل��دم��ة  على 
املوارد  اإدارة  اأ�سلوب  وتغيري  املمار�سة  م�ستوى  على  املفهوم 
ال��ب�����س��ري��ة ل���س��ت��ي��ع��اب خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات، وم���ن �سمنها 
ال�سباب، وما  ال�سكانية وكثافة اخلريجني  الزيادة  حتديات 
من  ت�ستفيد  مبتكرة،  حلول  تتطلب  حتديات  من  تفر�سه 
ثورة املعلومات جعلت الن�سان احلديث يرك�ض يف ظل تغري 
التحديات  م��ع  التعامل  اأ�سبح  بحيث  يتوقف،  ل  م�ستمر 

بروؤية جديدة مطلبا ملحا لالأجيال القادمة.
عدم  اأهمية  على  م�ساركته  ختام  يف  الكتاب  م��وؤل��ف  واأ���س��ار 
توقف الكوادر الب�سرية يف خمتلف القطاعات عن التدريب 
املهارات،  واك��ت�����س��اب  ل��ل��ذات  امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر  وال���ق���راءة 
بهدف اإح��داث ف��ارق يف اخل��رات متيز كل ك��ادر عن غريه، 
اإ�سافة اإىل ت�سجيع املدراء للموظفني ومتكينهم من اتخاذ 
ال���ق���رارات وال��ت��ق��دم ب��الق��رتاح��ات ال��ت��ي ت�سهم يف اإح���داث 
م�ستوى  اإىل  للو�سول  اجل��ه��ات  ق���درات  تعزيز  و  التغيري 

الن�سج املوؤ�س�سي ملمار�سات املوارد الب�سرية

تناول اأبرز حتديات املوارد الب�سرية وهند�سة الفكر الإداري

»ثقافة بال حدود« ت�صلط ال�صوء على حتديات املوارد الب�صرية وال�صتجابة 
لتحولت الع�صر خالل مناق�صة كتاب »ال�صفدع املغلي« لوهيب الكمايل 

واأبوظبي  اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ورب��ون  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
لالإعالم، �سركة خدمات الإعالم العامة اتفاقية 
امل�ستوى  عالية  تدريبية  فر�ض  لتوفري  ت��ع��اون 
م�سريتهم  ودع��م  الإع��الم��ي  املجال  يف  لطالبها 
املهنية الواعدة يف امل�ستقبل وتوفري بيئة داعمة 
وا�ستك�ساف اخليارات املهنية وتدعيمهم باملهارات 
يف  التناف�سي  ال�سباق  لبدء  ال��الزم��ة  واخل���رات 

احلياة املهنية.
النعيمي،  حممد  �سعادة  الإتفاقية  توقيع  ح�سر 
بدائرة  التنفيذية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وؤون  ع���ام  م��دي��ر 
ال�سوربون  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ض  وع�سو  املالية 
اأبوظبي، والروفي�سورة �سيلفيا �سريانو، مديرة 
الكثريي،  وهيثم  اأب��وظ��ب��ي،  ال�����س��ورب��ون  جامعة 
املدير التنفيذي ل�سبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي 

بالإنابة وممثلي ال�سركة.
على  اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ورب��ون  واّط��ل��ع طلبة جامعة 
ال���ت���ي توفرها  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل�������س���ارات 
وتعرفوا  الإعالمي  املجال  يف  لالإعالم  اأبوظبي 
ع��ل��ى ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة لك��ت�����س��اب اأه���م اخلرات 
العمل.  ���س��وق  ل��دخ��ول  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي  العملية 
وت�سمنت زيارة فريق اأبوظبي لالإعالم جلامعة 

ال�سوربون اأبوظبي جتارب اأداء للطلبة يف مركز 
التوجيه الوظيفي، حيث اأتاحت جل�سات التمثيل 
والتقدمي التلفزيوين التي �سهدت ح�سوراً كبرياً 
ومهاراتهم  م��واه��ب��ه��م  ع��ر���ض  ف��ر���س��ة  للطلبة 

املختلفة.
مديرة  ���س��ريان��و،  �سيلفيا  الروفي�سورة  وق��ال��ت 
النتائج  اإىل  اأتطلع  اأبوظبي:  ال�سوربون  جامعة 
التعاون  ه����ذا  ع��ن��ه��ا  ���س��ي��ث��م��ر  ال���ت���ي  الإي���ج���اب���ي���ة 
البناء، اإذ جت�سد هذه اخلطوة احلر�ض امل�سرتك 
اأبوظبي  ال�سوربون  كّل من جامعة  توليه  ال��ذي 
واأبوظبي لالإعالم نحو متكني الأجيال القادمة 
وكفاءاتهم  وم���ع���ارف���ه���م  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 

املهنية.
من جانبه، قال هيثم الكثريي، املدير التنفيذي 
اإن  ب��الإن��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي  ت��ل��ف��زي��ون  ق��ن��وات  ل�سبكة 
ل��ع��ب دور حموري  ت��وا���س��ل  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي 
ي�����س��ه��م يف ت��ع��زي��ز ق��ط��اع الإع�����الم ال��وط��ن��ي من 
خالل ا�ستقطاب الكفاءات والرتكيز على تطوير 
لبناء جيل واعد  ال�����س��اع��دة،  وامل��ه��ارات  امل��واه��ب 
يدعم م�سرية التطور والنمو يف خمتلف املجالت 

املرتبطة بالقطاع الإعالمي.

واأ����س���اف ال��ك��ث��ريي: ي��اأت��ي ت��ع��اون��ن��ا م��ع جامعة 
على  حر�سنا  م��ن  انطالقاً  اأبوظبي  ال�سوربون 
ذلك  ون��رى يف  ال�سابة،  والكفاءات  الطالب  دعم 
تتحقق  لن  اإعالمية  واأول��وي��ة  وطنية  م�سوؤولية 
والإنتاجية  الإع��الم��ي��ة  من�ساتنا  توظيف  دون 
ومواجهة  املمار�سات  اأف�سل  تبني  على  ال��ق��ادرة 
واأعمال  ج���دي���دة  ب��اأف��ك��ار  ل��ل��خ��روج  ال��ت��ح��دي��ات 
اجلمهور  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  وم��ن��اف�����س��ة  م��ت��م��ي��زة 
واأذواقهم على اختالفها، وذلك مبا ين�سجم مع 
لإنتاج  الرامية  لالإعالم  اأبوظبي  ا�سرتاتيجية 
بيئة  وتوفري  ومتنوع،  وترفيهي  ه��ادف  حمتوى 
التي  اخل���رات  ملختلف  واإب��داع��ي��ة  مبتكرة  عمل 

تدعم هذه التوجهات امل�ستقبلية.

جامعة ال�صوربون اأبوظبي 
واأبوظبي لالإعالم توقعان اتفاقية تعاون 

اأك����������د ي����وان����ي���������ض دمي����ي����رتي����و 
با�سم  امل���ت���ح���دث  اإي����ك����ون����وم����و 
حر�ض  ال��ي��ون��ان��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
ب�����������الده ع�����ل�����ى امل�����������س�����ارك�����ة يف 
لالإعالم  ال��ع��امل��ي  ال��ك��وجن��ر���ض 
من  اأبوظبي  ت�ست�سيفه  ال��ذي 
و  القادم  نوفمر   17 اإىل   15
تنظمه �سركة اأبوظبي الوطنية 
ب�سراكة  “اأدنيك”  للمعار�ض 
اأنباء  وك��ال��ة  م��ع  ا�سرتاتيجية 

الإمارات وام.
و������س�����دد امل�����������س�����وؤول ال���ي���ون���اين 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

اأهمية  ع��ل��ى  الإمارات”وام” 
العاملي  احل������دث  يف  امل�������س���ارك���ة 
التي  امل����ح����اور  ن���ظ���را لأه���م���ي���ة 
الت�سال  وت�����س��م��ل  ���س��ي��ت��ن��اول��ه��ا 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  الرقمي 
وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل���ت���ق���دم���ة 
الإعالمي  القطاع  يف  والإب���داع 
بالإ�سافة اإىل عدد من اجلل�سات 
جم�������الت  يف  امل����ت����خ���������س���������س����ة 
ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون 
والإنرتنت والإعالم الجتماعي 

واملوؤثرين العامليني.
ال���ك���وجن���ر����ض  يف  ي���������س����ارك  و 

العاملي لالإعالم نخبة من رواد 
واملتخ�س�سني  الإع��الم  �سناعة 
بالإ�سافة  العامليني  وامل��وؤث��ري��ن 
اإىل الأكادميني وال�سباب وطلبة 

اجلامعات.
العاملي  “الكوجنر�ض  ي��ع��د  و 
ملهمة  م��ن�����س��ة   “ ل�����الإع�����الم 
�سناعة  واق������ع  اإىل  ل���ل���ت���ع���رف 
و  وال��ع��امل  املنطقة  الإع����الم يف 
بلورة روؤية ا�ست�سرافية مل�ستقبل 
هذه ال�سناعة التي باتت حمفزا 
يف  امل�ستدامة  للتنمية  رئي�سيا 

املجتمعات.

م�صوؤول يوناين يوؤكد حر�س بالده على امل�صاركة يف الكوجنر�س العاملي لالإعالم
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يف الدراما العربية امل�سرتكة ل توجد بطولت مطلقة

ريان حركة: على املمثل اأن 
يعرف كيف يختار اأدواره

�ست�ستفيدين  ك���ي���ف   •
�ستتاح  ال��ت��ي  الفر�ض  م��ن 
ل����ك ب���ع���د م�������س���ارك���ت���ك يف 
والثاين  الأول  اجل���زاأي���ن 
»للموت«  م�����س��ل�����س��ل  م����ن 
اأ�سبحِت  اأن��ك  وخ�سو�ساً 
على  م�����ع�����روف�����اً  وج������ه������اً 

م�ستوى العامل العربي؟
يعرف  اأن  امل��م��ث��ل  ع��ل��ى   -
كيف يختار اأدواره، وهناك 
موا�سفات معينة يجب اأن 
ُيعر�ض  دور  لأي  ي�سعها 
عليه يف اأي م�سروع جديد. 
ال�سركة  ا���س��م  يهمني  اأوًل 
واحلر�ض  ل��ل��ع��م��ل  املُ���ْن���ِت���ج���ة 
على قراءة الن�ض جيداً، وا�سم 
املُْخِرج وهل ينا�سبني العمل اأم 
عماًل  املمثل  يقدم  عندما  ل. 
جيداً ويتعرف عليه النا�ض من 
ناق�سة  دع�سة  اأي  فاإن  خالله، 
عليه،  �سُتح�سب  عليها  ي��ق��دم 
ولذا �ساأكون حري�سة جداً على 

اختيار كل اأدواري بدقة.
م�ساحة  اإىل  وب��ال��ن�����س��ب��ة   •

الدور واأدوار البطولة؟
ال����ن����ا�����ض  هلل.  احل�����م�����د   -
»للموت«  م�سل�سل  اأَح��ب��وا 
فيه،  دوري  اأح���ب���وا  ك��م��ا 
كل  اأن  اأرى  ل  ولكنني 
يلعب  اأن  ي���ج���ب  ف����ن����ان 
اأنني  م��ع  البطولة،  اأدوار 
الأدوار  ه��ذه  اأوؤدي  ان  اأح��ب 

العمل  يف  املُنا�ِسبة  الفر�سة  تتوافر  اأن  �سرط 
ل  لأن��ه  املُنا�ِسبني،  الأ�سخا�ض  وم��ع  املُنا�ِسب 

يهّمني اأن اأكون بطلة يف اأي عمل كان.
لبطولت  وجود  ل  امل�سرتكة،  الأعمال  •  يف 
م��ط��ل��ق��ة ب���ل ه���ي ت���ك���ون م���وزع���ة ع��ل��ى اأك���رث 
م��ن ف��ن��ان، ول��ك��ن يف ح���ال ُع��ر���ض عليك دور 

البطولة يف عمل حملي هل تقبلني به؟
�سركة  وك��ان��ت  ال��ن�����ض  اأع��ج��ب��ن��ي  اإذا  - ط��ب��ع��ا، 
الإن���ت���اج م��ه��م��ة واملُ����ْخ����ِرج ق���دي���راً. ل��ك��ن��ن��ي مل 
اأ�سارك حتى الآن يف عمل لبناين حملي، ويف 
بطولت  توجد  ل  امل�سرتكة  العربية  الدراما 
وحتى  اأك��رث من جن��م،  يتقا�سمها  بل  مطلقة 
الأدوار الثانوية ُتعتر اأدوار بطولة فيها لأن 
املمثلني الذين يقّدمونها يكون لهم ثقلهم يف 

العمل.
ال���درام���ا  جت���رب���ة  ت�����س��ج��ع  ه���ل  راأي������ك  • يف 

اللبنانية املحلية على امل�ساركة فيها؟
التي  هي  وحدها  امل�سرتكة  ال��درام��ا  لي�ست   -
الدراما  اأن  ب��ل ح��ت��ى  لف���ت���اً،  ت���ط���وراً  ���س��ه��دت 
بدايتي  ان  مبا  ولكن  كثرياً.  تطورت  املحلية 
كانت من خالل الدراما امل�سرتكة فلم ت�سنح 
ال���ي���وم خل���و����ض جتربة  ال��ف��ر���س��ة ح��ت��ى  يل 

التمثيل يف الدراما اللبنانية.
جتربة  ب���خ���و����ض  ت���رغ���ب���ني  اأن������ك  ي���ب���دو   •

مماثلة؟
- لو فكرنا ملياً جند اأن ممثال �سورياً واحداً 
حممد  ه��و   »2 »ل��ل��م��وت  م�سل�سل  يف  ي�����س��ارك 
الأحمد بالإ�سافة اإىل �سخ�سية ثانية �ساركت 
الأول  اجل��زء  يف  بينما  الأخ���رية،  احللقات  يف 
امل�ساركني  ال�سوريني  املمثلني  ع��دد  ك��ان  منه 
اأك���رث، ه��ذا ع��دا ع��ن اأن املُ��ْخ��ِرج والكاتبة  فيه 

هما لبنانيان اأي�ساً.

مع  كممثلة  جتربتك  اقت�سرت  الآن  • حتى 
ت�ساركي  اأن  ميكن  فهل  فيلمز«،  »اإيغل  �سركة 

يف اأعمال ل�سركات اأنتاج اأخرى؟
عالقة  تربطني  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على   -
ت��ق��ّدم يل  وه��ي  »اإي��غ��ل فيلمز«،  ب�سركة  ق��وي��ة 
وب�سرف  واملهمة.  املُنا�ِسبة  والفر�ض  الدعم 
النظر عن تعاملي مع �سركة اأخرى اأو ل، فاإن 
القّيمني على »اإيغل فيلمز« ل يقفون عائقاً يف 
بالتعاون  �سعيدة جداً  اأنني  عدا عن  طريقي، 
لأن  دائ��م��اً  معهم، والأول��وي��ة عندي ه��ي لهم 

التعاون معهم مريح وممتع جداً و»بيعقد«.
املو�سم  يف  ت��اب��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  الأع����م����ال  م���ا   •

الرم�ساين؟
امل�سل�سل  ت��اب��ع��ُت  »ل���ل���م���وت«  م�����س��ل�����س��ل  اإىل   -
ال��ع��راق��ي »امل���ا����ض م��ك�����س��ور« وه���و م��ن بطولة 
اأح��ب الأعمال  اأن��ا  ن��زار.  الك�سندر علوم وهند 
كما  ممثليها،  اأداء  ويعجبني  كثرياً  العراقية 
ع�سم«  »ك�سر  م�سل�سل  حلقات  اإح��دى  تابعت 

للمخرجة ر�سا �سربتجي.
بن�سبة  ح��ظ��ي  ع�����س��م«  »ك�����س��ر  م�����س��ل�����س��ل   •

م�ساهدة عالية جداً؟
- ه��ذا �سحيح، ع��دا ع��ن اأن��ه م��ن اإخ���راج ر�سا 

�سربتجي. 
واأنا اأحب متابعة اأعمالها وخ�سو�ساً اأنها كانت 
اأول َمن اختارين يف اأول دور متثيلي يل. ولكن 
مع انتهاء �سهر رم�سان �ساأتابع اأعماًل اأخرى 
من بينها م�سل�سل »ظل«، وقد �ساهدُت حلقة 

واحدة منه واأعجبني كثرياً.
املقبلة؟ للفرتة  رين  حت�سّ • ماذا 

- هناك عمل جديد مع �سركة »اإيغل فيلمز«، 
ورمبا يكون م�سل�ساًل من 10 حلقات وهو ل 
يزال قيد التح�سري، ول توجد تفا�سيل عنه.

يج�سد الفنان اأحمد حامت دور وكيل نيابة يحقق 
اجلديد  فيلمه  اأح����داث  �سمن  ق��ت��ل  ج��رمي��ة  يف 
ت�سويره  على  يعكف  ال��ذى  بالقاهرة"  "حدث 
اإط���ار اجتماعى  اأح��داث��ه ف��ى  حالياً، ال��ذى ت��دور 

ت�سويقى 
فيلم "حدث بالقاهرة" تاأليف عمر جمال واإخراج 
اأحمد عبد اهلل �سالح وي�سارك يف بطولته بيومى 
عزمى،  اأح��م��د  ه�سام،  معتز  ب���در،  �سو�سن  ف���وؤاد، 
رزيق،  عمر  ن��ور،  وائ��ل  يو�سف  �سح�ساح،  عمرو 

ح�سن مالك، وعدد اآخر من الفنانني ال�سباب.
ويعي�ض اأحمد حامت حالة من الن�ساط ال�سينمائى، 
اذ ي�ستعد ل�ستئناف ت�سوير فيلم "عا�سق" الذي 
وحم�سن  اليزيد  اأب��و  اأ�سماء  بطولته  يف  ت�سارك 
ال��دي��ن وت��األ��ي��ف حم��م��ود زه���ران واإخراج  حميي 
عمرو �سالح، كما ي�سارك ك�سيف �سرف يف فيلم 
زكى  ومنى  ال�سقا  اأحمد  النجوم  مع  "ال�سرب" 
و�سريف منري وعمرو عبد اجلليل وحممود عبد 
اإخراج  والعمل  الفنانني  من  كبري  وع��دد  املغنى 

اأحمد نادر جالل.
"امللحد"  كما يرتبط اأحمد حامت بت�سوير فيلم 
ح�����س��ني فهمي،  ح���م���ي���دة،  مب�������س���ارك���ة حم���م���ود 
���س��اب��ري��ن، جن���الء ب����در، ���س��ريي��ن ر���س��ا وتاأليف 
مت  حيث  العدل،  ماندو  واإخ��راج  عي�سى  اإبراهيم 
�سهر  قبل  العمل  م�ساهد  معظم  م��ن  الن��ت��ه��اء 
رم�����س��ان امل��ا���س��ى ق��ب��ل ت��وق��ف��ه لن�����س��غ��ال اأبطاله 
بالإ�سافة  ه��ذا  الرم�سانية،  اأعمالهم  بت�سوير 
اإىل ظهوره ك�سيف �سرف يف فيلم "جارة القمر" 
مع كرمي فهمى ويا�سمني رئي�ض واملقرر عر�سه 

قريباً.
ال�سينمات فيلم  فى  عر�ض لأحمد حامت موؤخراً 
عدد  مع  بطولته  فى  ي�سارك  14" الذى  "قمر 
كبري من الفنانني على راأ�سهم غادة عادل، خالد 
اأحمد  رئ��ي�����ض،  يا�سمني  ر���س��ا،  �سريين  ال��ن��ب��وى، 
الفي�ساوى، اأحمد مالك، خالد اأنور، مى الغيطى، 
الر�سول،  عبد  عارفة  بدير  اأحمد  ف���وؤاد،  بيومى 
اليزيد، حممد جمعة، واإخ��راج هادى  اأبو  اأ�سماء 

الباجورى.

روجت الفنانة نيكول �سابا، لأغنيتها اجلديدة 
الأيام  طرحها  امل��ق��رر  القر�ض"،  �سمك   "
الأغنية  بو�سرت  ���س��ورة  ون�سرت  املقبلة، 
وكتبت  اإن�����س��ت��ج��رام،  ع��ل��ى  ح�سابها  ع��ر 
مقطع منها قائلة:" اأنا بعيد..اأنا بعيد..

مفي�ض اأى مقارنة ان�سوا".
الكليب اجلديد  نيكول  تطلق  املقرراأن  ومن 
للعمل  النهائية  اللم�سات  ت�سع  قريًبا حيث 
والكليب من اإخراج جاد �سويري وي�سارك فيه 

جمموعة ممزة من املو�سيقيني .
عن  �سابا  نيكول  النجمة  ك�سفت  اأي����ام،  وق��ب��ل 
حت�سريها مفاجاأة جديدة جلمهورها من 
ف��ن��ي ج��دي��د تطلقه خالل  ع��م��ل  خ���الل 
الفيديو  طريقة  على  القادمة  الفرتة 
ك��ل��ي��ب ت��ق��دم��ه ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف وبه 

مفاجاأة خمتلفة.
عر  قليل  قبل  "�سابا"  واأطلقت 
ح�ساباتها الر�سمية املختلفة على 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 
يحتوي  جديد  ت�سويقي  فيديو 
على مو�سيقى مع ظهور ل�سمكة 
القر�ض يف نهايته مع كلمة قريبا، 
ومل تك�سف نيكول �سابا عن طبيعة 
نيكول  النجمة  العمل اجلديد.وتعلن 
مفاجاأة  ع��ن  القادمة  الأي���ام  خ��الل  �سابا 
�سينمائية جديدة اتفقت عليها خالل الأيام 
املا�سية وتعلن عن تفا�سيلها قريبا حيث تعود 

لل�سينما من جديد بعمل قوي.

نيكول �صابا 
تروج لأغنيتها 

اجلديدة 
"�صمك 
القر�س"

اأحمد حامت يج�صد دور وكيل نيابة
 فى فيلم "حدث بالقاهرة"

م�سل�سل  من  والثاين  الأول  اجلزاأين  يف  حركة  ريان  ال�سابة  املمثلة  تاألقت 
�سخ�سيتها  تــوؤدي  التي  »رمي«  ابنة  »ملي�ض«  �سخ�سية  خالل  من  »للموت« 

املمثلة دانييال رحمة.
حركة التي لفتت الأنظار اإليها منذ م�ساركتها يف م�سل�سل »اأولد اآدم« مع مك�سيم خليل وماغي بو غ�سن، قالت يف  هذا 
احلوار اإنها حتب امل�ساركة يف الدراما اللبنانية املحلية، وخ�سو�سًا اأن بدايتها كانت من خالل الدراما امل�سرتكة وهي 

م�ستمرة فيها حتى اليوم.
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علماء يبتكرون دواء 
فريدا ملر�صى ال�صكري

عالج  على  ي�ساعد  ف��ري��دا  دواء  ال��ف��درال��ي��ة  الأورال  جامعة  علماء  ابتكر 
ال�سكري، وقد اجتاز بنجاح الختبارات  امل�سابني مبر�ض  امل�ساعفات لدى 

ما قبل ال�سريرية.
علماء جامعة   АВ-19 الرمز  عليه  اأطلق  ال��ذي  ال��دواء  ابتكر هذا  وقد 
بالتعاون مع علماء جامعة فولغوغراد  الفدرالية يف يكاترينبورغ  الأورال 
اإنتاجه.  وتكنولوجيا  ال���دواء،  عمل  اآلية  حتديد  بالفعل  مت  وق��د  الطبية، 
اتفاق مع  رو�سيا. هناك  اخ��رتاع يف  ب��راءات  ث��الث  الباحثون على  وح�سل 
�سركة اأدوي��ة حملية لإنتاج هذا ال��دواء وعر�سه يف �سوق الأدوي��ة. ومت حل 

م�ساألة جذب ال�ستثمارات.
قالت �سفيتالنا كوتوف�سكايا، من جامعة الأورال الفدرالية، "تقوم ال�سركة 
الآن باإنتاج جمموعة جتريبية من الدواء على �سكل كب�سولت. ويتم حاليا 
ال�سحة.  وزارة  من  وت�سريح  �سهادة  على  للح�سول  ت�سجيل  ملف  اإع���داد 
ذلك،  وب��ع��د  ال�سريرية".  الخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  التالية،  املرحلة  وتت�سمن 
�سيظهر منتج مهم للعديد من املر�سى يف �سوق الأدوية الرو�سي. �سي�ساعد 

يف عالج م�ساعفات مر�ض ال�سكري، مبا يف ذلك يف مراحله املتاأخرة.

كيفية اكت�صاف عالمات 
�صرطان الفم يف املنزل!

55 رجال  اأن واح��دا من بني  اأبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة،  وج��دت 
وواحدة من كل 108 امراأة، ُي�سّخ�ض  ب�سرطان الفم يف حياتهم.

اأو  ال��ث��دي  ���س��رط��ان  �سائعا مثل  ال��ف��م  ���س��رط��ان  اأن ه��ذا ل يجعل  ويف ح��ني 
الرو�ستات اأو الرئة اأو الأمعاء، اإل اأنها ل تزال حالة يجب اأن توؤخذ على 
حممل اجلد. وت�سري الإح�ساءات اأي�سا اإىل اأن ما يقل قليال عن %50 من 
اإحدى  اإذا تعذر منع  حالت �سرطان الفم ميكن الوقاية منها. ومع ذلك، 

احلالت، فاإن اأف�سل �سيناريو تال هو اكت�سافها مبكرا.
عددا  هناك  اإن   Oral Health Foundation موؤ�س�سة  وت��ق��ول 
اإجراء  ذلك  املنزل مبا يف  بها يف  القيام  لل�سخ�ض  التي ميكن  الأ�سياء  من 

فحو�سات منتظمة للفم.
ويقرتحون اأي�سا البحث عن:

اأ�سابيع. ثالثة  غ�سون  يف  تلتئم  ل  التي  • القرحات 
معتادة. غري  بي�ساء  اأو  حمراء  بقع  • اأي 

الفك. اأو  العنق  منطقة  يف  • كتل 
ال�سوت. يف  م�ستمرة  • بحة 

واإذا كان ال�سخ�ض يعاين من هذه الأعرا�ض، فاإنه يو�سى با�ست�سارة طبيب 
الأ�سنان اأو الطبيب.

وتقول موؤ�س�سة Oral Health Foundation اإنه حتى لو مل يكن 
هناك �سيء خاطئ ب�سكل خطري، فاإن الفح�ض ميكن اأن "ينقذ حياتك".

الإن�سان؟. يف  موجود  دم  لرت  كم  تعرف  • هل 
- يحتوي ج�سم الإن�سان على 6 لرت من الدم.

طوله؟. فكم  طويل  ل�سان  لها  • الزرافة 
- حوايل 45 �سم.

ال�سوت؟. نقي�ض  • كيف 
- عن طريق الدي�سبل.

الغالب؟. يف  الأخ�سر  باللون  النباتات  تظهر  • ملاذا 
- لأنها حتتوي على مادة الكلوروفيل.

. ال�ساخي  الكربون  هو  للما�ض  املكون  الوحيد  • العن�سر 
قطر  نف�ض  يف  النحا�ض  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جدا  قوي  الرجل  لدى  اللحية  • �سعر 

�سعره.
يف  وتوجد  م   30 القاعدة  عند  وحميطها  م   83 ارتفاعها  الحمر  اخل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  اك��ر   •

امريكا . 
. الأبطاأ  هو  اإبهامك  ظفر  منو  بينما  اأ�سرع  هو  الو�سطى  اإ�سبعك  ظفر  • منو 

البحر. جنم  هو  اخلارج  اإىل  معدته  يخرج  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  • احليوان 
اجلراحة. فروع  من  كفرع  التجميلية  اجلراحة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  اأوائل  من  • الرازي 
 . امل�ستنقعات  على  ويعي�ض  وليفا  وا�سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ا�سغر 

الرج �سوف  اأن من خالل  اإذ   . اأن توقفها على قاعدتها  • اإذا قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 
ينثقب الغ�ساء الفا�سل بني املح والآح ، و�سوف يهبط املح اإىل قاع البي�سة.

1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  اأول  اإبتكار  يف  روديية  انطوان  الفرن�ض  لل�ساعاتي  الف�سل  • يعود 
ولكن  ال�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  اأن  ي�ستطيع  فهو  ال�سياد  الفهد  هو  العامل  يف  حيوان  • اأ�سرع 

مل�سافة ل تزيد عن 300 مرت فقط.

الأمنيات 
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اجلوز

) عني  باجلوز  يومى غنى  نظام غذائى  اإتباع  اأن  درا�سة طبية عن  ك�سفت 
مر�سى  واإب��ط��اء  ظ��ه��ور  ت��اأخ��ري  اأو  امل��خ��اط��ر  تقليل  على  ي�ساعد   ) اجل��م��ل 

الزهامير.
و�سدد الباحثون على اأن الدرا�سة اجلديدة ت�سيف اإىل جمموعة متزايدة 
الإدراكية  الوظائف  واقية من اجلوز على  اآث��ارا  تو�سح  التى  البحوث  من 

لالإن�سان .
وكانت الدرا�سة قد حللت جمموعة من الأبحاث لالآثار مكمالت الغذائية 
على الفئران حيث مت تناول %6 منهم نحو 28.7 جرام من البندق، فى 

الوقت الذى تناول البع�ض الأخر نحو42.5 جرام من اجلوز يوميا.
الذاكرة، واحلد  التعلم،  الباحثون حت�سنا ملحوظا فى مهارات  فقد وجد 
من القلق والنمو احلركى بني الفئران الالتى اأنتظمت فى تناول اجلوز ) 

عني اجلمل( مقارنة باأقرانهم الذين تناولوا عني اجلمل .

جل�ض جحا و�سديقه يتحدثان عن اأمنيتهما فقال جحا: اأمتنى اأن يكون يل 100 �سديق يحبونني واأحبهم، 
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه اأم����وال ك��ث��رية وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ض، ف��ق��ال جحا م���رياث ال��دن��ي��ا يف الولد 

وال�سدقاء.
 فقال الرجل بل فيما لديك من مال .

وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق الكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد اأ�سبح لديه مائة �سديق.. اأما �ساحبه فذهب يجمع الأموال 

بكافة الطرق حتى ا�سبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذا فعل، فكان جحا �سعيدا باأ�سدقائه.

 يف اإحدى الأيام اأحب جحا ان يختر اأ�سدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه واأموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى، واغدقوا عليه 

العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال: بحق ال�سديق وقت ال�سيق .
ي�ستطيع  ل  التي  موا�سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  الأم��ط��ار  ات��ت  فقد  �ساحبه  ام��ا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر اأمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى الرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �سديق ،ل بيت ول �سئ .
اأن تعمل وتكد  اأن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..اأن��ا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  ال�سديق  الرجل: حقا  فقال  عليه،  اأن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

ال�سيق وهو ل ي�سيع لكن املال ي�سيع.

فتاة ترتدي قناع الوجه وهي تعرب طريًقا اأمام اأبراج املكاتب يف منطقة لوجيات�سوي املالية، بعد رفع الإغالق 
اخلا�ض بفريو�ض كورونا يف �سنغهاي ، ال�سني. رويرتز

"كوفيد- ب�  ب�سدة  اأدمغتهم  تاأثرت  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  درا�سة  تو�سلت 
ال�سيخوخة. من  عاما   20 يعادل  �سعف  من  يعانوا  اأن  19" ميكن 

ووجد الباحثون اأنهم عانوا من فقدان اإدراكي م�سابه ملا يحدث عندما يرتاوح 
عمر ال�سخ�ض بني 50 و70 عاما، اأو عند فقدان 10 نقاط ذكاء.

"من املحتمل  اأن��ه  وحت�سنت النتائج مب��رور الوقت لكن اخل��راء ح��ذروا من 
جدا األ يتعافى بع�ض هوؤلء الأفراد متاما".

وقال معد الدرا�سة الروفي�سور ديفيد مينون، من ق�سم التخدير يف جامعة 
كامريدج: "�سعف الإدراك �سائع ملجموعة وا�سعة من ال�سطرابات الع�سبية، 
مبا يف ذلك اخلرف، وحتى ال�سيخوخة الروتينية. لكن الأمناط التي راأيناها 

- "ب�سمة "كوفيد19-" املعرفية" - كانت خمتلفة عن كل هوؤلء".
و�سملت الدرا�سة التي اأجرتها جامعة كامريدج واإمريال كوليدج لندن، 46 

�سخ�سا عوجلوا من فريو�ض كورونا يف م�ست�سفى اأدينروك يف كامريدج.
واأكملوا اختبارات الدماغ - مبا يف ذلك الذاكرة والنتباه والتفكري - ومتت 

مقارنة نتائجهم مع ال�سوابط ال�سحية.
اأب��ط��اأ من  ا�ستجابة  اأوق���ات  "كوفيد" اأق���ل دق��ة ولديهم  ال��ن��اج��ون م��ن  وك���ان 
يحتاجون  الذين  للمر�سى  اأق��وى  التاأثري  وك��ان  مير�سوا،  مل  الذين  اأولئك 
امل�ساركني  اإ�سابة  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  العجز  ح��الت  واكت�سفت  التهوية.  اإىل 

بالفريو�ض لأول مرة.
من  اأ�سهر  ع�سرة  بعد  املر�سى  بع�ض  "تابعنا  مينون:  الروفي�سور  واأ���س��اف 
الرغم  للغاية. وعلى  بطيئا  اأن نرى حت�سنا  لذلك ميكننا  احل��ادة،  اإ�سابتهم 
اأن��ه ي�سري على الأق��ل يف الجتاه  اإل  اإح�سائية،  اأن هذا مل يكن ذا دلل��ة  من 

ال�سحيح، ولكن من املحتمل جدا األ يتعافى بع�ض هوؤلء الأفراد متاما".
ولح���ظ ال��ف��ري��ق اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن درا���س��ت��ه��م ن��ظ��رت اإىل امل��ر���س��ى يف 
ليتم  كافية  بدرجة  مر�سى  يكونوا  مل  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اإل  امل�ست�سفى، 

قبولهم، قد تظهر عليهم اأي�سا عالمات �سعف خفيف.
ون�سرت النتائج يف جملة الطب ال�سريري.

درا�صة مقلقة: كوفيد ي�صيخ النا�س بحدود 20 عاما!


