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�ل�صعر�نية... تنذر �ملر�أة مب�صكلة �صحية خطرية
لدى  ال�شعرانية  اإن  الن�شاء  اأمرا�ض  لأطباء  الأملانية  الرابطة  قالت 
الن�شاء تعني منو ال�شعر بكثافة يف اجل�شم، ل �شيما يف موا�شع ذكورية 

مثل الذقن والبطن والظهر.
فح�شب،  جمالية  م�شكلة  متثل  ل  ال�شعرانية  اأن  الرابطة  واأو�شحت 
اإىل  �شببها  يرجع  قد  حيث  خطرية؛  �شحية  اأي�شاً مب�شكلة  تنذر  بل 
مقاومة الأن�شولني ومتالزمة تكي�ض املباي�ض واأورام املباي�ض والغدة 
زيادة  ع��ن  ن��اجت  ه��رم��وين  )ا���ش��ط��راب  وم��ت��الزم��ة كو�شينج  الكظرية 
اإفراز هرمون التوتر "الكورتيزول" يف الدم( وانقطاع الطمث )�شن 

الياأ�ض(.
وعلى اأية حال ينبغي ا�شت�شارة الطبيب، ل �شيما اإذا كانت هذه الظاهرة 
الكامن  احلقيقي  ال�شبب  لتحديد  ال�شوت،  خ�شونة  مثل  م�شحوبة 
وراء ال�شعرانية وعالجه يف الوقت املنا�شب. وعلى �شبيل املثال ميكن 
عالجها بوا�شطة الأدوية كم�شادات هرمون الذكورة "الأندروجني".

م�صيفة ت�صارك حياًل لأف�صل �إقامة يف غرف �لفنادق
تعد الإقامة يف الفندق جزءاً مثرياً من جتربة ال�شفر، لكنها ميكن يف 

ا بع�ض امل�شكالت. الوقت نف�شه اأن تثري اأي�شً
التوا�شل  اإىل و�شائل  �شابقة  انتقلت م�شيفة طريان  وحل�شن احلظ، 
يف  اإق��ام��ت��ك  لتح�شني  امل��ف��ي��دة  الن�شائح  بع�ض  مل�شاركة  الج��ت��م��اع��ي 
مقطع   anjas.adventures@ امل�شتخدمة  و�شاركت  الفندق. 
فيديو على تيك توك مع ن�شائح خا�شة لأف�شل جتربة لالإقامة يف 

الفندق، بح�شب �شحيفة ديلي ريكورد الربيطانية:
خالل  من  النظر  دون  اأب���ًدا  بابك  تفتح  "ل  ال�شابقة  امل�شيفة  تقول 
باأمن  تتمتع  الفنادق غالًبا ما  اأن  الرغم من  التج�ش�ض، وعلى  فتحة 
اأ�شخا�ض ل يقيمون يف الفندق. وميكن  اأن يدخل  جيد، فمن املمكن 
ا التجول يف ممرات الفندق بحرية. ويف حني  لل�شيوف الآخرون اأي�شً
اأن معظم الأ�شخا�ض لن يحاولوا اأبًدا الدخول اإىل غرفة �شخ�ض اآخر، 
فمن اجليد دائًما اأن تكون اآمًنا". وحتتوي جميع غرف الفنادق تقريًبا 
على فتحة جت�ش�ض يف الباب حيث �شيتمكن ال�شيوف من التحقق من 
غرفتك  مفتاح  "ا�شتبدل  امل�شيفة  اأ���ش��اف��ت  اخل���ارج.  يف  الأ���ش��خ��ا���ض 
ببطاقة احتياطية لال�شتمرار يف ت�شغيل التكييف و�شحن اأغرا�شك. 
�شيتم ت�شغيل معظم غرف الفنادق ببطاقة مفتاح يتم حفظها يف فتحة 
بجانب الباب. وغالًبا ما تتحكم بالطاقة يف الغرفة مثل الأ�شواء". 
واأو�شحت م�شيفة الطريان اأن ا�شتبدال مفتاح الغرفة ببطاقة اأخرى 
ومع  ال�شيوف.  اأثناء خروج  الأجهزة  ت�شغيل  ا�شتمرار  اإىل  ي��وؤدي  قد 
ا  اأي�شً ال�شيوف  ف��ن��دق. ويجب على  ك��ل  م��ع  ه��ذا  يعمل  ق��د ل  ذل��ك، 
التاأكد من عدم ن�شيانهم لبطاقة املفاتيح اخلا�شة بهم. ومن اجليد 
ا اإيقاف ت�شغيل مكيف الهواء اإذا كان ال�شيوف يتجهون للخارج  اأي�شً

للحفاظ على الطاقة.

قبل �حلمل .. ر�جعي تطعيمات هذه �لأمر��ض
ت��رغ��ب يف  ال��ت��ي  امل����راأة،  الن�شاء  اأو���ش��ت اجلمعية الأمل��ان��ي��ة لأم��را���ض 
التي قد تهدد  الأمرا�ض،  الإجن��اب، مبراجعة حالة تطعيمات بع�ض 

�شحة وحياة اجلنني.
اأثناء  الديكي  ال�شعال  اأو  باحل�شبة  الإ�شابة  اأن  اجلمعية  واأو�شحت 
احلمل تت�شبب يف حدوث اآلم املخا�ض يف وقت مبكر اأو حدوث ولدة 
مبت�شرة، وقد ي�شل الأمر اإىل حد توقف نف�ض اجلنني يف حال الإ�شابة 

بال�شعال الديكي.
واأ�شافت اجلمعية اأن اإ�شابة الأم بالتهاب الكبد الوبائي من النوع )ب( 
خالل احلمل قد ُتلحق تلفيات ج�شيمة بكبد اجلنني قد ت�شل اإىل حد 
الإ�شابة ب�شرطان الكبد. اأما الإ�شابة بجدري املاء اأو احل�شبة الأملانية 

فقد ُتلحق تلفيات بالغة باجلنني يف رحم الأم.
جرعات  جتديد  امل��راأة  على  يتعني  اجل�شيمة،  املخاطر  هذه  ولتجنب 
– اإذا كان ذلك �شرورياً - قبل حدوث  التطعيم �شد هذه الأمرا�ض 

احلمل.
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دكتور �صرت�ينج م�صتمر يف 
ت�صّدر �صباك �لتذ�كر 

وا�شل فيلم "دكتور �شرتاينج اإن ذي مالتيفري�ض اأوف مادن�ض" ت�شّدر �شباك 
التذاكر يف اأمريكا ال�شمالية، خاطفاً بذلك الأ�شواء من اأر�شتقراطيي فيلم 
اأم�ض  ن�شرتها   التي  املوقتة  الأرقام  وفق  اآبي" الربيطانيني،  تاون  "داون 

الأول الأحد �شركة "اإكزبيرت ريلي�شنز" املتخ�ش�شة.
ففي الأ�شبوع الثالث لعر�شه، حقق "دكتور �شرتاينج" اإيرادات بقيمة 31،6 
مليون دولر، ما رفع اإىل 342 مليون دولر احل�شيلة الإجمالية منذ 6 
اأيار-مايو اجلاري لهذا ال�شريط، وهو تتمة ملغامرات جّراح الأع�شاب الذي 
الربيطاين  املمثل  فيه  "مارفل" اخل��ارق  بطل  دور  وي��وؤدي  �شاحراً  حت��ّول 
بنديكت كامرببات�ض. وغطى بقاء "دكتور �شرتاينج" يف املرتبة الأوىل على 
بدء عرو�ض "داون تاون اآبي 2: اإيه نيو اإيرا"، وهو الفيلم الثاين املقتب�ض 
من م�شل�شل "داون تاون اآبي" التلفزيوين الربيطاين ال�شهري الذي حقق 

جناحاً عاملياً وا�شعاً بني 2010 و2015.
ومل ي��ح��ق��ق ه���ذا ال��ف��ي��ل��م امل��رت��ق��ب ال����ذي ي��ت��ن��اول ق�ش�ض ع��ائ��ل��ة ك���راويل 
16 مليون  الأر�شتقراطية ويدور جزء من اأحداثه يف جنوب فرن�شا و�شى 
دولر يف الأيام الأوىل لطرحه على ال�شا�شات الكبرية يف الوليات املتحدة 

وكندا.
مع  ال��ث��اين  امل��رك��ز  غايز" اإىل  ب��اد  "ذي  املتحركة  ال��ر���ش��وم  فيلم  وت��راج��ع 
بلغت  اإذ  لطيفة،  ت�شبح  لكي  جتهد  التي  القانون  عن  اخلارجة  حيواناته 

اإيراداته من اجلمعة اإىل الأحد اأكرث بقليل من �شتة ماليني دولر. 

�أعر��ض �ملتالزمة 
�لكلوية لدى �لأطفال

الكلى  لأمرا�ض  الأملانية  اجلمعية  قالت 
الأطفال هي  لدى  الكلوية  املتالزمة  اإن 
حالة مر�شية حتدث ب�شبب �شرر ي�شيب 
املر�شحات الدقيقة للكلى املعروفة با�شم 

"الكبيبات".
لدى  اأعرا�شها  اأن  اجلمعية  واأو���ش��ح��ت 
الداكن  ال��ب��ول  ل��ون  تتمثل يف  الأط��ف��ال 
م��ع وج���ود رغ���وة ب���ه، واح��ت��ب��ا���ض امل���اء يف 
وارتفاع  الوجه والقدم،  �شيما  اجل�شم ل 
قيم الدهون يف الدم وارتفاع �شغط الدم 
وان��خ��ف��ا���ض ق��ي��م ال��ربوت��ي��ن��ات يف ال���دم، 
بالإ�شافة اإىل اأعرا�ض عامة مثل الإعياء 

والغثيان وارتفاع القابلية للعدوى.
ا�شت�شارة  �شرورة  على  و�شّددت اجلمعية 
الأعرا�ض  ه��ذه  مالحظة  ف��ور  الطبيب 
املنا�شب،  ال��وق��ت  يف  ل��ل��ع��الج  ل��ل��خ�����ش��وع 
ل��ت��ج��ن��ب ال��ع��واق��ب ال��وخ��ي��م��ة، ال��ت��ي قد 
واملتمثلة  الكلوية  املتالزمة  ترتتب على 
الف�شل  اأو  للكلى  الوظيفي  الق�شور  يف 

الكلوي.
وغالباً ما يكون العالج بوا�شطة الأدوية 
املحتوية على "اجللوكوكورتيكويد" مع 
امللح، بالإ�شافة  اتباع نظام غذائي قليل 

اإىل �شرب ال�شوائل بكمية كافية.

در��صة حتدد �ملقد�ر 
"�لأمثل" للنوم! �ص 23

�ل�صكر و�مللح قد
 ي�صببان �لإدمان!

معروف اأن الإفراط يف تناول مادتي ال�شكر وامللح له خماطر كثرية على ال�شحة، 
وهي ُت�شتعمل بكرثة يف الأغذية املُ�شنعة، وقد ت�شبب ال�شمنة، لكن اجلديد يف 

الأمر هو اأنها قد توؤدي اإىل الإدمان!
قام ال�شحفي ب�شحيفة "نيويورك تاميز" مي�شيل مو�ض بتحقيق حول ال�شكر 
الفرن�شي  الإلكرتوين  املوقع  ن�شره  امل�شنعة،  الغذائية  املواد  والدهون يف  وامللح 
املواد  الإن�شان ح�شا�ض جدا جتاه هذه  اأن ج�شم  فيه  اأثبت   ،"Top Santé"
الغذائية الثالثة، وقد ت�شبب له كرثة ا�شتهالكها الإدمان. وقد اأدركت م�شانع 

املواد الغذائية هذا الأمر، لذلك ت�شتعملهما بكرثة يف منتجاتها الغذائية.
وح�شب ذات املوقع، فاإن املنظمة العاملية لل�شحة نبهت يف تقرير حديث، اإىل اأن 
�شبب يف  ال�شكر، قد  تتوفر على كمية كبرية من  التي  امل�شنعة  الأغذية  تناول 

ال�شمنة ل� 27 يف املائة من املراهقني الأوروبيني، و13 يف املائة من الأطفال.
اأن امل�شانع الغذائية ت�شتعمل امللح بكرثة لتمنح  ويوؤكد مي�شيل مو�ض يف كتابه 
الثمن لكن  اأخرى غالية  ا�شتعمال عنا�شر  تنتجها مكان  التي  طعما لالأغذية 
جيدة لل�شحة كالأع�شاب والتوابل، وذلك من اأجل رفع مبيعاتها. وامللح كال�شكر 
والدهنيات ي�شبب الإدمان، كما اأن ا�شتهالكه بكرثة ي�شكل خطرا حقيقيا على 

ال�شحة.
وبالرغم من ذلك، يبقى ا�شتهالك ال�شكر وامللح بتوازن �شيئا �شروريا، لأن ج�شم 

الإن�شان بحاجة اإىل مكوناتهما لتن�شيط وظائفه احليوية.

الثاين النوع  من  ال�شكري  من  الوقاية   -  1
عند حماولة جتنب مر�ض ال�شكري، من الأف�شل البدء 
يف �شبط نظامك الغذائي اأي جتنب الكربوهيدرات عالية 
املعاجلة، وجتنب امل�شروبات ال�شكرية، واللحوم احلمراء، 

وفق هيئة هارفارد لل�شحة.
ال��غ��ذائ��ي��ة، م���ن املهم  ت��ل��ك اخل���ي���ارات  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
اأي�����ش��ا ال��ب��دء يف ت��ن��اول امل��زي��د م��ن الأط��ع��م��ة ذات املوؤ�شر 
تقليل  ي�شاعد يف  وال��ذي   )GI( املنخف�ض اجلالي�شيمي 
خطر  تقليل  يف  ب��دوره  ي�شاعد  مما  الأن�شولني،  مقاومة 

الإ�شابة بالنوع الثاين من مر�ض ال�شكري.
ي��رتاوح من  لأطعمة خمتلفة،  رق��م خم�ش�ض  هو   GIو
زاد  اجلالي�شيمي،  املوؤ�شر  ارتفع  كلما   ،100 اإىل  �شفر 

ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف الدم بعد تناوله.
يحتوي اخليار على 15 باملوؤ�شر اجلالي�شيمي مما يجعله 

طعاما منا�شبا ل�شبط م�شتويات ال�شكر بالدم.
اجل�شم ترطيب   -  2

وف��ق��ا مل�����ش��ح ���ش��ك��اين ف��رن�����ش��ي وب��ري��ط��اين ن�����ش��رت��ه جملة 
اأك��رث من  بن�شبة  امل��اء  ف��اإن اخليار يحتوي على  التغذية، 
%95 الأمر الذي يغنيك بع�ض ال�شيء عن �شرب الكثري 
من املياه، وتوؤكد اأخ�شائية التغذية امل�شجلة وطبيبة دعم 
كمية  ت��ن��اول  اأن  جيلي�شبي  كري�شتني  املعتمدة  التغذية 
منا�شبة تعطي اجل�شم ال�شوائل املطلوبة يوميا ب�شكل عام 

وجتعله رطبا على النحو املطلوب.
الوزن اإنقا�ض   -  3

ي�شاعد هذا الغذاء ال�شحي يف اإنقا�ض الوزن ب�شكل مثايل، 
فكوب واحد من �شرائح اخليار اأي ما يعادل حوايل 250 
غراما ل يحتوي �شوى على 16 �شعرة حرارية، وي�شعرك 
املاء،  م��ن  عالية  ن�شبة  على  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��راً  ب��الم��ت��الء 

اإىل  يتطلع  رائعة لأي �شخ�ض  مما يجعله وجبة خفيفة 
اإنقا�ض الوزن.

الإم�شاك تخفيف   -  4
باإ�شافة  بن�شلفانيا  ولي���ة  بجامعة  ال��ط��ب  كلية  تو�شي 
اخليار اإىل جمموعة متنوعة من الأطباق للم�شاعدة يف 
تخفيف الإم�شاك، نظراً لحتوائه على ن�شبة كبرية من 

املاء بالإ�شافة اإىل الألياف املفيدة جدا.
النتفاخ منع   5-

بف�شل حم��ت��واه ال��ع��ايل م��ن امل����اء، ي��ع��د اخل��ي��ار رائ��ع��ا يف 
امل�شاعدة يف  اإىل  احلفاظ على رطوبة اجل�شم، بالإ�شافة 
التخل�ض من احتبا�ض املاء الزائد اأي�شا، مما يعني جتنب 

ال�شعور بالنتفاخ.

الأثر اجلانبي الوحيد
اجلانب  اأن  اإل  ال��ذك��ر،  �شالفة  اجل��م��ة  اإيجابياته  ورغ���م 
ال�شلبي ال��وح��ي��د ل��ت��ن��اول اخل��ي��ار ه��و اأن���ه ق��د ي��زي��د من 
ال�  وذل��ك لحتوائه على مركب  املعدة،  ال��غ��ازات يف  كمية 
والكو�شة  القرع  يف  اأي�شا  واملوجود   cucurbitacin
وفق  اله�شم،  وع�شر  ال��غ��ازات  ي�شبب  وال���ذي  والبطيخ 

اأبحاث بجامعة كاليفورنيا يف ديفي�ض.
وقد حتدث هذه الأعرا�ض غري املريحة اإذا تناولت الكثري 

من اخليار يف وقت واحد.

هو  بالثوم  اخليار  املرتفع..  ال��دم  �ضغط  ملر�ضى 
احلل!

يعترب ارتفاع �شغط الدم م�شكلة �شائعة يعاين منها كثري 
م�شاعفات  يف  وتت�شبب  احل��ا���ش��ر،  وقتنا  يف  ال��ن��ا���ض  م��ن 

�شحية خطرية مثل اأمرا�ض القلب.

اأ���ش��ب��اب ارت��ف��اع �شغط ال���دم يف ال�����ش��راي��ني، والذي  وم��ن 
الأوعية  يف  ال���دم  ل��دف��ع  اإ�شافيا  عبئاً  القلب  على  ي�شع 
الدموية، التوتر، �شوء التغذية، اخلمول البدين وارتفاع 

الكولي�شرتول ال�شيئ باجل�شم.
ورغم اأن كثريين يلجاأون لتناول اأدوية ارتفاع �شغط الدم، 
الرتفاع  ه��ذا  لعالج  وطبيعيا  �شحريا  حال  هناك  اأن  اإل 
املزعج والتخل�ض من الكولي�شرتول ال�شيئ والذي يت�شبب 
يف ان�شداد ال�شرايني، األ وهو اخليار بالثوم، ح�شبما جاء 

يف موقع "ديلي هيلث" املعني بال�شحة.
اخليار  اأن  يف  بالثوم  اخليار  �شلطة  فائدة �شحن  وتكمن 
الذي  والبوتا�شيوم  واملاغني�شيوم،  والأل��ي��اف  باملاء  غني 
ي�����ش��اع��د يف حت��ق��ي��ق ال����ت����وازن ب���ني ك��م��ي��ة ال�����ش��ودي��وم يف 
خاليا اجل�شم، والتي ميكن اأن ي�شهم ارتفاعها يف ت�شلب 

ال�شرايني.
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ف����اإن الأل���ي���اف ت��ن��ظ��م ���ش��غ��ط الدم 
ال�شار  الكولي�شرتول  ن�شبة  خف�ض  يف  اأي�����ش��ا  وت�شاعد 
بالدم، وتكافح داء ال�شكري من النوع 2، هذا ف�شاًل عن 

دورها يف اإنقا�ض الوزن.
مركب  على  يحتوي  اأن���ه  ال��درا���ش��ات  فاأثبتت  ال��ث��وم  اأم���ا 
املثبطة  الأدوي���ة  مبثابة  يعمل  وال��ذي  الن�شط  الألي�شني 
هرمون  ت��ك��وي��ن  مي��ن��ع  ال��ث��وم  اأن  يعتقد  ك��م��ا  ل��ل�����ش��غ��ط، 
مما  الدموية  الأوعية  ل�شيق  امل�شبب   ،2 الأجنيوتن�شني 
يف  ال��ث��وم  دور  ع��ن  ف�شال  ه��ذا  ا�شرتخائها،  على  ي�شاعد 

خف�ض الكولي�شرتول ال�شيئ بالدم.
ولإعداد هذه ال�شلطة ال�شحرية واملفيدة، كل ما عليك هو 
تقطيع 3 ف�شو�ض من الثوم النيئ مع ثمرة من اخليار 
وملعقة كبرية ون�شف من خل التفاح وملعقة �شغرية من 

املاء.

رحيل �لفنانة �جلز�ئرية 
�صافية بوذر�ع 

ت����وف����ي����ت ال����ف����ن����ان����ة اجل����زائ����ري����ة 
���ش��اف��ي��ة ب��������وذراع، ع���ن ع��م��ر ناهز 
حافلة  م�����ش��رية  ب��ع��د  ���ش��ن��ة،   92
وامل�شرحية  ال�شينمائية  بالأعمال 
ا���ش��ت��م��رت لأكرث  وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
اأعلن  م���ا  ب��ح�����ش��ب  ���ش��ن��ة،   50 م���ن 

التلفزيون اجلزائري.
بوذراع خ�شو�شا  �شافية  وا�شتهرت 
عن  "اخلارجون  فيلم  خ��الل  م��ن 
حترير  ح�����رب  ح�����ول  القانون" 
الفرن�شي،  ال�شتعمار  اجلزائر من 
واجلدل  ب��و���ش��ارب  ر�شيد  للمخرج 
ال���ذي اأث��ارت��ه يف م��ه��رج��ان ك��ان يف 

.2010
1984 يف  ك��ذل��ك، ���ش��ارك��ت ���ش��ن��ة 
بلجيكي  فرن�شي  اإن��ت��اج  م��ن  فيلم 
عبد  ل��ل��م��خ��رج  بالنعناع"  "�شاي 

الكرمي بهلول.
ون���ع���ى ال��رئ��ي�����ض اجل����زائ����ري عبد 
ق��دي��رة من  "فنانة  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د 
ال��ع��امل��ي��ني )...(  ال��ف��ن��ان��ني  ط��ي��ن��ة 
����ش���م���اء الفن  اأف�������ل م����ن  وك����وك����ب 

اجلزائري".
يف   1930 يف  ب���������وذراع  وول��������دت 
مدينة ق�شنطينة وتزوجت يف �شن 
قادة  اأح��د  م��ن  �شنة(   14( مبكرة 
ا���ش��ت��ق��الل اجل���زائ���ر �شالح  ح���رب 
بوذراع، وبداأت م�شريتها يف �شنوات 
اجلزائريون  وع��رف��ه��ا   .1960
ن�شبة  عيني"  "لل  ب��ل��ق��ب  دائ���م���ا 
�شل�شلة  يف  ال���رئ���ي�������ش���ي  ل�����دوره�����ا 
رواي���ة  م���ن  امل��ق��ت��ب�����ض  "احلريق" 

الكاتب حممد ديب.

�صمرية �صعيد ت�صّوق 
�ملتابعني لأغنيتها �جلديدة

امل��غ��رب��ي��ة  �شمرية  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����ش��رت 
و�شائل  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ����ش���ورة  �شعيد  
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي حيث بدت 
ب�����ش��ك��ل ال��غ��ج��ري��ة م���ع و����ش���وم على 
وت�شريحة  ووج��ه��ه��ا  ي��ده��ا  ط���ول 

�شعر متيز الغجر.
اأم��ك��ن ال��ق��راءة على ال�����ش��ورة يلى 
على  املغربية  الفنانة  وعلقت  روح 
املغربية  "اأغنيتي  قائلة:  ال�شورة 

اجلديدة " يلال روح ".. قريباً".
ال�شورة حازت على عدد كبري من 
املتابعون  عليها  وعلق  الإع��ج��اب��ات 
لالأغنية  حما�شتهم  ع��ن  معربين 
اجلديدة. وك�شفت الفنانة �شمرية 
الغنائي  ال��ع��م��ل  ه����ذا  اأن  ���ش��ع��ي��د 
باللهجة  ي���ك���ون  ����ش���وف  اجل���دي���د 
امل��غ��رب��ي��ة وه���و م��ن ك��ل��م��ات حممد 
امل�������ردي، وه����و م���ن ت��ل��ح��ني ع���ادل 
�شتيف  وتوزيع  �شبا  وحكيم  خياط 

الوردي.

عليها تعرف  �خليار..  لتناول  و�حد  جانبي  و�أثر  مذهلة  فو�ئد   5

املنا�ضب  الوقت  حان  فقد  ال�ضيف  ف�ضل  حلول  مع 
الفوائد  من  بالعديد  يتميز  ال��ذي  اخليار  لتناول 
ال�ضحية، لكن يجب توخي احلذر عند تناوله اأي�ضًا، 
اأو�ضحت  املعدة، حيث  م�ضاكل  يعانون من  ملن  خا�ضة 

الدرا�ضات اأن تناوله له اأثر جانبي واحد.
واإليكم فيما يلي 5 فوائد مذهلة لتناول اخليار والأثر 

حدوثه  ميكن  ال��ذي  الوحيد  اجلانبي 
ما  ح�ضب  تناوله،  يف  الإف��راط  حال 
جاء يف موقع "EATTHIS" املعني 

بال�ضحة وهي كالآتي:
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�ش�ؤون حملية

جممع �ل�صارقة لالبتكار يطلق �لن�صخة �لثالثة من م�صرع �ل�صارقة �لعاملي لتقنيات �ل�صناعة �ملتقدمة
•• ال�شارقة - الفجر

والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�����ش��ارق��ة  جممع  اأط��ل��ق 
ال��ع��امل��ي، )م�شرع  امل�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  الن�شخة 
لتقنيات  العاملي  ال�شارقة  "م�شرع   ،) "Industry 4.0"
مطلع  الأوىل  بن�شخته  انطلق  وال��ذي  املتقدمة"  ال�شناعة 
توفر  التي  النا�شئة  ال�شركات  ج��ذب  بهدف   2020 ال��ع��ام 
الرابعة  ال�شناعية  ال���ث���ورة  ت��واف��ق  م��ب��ت��ك��رة  تقنية  ح��ل��وًل 
وت�شعى للتواجد والتو�شع يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأهدافها  اإفريقيا ل�شتقطابها وت�شجيعها على الو�شول اإىل 
ال�شركات  لهذه  فر�شة  امل�شرع  يعترب  اذ  املجمع،  خ��الل  من 
للتعريف مبنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد ال�شراكات 

والدخول يف اأ�شواق عاملية جديدة.
والعاملية  املحلية  النا�شئة  ال�شركات  مع  املجمع  يعمل  حيث 
خل��ل��ق ال��ف��ر���ض وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجهها 
امل�شرع  هذا  اطالق  وياأتي  الإماراتية،  ال�شناعية   املوؤ�ش�شات 
الم��ارات من  لدولة  ال�شناعية  ال�شرتاتيجية  متا�شيا مع  
خالل الرتكيز على القطاع ال�شناعي، مع الهتمام بتنمية 
باعتبارها  امل�شتقبل  يف  ال�شناعة  لأهمية  املجتمعي  الوعي 
الإم���ارات من  لدولة  التنموية  التجربة  تعزيز  رواف��د  اأح��د 

خالل التو�شع يف جمال تاأ�شي�ض ال�شركات.
املتقدمة  التكنولوجيا  وتبني  البتكار  اإىل حتفيز  بالإ�شافة 
التغريات احلديثة  ملواكبة  ال�شناعية،  الأنظمة واحللول  يف 
امل�شرع   ه���ذا  ي��ه��دف  ك��م��ا  امل�شتقبل.  ي��ت��واف��ق وحت��دي��ات  مب��ا 
للتقنيات  اختبار  وحا�شنة  من�شة  اإىل  ال�شارقة  حتويل  اإىل 
والتطوير  البحث  خ��الل  من  ال�شناع،  املجال  يف  املتقدمة  

وتنمية املواهب.
ويعد م�شرع ال�شارقة اأحد اأهم امل�شرعات العاملية املتخ�ش�شة 
املختلفة  البتكارية  وتكنولوجياتها  املتقدمة  ال�شناعات  يف 
لل�شركات  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���ش��ة  ل��ي��ك��ون  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
البتكارية النا�شئة من اأجل حتقيق عودة متميزة اإىل وترية 
ت��داع��ي��ات جائحة  م��ن  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��ايف  النمو وحتقيق 
19".التي جعلت من دعم ريادة الأعمال �شرطا  "كوفيد - 

لنه�شة القت�شاد العاملي وا�شتمرارية النمو والتنمية .
هذا ويركز امل�شرع على اإيجاد الطرق التي ت�شاعد ال�شركات 
التقنية  الب��ت��ك��ارات  ت��واك��ب  عاملية  ب�شمة  ت��رك  يف  النا�شئة 
امل�شتمرة وظهور الآلت الذكية. وتو�شح الأرقام املتخ�ش�شة 

اأو  )يونيكون(  ي�شمى  ما  النا�شئة  ال�شركات  من   475 ب��اأن 
 1.394 بلغت  العامل  يف  القيمة  عالية  النا�شئة  ال�شركات 
2020 وح��ده. ويف دولة  العام  تريليون دولر جمتمعة يف 
اأن ت�شبح دول���ة الإم����ارات موطناً ل  ال��ه��دف ه��و  الإم�����ارات، 
20 �شركة نا�شئة »يونيكورن« بقيمة مليار دولر لكل منها 

بحلول عام 2031.
وقد ا�شتقطب م�شّرع ال�شارقة الفرتا�شي العاملي لل�شناعة 
املتقدمة )م�شرع "Industry 4.0" ( يف ن�شخته الثانية  
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  خمتلف  م��ن  م�شاركة   750 م��ن  اأك���رث 
والف���راد من خمتلف دول ال��ع��امل،  يف الوقت ال��ذي حتاول 
فيه تلك ال�شركات البتكارية العاملة يف خمتلف القت�شادات 
العاملية اخلروج والتعايف من اجلائحة التي ا�شرت بعملياتها 
اإذ ا�شتطاع  اأماكن اقت�شادية م�شتقرة،  ومنوها والبحث عن 
املجمع من خالل هذا امل�شرع جذب عدد كبري من ال�شركات 
الثورة  ت��واف��ق  مبتكرة  تقنية  ح��ل��وًل  ت��وف��ر  ال��ت��ي  النا�شئة 
منطقة  يف  والتو�شع  للتواجد  وت�شعى  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية 
الو�شول  على  وت�شجيعها  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

اىل اهدافها من خالل املجمع. 
قطاعات  �شمن  ال�����ش��رك��ات  تلك  اخت�شا�شات  تنوعت  وق��د 
الت�شنيع،  وتكنولوجيا  املتقدمة،  ال�شناعات  منها  خمتلفة 

واملدن الذكية، والت�شميم امل�شتدام، وتكنولوجيا الإن�شاءات، 
واملواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء 
لتاأّهلها  ال�شناعية،  التقنيات  من  ذلك  وغري  ال�شطناعي. 

حل�شد جمموعة من اجلوائز بقيمة 450،000 دولر. 
وحول اطالق برنامج امل�شرعات قال ح�شني املحمودي املدير 
التنفيذي ملجمع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار: 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  يعك�ض  الربنامج   ه��ذا  ان   "
الأعلى  املجل�ض  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور 
القطاع البتكاري يف المارة،   ال�شارقة بال�شتثمار يف  حاكم 
يف  ال�شرتاتيجية  الدولة  توجهات  امل�شرع  هذا  يج�شد   كما 
املواجهة  رائ���داً يف  عاملياً  الإم���ارات من��وذج��اً  دول��ة  اأن ت�شبح 
ال�شتباقية لتحديات امل�شتقبل، وتطويع التقنيات والأدوات 
املجتمع  ال��راب��ع��ة خل��دم��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 

وحتقيق ال�شعادة والرفاه لأفراده.
الأعمال،  رواد  ل��دع��م  ج���اء  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��رع  "ان  م�شيفا 
ال�شركات  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات  امل��ب��ت��ك��ري��ن، 
القواعد  ت��غ��رّي  اأع��م��ال  من���اذج  لبناء  وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  النا�شئة، 
وتدخل الأ�شواق العاملية بنجاح، عرب التحول التقني ال�شامل 

وامل�شتدام كنقطة انطالق لدخول الأ�شواق العاملية”.
الأعمال  ورواد  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ا�شتقطاب  اإىل  نتطلع 

ال��ع��امل��ي��ني اىل امل��ج��م��ع ل��ت��زوي��ده��م ب��ال��دع��م ال�����الزم لدفع 
ومنحهم  التناف�شية،  مبيزاتها  والرتقاء  النا�شئة  �شركاتهم 
لي�ض قابلية التو�شع فقط، ولكن املقدار املنا�شب من التو�شع 
فر�شة  ه��ذه  ذل��ك،  اإىل  واإ���ش��اف��ة  اإمكاناتهم.  ينا�شب  ال��ذي 
و���ش��رك��ات روؤو�ض  ال�����ش��راك��ة م��ع احل��ك��وم��ات  ج��ي��دة لتحقيق 
الأموال خللق فر�ض ا�شتثمار م�شرتك لدعم النظام البيئي 
لل�شركات النا�شئة يف ال�شارقة ليكون املجمع هو املن�شة املثلى 

لتلك ال�شركات.
��ا ع��ل��ى ج��ع��ل ال�����ش��ارق��ة اإىل  اأي�����شً �شيعمل م�����ش��رع ال��ت��ق��ن��ي��ات 
قاعدة اختبار للتقنيات املتقدمة يف البحث وقطاع الت�شنيع 
امل�شاف "الطباعة ثالثية الأبعاد" ، مبا يف ذلك تكنولوجيا 
وتكنولوجيا  املتجددة،  والطاقة  البيئة،  وتكنولوجيا  املياه، 
ال�شناعي  والت�شميم  املعلومات،  وتكنولوجيا  امل��وا���ش��الت، 

والعمارة.
واإن�شاء  للنمو  حم���دودة  غ��ري  اإم��ك��ان��ات  امل�����ش��رع  ه��ذا  �شينتج 
�شركات نا�شئة حملية وعاملية ومن اأهم تلك القطاعات التي 
يعمل املجمع عليها تلك التقنيات احلديثة املتعلقة بالإنتاج 

الزراعي للم�شاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي
اذ يجرى فريق من املتخ�ش�شني يف موقع الأبحاث املتخ�ش�ض 
والتابع لإحدى ال�شركات العاملية اأحد اأهم م�شاريع ال�شراكة 
القائمة يف جممع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار 
اأب��ح��اًث��ا زراع��ي��ة متقدمة. وه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��زرع��ة داخلية 
م��ن��ت��ج��ة ل��ل��خ�����ش��روات ال��ع�����ش��وي��ة وال��ف��اك��ه��ة ، ب��ت��وف��ري ما 
مقداره 90 % تقريًبا من ا�شتهالك املياه مقارنة باملزرعة 
)الكوابونيك(،  تقنية  على  اعتمادها  خالل  من  التقليدية 
الطازجة، كما ميكن  الأ�شماك  انتاج  اإمكانية  اىل  بالإ�شافة 
لهذا النظام الزراعي اأن يعمل يف اأي بيئة كانت حتى و�شط 
ال�شحراء اذ يعمل بتقنيات تربيد متطورة ميكنها العتماد 
املياه  بتحلية  ت��ق��وم  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  على 

املاحلة او ا�شتخراج املياه من رطوبة الهواء.
ترجمة  لالبتكار  ال�شارقة  جممع  وم�شاريع  مبادرات  وتاأتي 
التي  الغذائي  لالأمن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  مع  ومتا�شيا 
اأ�ش�ض  تهدف اإىل تطوير منظومة وطنية �شاملة تقوم على 
حملي  اإن��ت��اج  تطوير  بهدف  امل�شتدام،  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج  متكني 
الذكية  التقنيات  وتكري�ض  بالتكنولوجيا،  ممّكن  م�شتدام 
لتعزيز قدرات  املبادرات  تفعيل  ، من خالل  الغذاء  اإنتاج  يف 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف جم���ال ال���غ���ذاء  وت�����ش��ه��ي��ل اإج�����راءات 

نظم  ودعم  الزراعي،  الإنتاج  قطاع  �شمن  الأعمال  ممار�شة 
التمويل للن�شاطات الزراعية والغذائية .

وتاأتي هذه املبادرة يف اإطار جهود تنفيذ حماور ا�شرتاتيجية 
طرق  ملواكبة  ال�شناعية  وال��ت��ح��ولت  للتعامالت  الإم����ارات 
روؤية  �شمن  التكنولوجية  ال��ت��ح��ولت  و  احل��دي��ث��ة  الإن���ت���اج 
�شمولية احدثتها تغريات عاملية اأبرزت مالمح ثورة �شناعية 
رابعة بدت معاملها بتغريات غري م�شبوقة يف حياة الب�شرية، 
اأهم  وتعد التحولت ال�شناعية وطرق الإنتاج احلديثة من 
احلديث،  ال��ع��امل  ي�شهدها  ال��ت��ي  التكنولوجية  ال��ت��ح��ولت 
بالإ�شافة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي ل�شناعة 
اأو�شع  املتقدمة على  التكنولوجيا  تبني  امل�شتقبل من خالل 
ت��ت��م��ح��ور بتقنيات  ال�����ش��ن��اع��ي.  ال��ق��ط��اع  ن��ط��اق وخ��ا���ش��ة يف 

الطباعة الثالثية والذكاء ال�شطناعي والروبرتات.
الأكرب  للكم  حا�شنة  تعترب  ال�����ش��ارق��ة  اإن  امل��ح��م��ودي  وق���ال 
م��ن ال�����ش��ن��اع��ات يف دول���ة الم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وكان 
هذا  ل��دع��م  تقنية  منظومة  تطوير  على  العمل  م��ن  ب��د  ل 
ال��ق��ط��اع احل��ي��وي يف ال��دول��ة والإع�����داد ل��ل��ت��ح��ولت الذكية 
يخدم  مب��ا  املثلى،  بالطريقة  منها  لال�شتفادة  واجل��اه��زي��ة 
الت�شريعية  التحتية  البنية  تهيئة  عرب  وامل�شتهلك  ال�شانع 
ال�شارقة  لتكون  امل�شتقبل  �شناعة  تقنيات  لدعم  ال��الزم��ة 
عاملي  اختبار  مركز  للبحوث  ال�شارقة  جممع  خ��الل  وم��ن 
املجمع  هذا  ليكون  التكنولوجيا،  وتطبيق  لتجربة  امل�شتوى 
مركزاً حمورياً ل�شبكة عاملية من املطورين والباحثني لدعم 
القطاع ال�شناعي والنتقال به اىل �شناعة م�شتقبلية تعتمد 

على اأحدث التقنيات البتكارية.
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة  جممع  ويعمل 
يف  الذكية  لل�شناعات  متكاملة  عمل  منظومة  و���ش��ع  على 
تلك  تطوير  �شبيل  عاملية يف  ج��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الم����ارة 
على  تعتمد  ذكية  م�شانع  تطوير  على  والعمل  ال�شناعات 
التي  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  لتحاكي  احلديثة  التقنيات 
دمج  خ��الل  م��ن  احل���ايل  ع�شرنا  يف  ال�شناعة  ح��ال��ة  ت�شف 
التقنيات الرقمية بال�شناعة يف عدد من املجالت، لتفر�ض 
والطباعة  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  وال���ذك���اء  امل��ت��ق��دم��ة،  ال���روب���وت���ات 
وجودها  وغريها  القيادة  ذاتية  واملركبات   ، الأب��ع��اد  ثالثية 
لديها  ال�شارقة  اأن  بحكم  احلديثة،  ال�شناعية  املنظومة  يف 
عدد كبري من املناطق ال�شناعية حتى باتت تعترب عا�شمة 

لل�شناعة يف الإمارات.

مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية تنقذ حياة مري�ضة تبلغ من العمر 87 عامًا

جناح جّر�حي مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية يف �إجر�ء ��صتئ�صال كامل للغدة �لدرقية 
لإنقاذ حياة �ملري�صة وو�صع حّد ملعاناتها من �صعوبة �لتنف�ض و�لبلع ب�صبب ت�صخم �لغدة

•• اأبوظبي- الفجر

الطبية،  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  وال��رق��ب��ة  ال��راأ���ض  ج��راح��ة  ف��ري��ق  اأج���رى 
املن�شاأة ال�شحية التابعة ل�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، اأكرب 
�شبكة للرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، عملية ا�شتئ�شال 
من  تبلغ  ملري�شة  بالكامل(  الدرقية  الغدة  )لإزال��ة  الدرقية  للغدة  ناجحة 
امل�شنني  87 عاماً. وت�شكل هذه اجلراحة خطراً كبرياً على املر�شى  العمر 
للمعاناة من م�شاعفات  الدرقية  الغدة  ا�شتئ�شال  بعد  اأكرث عر�شة  كونهم 

اإ�شافية يف الرئتني والقلب اإىل جانب الأمرا�ض املعدية.
لعالجها  م�شت�شفى  اإيجاد  داود،  ها�شميك  امل�شنة،  املري�شة  على  تعّذر  وقد 
ب�شبب عوامل اخلطر املتعلقة بعمرها وحالتها وطبيعة اجلراحة احلرجة 
اأعرا�ض  م��ن  ملعاناتها  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  فق�شدت  املطلوبة. 
الدرقية  ال��غ��دة  ت�شخم  نتيجة  والبلع  التنف�ض  ك�شعوبة  وخ��ط��رة  �شعبة 
حني  اأنها  حتى  كبري،  حد  اإىل  تدهورت  قد  حالتها  وكانت  الطبيعي.  غري 
قدمت اإىل مدينة ال�شيخ خليفة الطبية كانت غري قادرة على ابتالع الطعام 
ال�شلب. وبّينت الفحو�شات الكاملة، مبا يف ذلك الفح�ض بالأ�شعة املقطعية 
اأ�شفل ال�شدر وي�شغط ب�شدة  اإىل  للرقبة، ت�شخماً يف الغدة الدرقية ميتد 
على ممرات الطعام والهواء، ما اأدى اإىل �شعوبة يف التنف�ض والبلع. عالوة 
ال�شريان  وه��و  الأورط����ي،  وال�شريان  القلب  تلم�ض  ال��غ��دة  كانت  ذل��ك،  على 

الرئي�شي الذي ينقل الدم املوؤك�شج من القلب.
متحدثاً عن تفا�شيل هذه احلالة، قال الدكتور حممد العلي، جراح الأنف 
والأذن واحلنجرة يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية: "على الرغم من ارتفاع 
خطر ا�شتئ�شال الغدة الدرقية الكامل عند كبار ال�شن، فاإن الرعاية اجليدة 

واخلربة الوا�شعة يف اإجراء مثل هذه العمليات متهد الطريق لعالج هوؤلء 
م��ن عوامل  الأك���رب  بعد اجل��راح��ة اجل���زء  م��ا  وت�شكل م�شاعفات  امل��ر���ش��ى. 
اخلطر، لكن اخلطر احلقيقي يكمن يف الأمرا�ض الكامنة لدى املري�ض. ويف 
حالة ها�شميك، اأظهر تقييم قلبها وجود رجفان اأذيني )اإيقاع غري طبيعي 
للقلب( و�شيق اأذيني )ت�شيق يف �شمام القلب( يعيق تدفق الدم من القلب 
اإىل ال�شريان الأورطي. وبعد الت�شخي�ض، متت اإحالة املري�شة على الفور اإىل 
اإدارة اأمرا�ض القلب وبالتايل تاأخري جراحة الرقبة ملدة ثالثة اأ�شابيع. نحن 
يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية نحر�ض على خ�شوع املر�شى لفح�ض �شامل 
قبل اجلراحة للتاأكد من ت�شخي�ض مثل هذه امل�شاعفات الكامنة يف الوقت 
املنا�شب. وغالباً ما يكون النجاح يف هذا النوع من اجلراحات متوقفاً على 

الرعاية ما قبل وما بعد اجلراحة ".
اإج��راء ا�شتئ�شال كامل للغدة الدرقية من قبل فريق جراحة الراأ�ض  وبعد 
املتمر�ض يف مدينة  القلب  فريق تخدير  بالتعاون مع  املتخ�ش�ض،  والرقبة 
ال�شيخ خليفة الطبية، ا�شُتقبلت ها�شميك يف وحدة العناية املركزة ملدة ثالثة 
العملية،  اإج���راء  من  اأي��ام  ثمانية  وبعد  الدقيقة.  للمراقبة  وخ�شعت  اأي��ام 

خرجت من امل�شت�شفى بدون اأي اأعرا�ض.
يف  الأطباء  جلميع  ممنت  "اأنا  املري�شة:  جنل  قال  اجلراحة،  على  وتعليقاً 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، وبخا�شة الدكتور حممد العلي لأنهم وافقوا 
على اإجراء العملية لوالدتي على الرغم من كرب �شنها. وبعدما عانت كثرياً 
بف�شل  لكن  اجلراحة.  خيار  �شوى  اأمامنا  يبَق  مل  التنف�ض،  �شعوبة  ب�شبب 
خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  تلقته  ال���ذي  احل��ي��وي  وال��ع��الج  املتميزة  ال��رع��اي��ة 
الطبية، ها هي اليوم بف�شل اهلل تتمتع ب�شحة جيدة بعد اأن حظيت بفر�شة 

جديدة يف احلياة ".

مب�ضاركة اأكرث من 150 متطوعًا

مبادرة �صقيا خليفة ت�صتهدف توزيع �ملياه و�لع�صائر 
على 500 عامل يف �ل�صارقة

•• ال�شارقة – الفجر: 

الفخري  الرئي�ض  العامري،  ركا�ض  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  رعاية  حتت 
لفريق �شكراً لعطائك التطوعي، نظم فريق �شكراً لعطائك مبادرة تطوعية 
اأكرث  على  والع�شائر  امل��اء  لتوزيع  تهدف  " وال��ت��ي  خليفة  " �شقيا  بعنوان 
"فا�شت  500 عامل، وذلك يف �شارع الإم��ارات باإمارة ال�شارقة، وموقع  من 

للمقاولت" بالقرب من ك�شافة ال�شارقة.
�شكراً  150 متطوعاً من �شرطة دبي وفريق  اأك��رث من  الفعالية  �شارك يف 
لعطائك، بجانب املتطوعني من فئة الأطفال الذين جتاوبوا مع الفعالية 
ب�شكل لفت، و�شاركوا يف تقدمي املياه والع�شائر للعمال، كما �شاركت العديد 

من الفعاليات املجتمعية، والإعالمية مرمي احلمادي.
وتن�شيق  الهاجري  عبري  الإعالمية  فكرة  من  ج��اءت  التي  الفعالية  ح�شر 
الع�شو  الإن�شاين  العمل  رائدة  املحرزي،  راية  الأ�شتاذة  ب�شار علي،  امل�شت�شار 
الفخري لفريق �شكراً لعطائك التطوعي، امل�شت�شار عبداهلل حممد ال�شحي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �شبكة روؤية الإمارات الإعالمية، الع�شو الفخري لفريق 

�شكراً لعطائك، وامل�شت�شارة كوثر الرحايل رئي�ض فريق عباقرة التطوعي.

تعرب عن  املبادرة  اإن هذا  العامري،  ركا�ض  بن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  وق��ال 
احلب والتقدير والوفاء للمغفور له -باإذن اهلل- ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
واملبادرات  امل�شاريع  الإن�شاين يف  النهج  تبنى  نهيان، طيب اهلل ثراه، والذي 
اخل���ريي���ة والإن�����ش��ان��ي��ة ال��ك��ث��رية وامل��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى ك��اف��ة الأ����ش���ع���دة املحلية 
الإماراتي،  املجتمع  يف  املغرو�شة  امللهمة  الأفكار  تعزز  اأنها  كم  واخلارجية، 

والنابعة من احلر�ض على ن�شر وغر�ض القيم الإن�شانية.
لعطائك  �شكراً  اإدارة فريق  رئي�ض جمل�ض  اأم��ري  الرحمن  �شيف  ب��دوره قال 
الدور الإيجابي  الفريق تعزز  اأع�شاء  املبادرات من  اإن مثل هذه  التطوعي، 
الفا�شلة  القيم  ن�شر  على  واحلري�ض  املتكافل  الإم��ارات  ملجتمع  والإن�شاين 

والتكافل يف املجتمع.
وت��وج��ه ب��ال��ت��ق��دي��ر والم��ت��ن��ان اإىل ���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح وه���م م���ب���ادرة "الروح 
فريق  ال��ري��ا���ش��ي،  ال��ث��ق��ايف  امل���دام  ن���ادي  دب���ي،  ل�شرطة  التابعة  الإيجابية" 
الإم��ارات الإعالمية،  ال��ولء والنتماء، �شبكة روؤي��ة  التطوعي، وثيقة  غاية 
القمة  ���ال��رواب��ي،  ل��ل��م��ق��اولت،  فا�شت  للمثلجات،  الطربو�ض"  "بكدا�ض 
"بنت  التطوعي للبحث والإنقاذ ومطعم  زايد  العاملية لال�شت�شارات، فريق 

النوخذة".
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تدار الكثري من ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
املنزل  م��ن  واخل��ا���ض��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
كورونا  فريو�س  انت�ضار  اأدى  اأن  بعد 
امل�ضتجد اإىل فر�س احلظر يف اأغلب 
اإدارات  زال��ت  ما  ولكن  العامل،  دول 
هذه املوؤ�ض�ضات وال�ضركات تبحث عن 
طرق ملراقبة اأداء العمل من املنزل، 
املراقبة  برامج  با�ضتخدام  وذل��ك 

والكامريات.

ي��ع��م��ل ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ني ب��ق��ي��ادة ج��ام��ع��ة ي��ي��ل، ع��ل��ى حتديد 
العوامل امل�شببة للتغيريات يف احلم�ض النووي التي ت�شاهم 
الأورام  اأن���واع  ال�شرطان يف معظم  اأك��رب يف منو  ب�شكل 

الرئي�شية.
ك��ت��ب ال��ف��ري��ق يف ورق����ة ج��دي��دة ُن�����ش��رت يف 
جملة علم الأحياء اجلزيئي والتطور، 
التحليل  يف  اجل��دي��د  نهجهم  اأن 
اإىل  ال��و���ش��وح  يجلب  اجل��زي��ئ��ي 
نقا�ض طويل الأمد حول مدى 
تطور  على  الب�شر  �شيطرة 

ال�شرطان عرب الزمن.
ق������ال اأ�����ش����ت����اذ الإح���������ش����اء 
ييل  ك���ل���ي���ة  يف  احل������ي������وي 

ال�������ع�������ام�������ة ل�����ل�����������ش�����ح�����ة 

الدكتور جيفري تاون�شند:"اإن النظر يف حالت الطفرات اجلينية 
املحددة ميكن اأن يك�شف عن مدى ت�شبب التعر�شات التي ميكن 
الوقاية منها مثل الأ�شعة فوق البنف�شجية يف منو الورم يف 24 

�شرطانا".
حد  على  ال�شوؤال  عن  الإجابة  الآن  "ميكننا   : تاون�شند  واأ�شاف 
التي غريت  الرئي�شية  للطفرات  الأ�شا�شي  امل�شدر  هو  ما  علمنا، 
تلك اخلاليا لت�شبح �شرطانية بدل من اأن تبقى اأن�شجة طبيعية؟ 

."
ال�شرطان  اأن����واع  بع�ض  اأن  امل��ع��روف  م��ن  اأن���ه  تاون�شند  واأو���ش��ح 
بدرجة  منها  الوقاية  املتحدة ميكن  الوليات  انت�شارا يف  الأك��رث 
كبرية بقرارات ب�شرية، حيث تظهر �شرطانات اجللد مثل الورم 
لالأ�شعة  الطويل  التعر�ض  ب�شبب  منه  كبري  ج��زء  يف  امليالنيني 
اإىل  الرئة  �شرطانات  اإرج��اع  ميكن  ما  وغالبا  البنف�شجية،  ف��وق 
ا�شتخدام التبغ، ولكن العلماء كافحوا منذ فرتة طويلة لقيا�ض 
اأي فرد كنتيجة لإج��راءات ميكن الوقاية منها  مدى تطور ورم 

مقارنة بال�شيخوخة اأو ال�شدفة.
موثوق  ب�شكل  التنبوؤ  ميكنهم  اأن��ه  ال�شابق  يف  العلماء  اأظ��ه��ر 
بكيفية ت�شبب عوامل معينة يف حدوث طفرات معينة تغري 
اجلينوم يف الأن�شجة. من خالل اجلمع بني هذه املعرفة 
وطريقتهم التي حتدد م�شاهمة كل طفرة يف ال�شرطان، 
املحددة من  املئوية  الن�شبة  وزم��الوؤه  تاون�شند  اأظهر 
اللوم الذي يجب اإ�شناده اإىل عوامل معروفة وغري 

معروفة ولكنها حمددة يف ظهور ال�شرطان.
قطعة  اآخ����ر  يعطينا  "هذا  ت��اون�����ش��ن��د  واأو����ش���ح 
بك  اخلا�ض  للجينوم  ح��دث  ما  لربط  اأحجية 
بال�شرطان، وهذا مبا�شر حقا نحن ننظر يف 
ورمك، ونرى الإ�شارة املكتوبة يف ورمك عن 

�شبب هذا ال�شرطان."
وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون يف ت��ق��ري��ره��م اأن 
ب��ع�����ض اأن������واع ال�����ش��رط��ان ميكن 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا اأك�����رث من 
املثال،  �شبيل  على  غ��ريه��ا، 
متثل العوامل التي ميكن 
الوقاية منها جزءا كبريا 
املثانة  اأورام  تكوين  م��ن 
واجللد، ومع ذلك وجدوا 
الربو�شتات  �شرطانات  اأن 
اإىل  ُتعزا  الدبقية  والأورام 
حد كبري اإىل العمليات الداخلية 

املرتبطة بالعمر.
واقرتح تاون�شند اأن ال�شكان املحليني اأو 
عالية  م�شتويات  من  يعانون  الذين  املهن 
يكونون  ق��د  ال�شرطان  م��ن  ع��ادي  غ��ري  ب�شكل 
لكت�شاف  النتائج  ا�شتخدام  على  اأي�شا  ق��ادري��ن 
حالت التعر�ض ملواد م�شرطنة، وقال اإن الفكرة 
تبدو واعدة، لأن حتديد ن�شبة العوامل ميكن 

اأن يك�شف الأ�شباب الكامنة وراء منو الورم.
واأ�شاف تاون�شند: "ميكن اأن يكون مفيدا من حيث اإعطاء النا�ض 
ل  قد  بال�شرطان،  الإ�شابة  اأ�شباب  معرفة  لهم  تتيح  مالحظات 
يرغب اجلميع يف معرفة ذلك، ولكن على امل�شتوى ال�شخ�شي، قد 

يكون من املفيد للنا�ض اأن ين�شبوا اإ�شابتهم اإىل اأ�شبابها".
التي  اجلينية  التغيريات  جميع  دم��ج  يتم  ل  الباحثني  وبح�شب 
توؤدي اإىل الأورام يف النهج احلايل، لذلك هناك حاجة اإىل مزيد 
من البحث لفهم التغيريات اجلينية املعقدة متاما مثل اجلينات 

امل�شاعفة اأو الكرومو�شومات.
منو  اإىل  اأي�شا  ت��وؤدي  جديدة  عوامل  اكت�شاف  العلماء  ويوا�شل 
توفر  ل  احلالية  الأ�شاليب  اأن  من  تاون�شند  ح��ذر  لذلك  ال��ورم، 

حما�شبة كاملة،
ول تزال طريقة فريقه دون جتربة على العديد من ال�شرطانات 

الأقل تكرارا والتي مل تدر�شها املجموعة بعد.
ال�شحة  م�����ش��وؤويل  النتائج  ت�شاعد  اأن  ميكن  تاون�شند  وبح�شب 
العامة على التعرف ب�شرعة على م�شادر ال�شرطان قبل اأن توؤدي 

اإىل املزيد من الأورام، وبالتايل اإنقاذ الأرواح.
الذي  العامة  ال�شحة  "تدخل  اأن  ال��درا���ش��ة  يف  الباحثون  وكتب 
الوقاية  ميكن  التي  العالمات  لهذه  التعر�ض  تقليل  ي�شتهدف 
م��ن��ه��ا م��ن ���ش��اأن��ه اأن ي��خ��ف��ف م��ن ���ش��دة امل��ر���ض ع��ن ط��ري��ق منع 
الظاهري  النمط  ب�شكل مبا�شر يف  ت�شاهم  التي  الطفرات  تراكم 

لل�شرطان".

بحث يعمل على حتديد �أ�صباب �لإ�صابة بال�صرطان
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يف  احل��ي��وي  البنك  بيانات  اإىل  بالنظر  النتائج  اإىل  وتو�شلوا 
اململكة املتحدة ملا يقرب من 500000 بالغ. 

غري  ارتباطا  "حددنا  اجل��دي��دة:  ورقتهم  يف  الباحثون  وكتب 
مثالية،  ن��وم  �شاعات  �شبع  من  يقرب  ما  مع  ال��ن��وم،  بني  خطي 
العقلية  وال�شحة  الدماغ،  وبنية  واملعرفية،  الوراثية  والعوامل 
مدة  م��ن  ك��ال  اأن  ال��ط��ويل  التحليل  واأظ��ه��ر  رئي�شية.  كمعايري 
النوم غري الكافية واملفرطة كانت مرتبطة ب�شكل كبري برتاجع 

الإدراك عند املتابعة".
جامعة  من  يل  يوت�شو  الأع�شاب  ع��امل  بقيادة  الفريق،  ونظر 
فودان يف ال�شني، وباحثة الطب النف�شي باربرا �شاهاكيان، من 
م�شاركا ترتاوح   498277 بيانات من  كامربيدج، يف  جامعة 
اأعمارهم بني 38 و73 عاما كجزء من درا�شة البنك احليوي 

يف اململكة املتحدة.
للت�شوير  اأي�����ش��ا  امل�����ش��ارك��ني  م���ن   48500 ح����وايل  وخ�����ش��ع 
متابعة  م�شاركا   157000 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  واأك��م��ل  الع�شبي، 
نقاط  كل  واجتمعت  الإنرتنت.  عرب  العقلية  ال�شحة  ا�شتبيان 
البيانات هذه لتقدمي نظرة �شاملة اإىل حد ما لكيفية ارتباط 
مقدار النوم الذي يح�شل عليه الأ�شخا�ض باجلوانب الأخرى 

ل�شحتهم العقلية.
من  اأي�شا  الباحثون  متّكن  الع�شبي،  الت�شوير  بيانات  وب�شبب 
النظر فيما اإذا كانت هناك اآليات دماغية هيكلية اأو وراثية وراء 
الباحثون  اأج��راه��ا  التي  النمذجة  وت�شري   .U ال�شكل  منحنى 
اإىل اأن اجلينات وبنية الدماغ تلعبان دورا، ولكن �شتكون هناك 

حاجة اإىل مزيد من البحث ملتابعة هذه اخليوط.

 :Fudan ويقول اأحد الباحثني، جيانفينغ فينغ، من جامعة
النوم  قلة  اأن  قاطع  ب�شكل  نقول  اأن  ن�شتطيع  ل  اأننا  حني  "يف 
اأو كرثة النوم ت�شبب م�شاكل معرفية، فاإن حتليلنا الذي ينظر 
اأط��ول يدعم هذه الفكرة.  اإىل الأف��راد على مدى فرتة زمنية 
لكن الأ�شباب التي جتعل كبار ال�شن يعانون من قلة النوم تبدو 

معقدة، وتتاأثر مبزيج من الرتكيب اجليني وبنية اأدمغتنا".
لذلك، مع و�شع كل ذلك يف العتبار، نحتاج اإىل ذكر اثنني من 
املحاذير. وهذا البحث وا�شع للغاية، لكنه ل يزال جمرد درا�شة 
التي  الرت��ب��اط��ات  فقط  تو�شح  وال��ت��ي  امل��الح��ظ��ة،  على  قائمة 

تظهر يف البيانات.
اأكرث  اأو  اأقل  النوم  اإذا كان  ول�شوء احلظ، ل ميكننا معرفة ما 
اأو  العقلية  ال�شحة  يف  م�شاكل  بالفعل  ي�شبب  �شاعات  �شبع  من 
الرفاهية اأو الأداء املعريف، اأو بالعك�ض ما اإذا كانت هذه امل�شاكل 

هي التي تدفع النا�ض اإىل النوم اأكرث اأو اأقل.
وثانيا، ل تقول هذه الدرا�شة اأن النوم ملدة �شت اأو ثماين �شاعات 
���ش��ي��وؤدي اإىل ت��غ��ي��ريات ك��ب��رية يف رف��اه��ي��ت��ك ال��ف��ردي��ة. وهناك 
النوم  ي�شتطيعون  ل  النا�ض  جتعل  التي  الأ�شباب  من  العديد 
�شبع �شاعات كل ليلة - �شواء كان ذلك ب�شبب التوتر اأو العمل اأو 

جمرد احلاجة اإىل ال�شتيقاظ يف منت�شف الليل للتبول.
والأهم من ذلك، اإذا كنت ل ت�شعر بالنتعا�ض اإل اإذا ح�شلت على 
ثماين �شاعات من النوم كل ليلة، فال حتاول ال�شتيقاظ قبل 

�شاعة وتوقع الفوائد ال�شحية.
وهذه الدرا�شة مفيدة يف اإظهار اأن احل�شول على �شبع �شاعات 
من النوم كل ليلة ونحن نتجه اإىل منت�شف العمر وكبار ال�شن 
هدف ي�شتحق. لكن ل ينبغي اأن نهزم اأنف�شنا اإذا مل نتمكن من 

احل�شول على هذا القدر من النوم كاأفراد.
واإذا كنت تكافح من اأجل احل�شول على ق�شط كاف من النوم، 

فاإن القيلولة ميكن اأن ت�شاعدك حقا.
.Nature Aging وُن�شر البحث يف جملة

در��صة حتدد �ملقد�ر "�لأمثل" للنوم!
خل�س باحثون اإىل اأن �ضبع �ضاعات من النوم كل ليلة هي الكمية املثلى لل�ضحة العقلية اجليدة، والرفاهية والأداء املعريف، 

لالأ�ضخا�س يف اأواخر الثالثينيات اإىل اأوائل ال�ضبعينيات.
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العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
MOJAU_2022- 0066212 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد : يو�شف حممد �شالح عبداهلل احلمادي - اجلن�شية الإمارات 
العربية املتحدة - ويحمل بطاقة هوية رقم )784196413729136( يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد: ر�شوان احمد الزعبي - اجلن�شية 
�شوريا ويحمل بطاقة هوية رقم )784197706395031( يف الرخ�شة امل�شماة )مكتبة 
العائلة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )515047( تعديالت اخرى : 
تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
،  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية. واطلب من ال�شيد 

الكاتب العدل الت�شديق على هذا الإعالن. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
MOJAU_2022- 0066237 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة بني الأطراف املذكورة. 
من الطرف الأول : قا�شي جامني الرحمن املتوفى قا�شي عزيز الرحمن - اجلن�شية : بنغالدي�ض 

)كامل ح�شته البالغة : 50%(  اإىل الطرف الثاين : �شوهاج فريد الدين ،  اجلن�شية : بنغالدي�ض 
بال�شم التجاري )البداع احلديث خلياطة العبايات وال�شيل(  ن�شاط الرخ�شة )تف�شيل وخياطة 

املالب�ض الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان 
- ال�شارقة رخ�شة مهنية رقم 737435 ال�شادرة بتاريخ  2015/9/1  

 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.
وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل

بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0001724 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ا�شرف ال�شرباوي القطب ابراهيم - العنوان : 9432061  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد �شعيب خان عبداجلبار  بالتايل : ن�ض احلكم
اأنه بتاريخ 2022/3/4  

بعد الإطالع على الوراق 
درهم(   68000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمته بامل�شروفات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    امر   SHCFICICPL2022 /0003087 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ا�شتياق احمد الطاف ح�شني 
العنوان : 9516508  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/4/28 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد جهينجر علم حممد جميب الرحمن 

- بالتايل : ن�ض احلكم 
 4441،50 مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �شده  املقدم  بالزام  ناأمر   / املحكمة  قرار 
درهم )اربعة اآلف واربعمائة وواحد واربعون درهم وخم�شون فل�ض( والر�شوم 

وامل�شاريف.  
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2022 /0003140 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الرمان لتجارة الرباويز - ذ م م
العنوان : 9519257  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / حمالت حممد ابراهيم حاجي لتجارة 
مواد البناء - بالتايل : ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغا 
وقدره )12360 درهم( والزمتها بامل�شروفات.  حكما قابال للتظلم خالل 

املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(    مدين   AJCFICIREA2021 /0005125 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد عبداهلل حممد عبداهلل املطرو�شي 
العنوان : 9442726

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/22 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
بالرقم اأعاله ل�شالح / معاذ كردي   

درهم   22000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  الزام   -: املحكمة  قررت   : بالتايل 
حتى   2021/12/30 يف  احلا�شل  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  عنه  وقانونية  وفائدة 
 ، املحاماة  اتعاب  الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل  ، والزمته  التام  ال�شداد 
ورف�شت ما عدا ذلك من الطلبات.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000900/ 
اإىل املحكوم عليه : بي ا�ض اي ال انفا�شرتك�شر ريالتي  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ بهارات كاليان كومار �شى كاليان براكا�ض ، اجلن�شية : هندي  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 207107.0 

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

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70630
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الباز لإدارة نفايات ال�سفن - ذ م م   
عري�سة   على  امر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001970/ 

اإىل املحكوم عليه : الباز لدارة نفايات ال�شفن - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ابوكو توبنبوه كوداوه - اجلن�شية غاين   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 824  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005802 يف  الدعوى رقم

 : العنوان  ذ.م.م،  غيارها  وقطع  امل�شتعملة  ال�شيارات  لتجارة  الخ�شر  الطريق  �شركة  عليه  املحكوم   : اإىل 
 ، 9294783  فاحت بهاء الدين ال�شحاد حاج جنيد  ، العنوان :  حاج عمر  اأن��ور  حممد  على   9294782
العنوان : 9294784 نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/01/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح معاذ كردي ، بالتايل : ن�ض احلكم - حكمت املحكمة ح�شوريا: 1- بف�شخ عقد 
،2018 ام دبليو موديل  2016 والثانية من نوع بي  ال�شيارتني الأوىل من نوع مر�شيد�ض بنز موديل   بيع 
الثاين على حممد اأنور حاج عمر باإرجاع املبلغ املدفوع له وقدره )50000 درهم(  عليه  املدعى  باإلزام   -2
األ  على  ال�شداد  تاريخ  اإىل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  5%من  بن�شبة  املبلغ  فوائد  دره��م مع  األ��ف  خم�شون 
باإلزام املدعى عليه الثالث فاحت بهاء الدين ال�شحاد حاج جنيد باإرجاع   -3 اأ�شل املبلغ املحكوم به.  تزيد عن 
5%من تاريخ املطالبة  األف درهم مع فوائد املبلغ بن�شبة  املبلغ املدفوع له وقدره )100000 درهم( مائة 
الق�شائية اإىل تاريخ ال�شداد على األ تزيد عن اأ�شل املبلغ املحكوم به. 4- برف�ض ما زاد على ذلك. 5- بتحميل 
املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما ً  املحاماة.   اأتعاب  مقابل  درهم  املدعى عليهم م�شاريف الدعوى و500 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
انذار عديل بالن�سر

رقم )108549/2022(
امل�نذر : يو�شف طاهر عبدالرحيم اخلاجة - بوكالة املحامي/ ح�شني على ح�شن على البناي

املنذر اإلي�ه : �شانغ�شون زهانغ - �شيني اجلن�شية - )جمهول حمل الإقامة(
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شداد مبلغ وقدره 303850 درهم )ثالثمائة وثالث الف وثمامنائة و 
خم�شون درهم( القيمة لإيجارية امل�شتحقة عن ايجار الوحدة رقم G27 يف مركز العنود - دبي، 
تاريخ  اأي��ام )5( من  وذل��ك خالل خم�شة   2023-1-19 20-1-2018 وحتى  للفرتة من 
ن�شر هذا الإنذار ويف حالة عدم ال�شداد فاإن املنذر �شيقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية للح�شول 
على امر اداء �شدكم مبوجب املادة 62 من قرار جمل�ض الوزراء رقم 57 ل�شنة 2018. ويف حال 
عدم �شداد اليجار خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار فاإن املنذر �شوف يبداأ بالإجراءات 
القانونية لإخالئكم من العقار وفقا للمادة 25 من القانون رقم 26 لعام 2007 ب�شان تنظيم 

العالقة اليجارية بني موؤجري و م�شتاأجري العقارات يف امارة دبي.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : بوبني لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�ضانع وقطع غيارها ذ م م  
الرخ�شة  رقم   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   )Address(  : العنوان 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1559057  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   946897  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  وال�شياحة  الإقت�شاد 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/18 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/5/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�ضابات العنوان : مكتب 
رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد - 
هاتف : 2973060-04  فاك�ض : 2973071-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�ضابات
 - ال�شباب  م�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان 
2973071-04  مبوجب  2973060-04  فاك�ض :  ديرة - بور�شعيد - هاتف : 
هذا تعلن الإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
بوبني لتجارة معدات ومكائن جتهيز امل�ضانع وقطع غيارها ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/5/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/5/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الفا ملواد البناء - �ش م ح   
جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001546/ 

اإىل املحكوم عليه : األفا ملواد البناء - �ض م ح 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شركة �شعيد الزعابي للتجارة العامة - ذ م م   
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 838107 درهم
بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2021/5/24 وحتى متام ال�شداد. 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الهدية ملقاولت التك�سية والر�سيات  
عمايل    SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002494/ 

اإىل املحكوم عليه : الهدية ملقاولت التك�شية والر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد اخرت علي ح�شني دريفر  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 26709 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002576 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الروؤية ال�شحيحة للمقاولت الفنية
جمهول حمل الإقامة  

- الزام املدعي عليه بت�شديد املبلغ وقدره )30728.68( درهم مع الفائدة 12% 
من قيد الدعوى. - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف. 

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة 
املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شيا او 
بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001136 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عجمان لند العقارية ذات م�شوؤولية حمدودة  
جمهول حمل الإقامة  

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/5/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.   

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/109043(
املنذر / يو�شف قادر فتحي

املنذر اليها الأوىل / التميز لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م 
املنذر اليه الثاين / احمد اياز متيز

املو�شوع : انذار عدىل رقم 2022/1/99582 
)حم�شمائة  درهم   500.000 وقدرة  مبلغ  �شداد  بوجوب  اإليهما  املنذر   / املنذر  يخطر 
لدينا  الثابتة  املديونية  ال�شداد، قيمة  وامل�شتحقة  بذمتكما  املرت�شدة  اإماراتي(  درهم  الف 
مبوجب �شيك بنكي �شادر عن املنذر اإليهما. وذلك خالل خم�شة اأيام كحد اأق�شى من تاريخ 
اأ�شفني لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة  ا�شتالمكما لهذا الإنذار واإل �شت�شطر 
حيالكم من اأجل �شداد ذلك املبلغ وحلفظ حقوق موكلنا. مع حفظ حق املنذر يف املطالبة 

بالقائدة القانونية والتعوي�ض
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70392
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر

�سادرة من حمكمة حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية املدنية
يف الدعوى رقم FUCFICICOM2021/0001105 ، جتاري )كلي(

اإىل املحكوم عليه 1- م�شت�شفى اإن. اإم. �شي ذ م م ، العنوان : 9402276 ، 2- بافاجوتو راجورام �شيتي ، 
العنوان : 9402277  - نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/03/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح/ 1- بنك اأم القيوين الوطنى �ض.م.ع ، بالتايل: حكمت املحكمة 
اخت�شا�ض  بعدم  املبدئ  الدفع  برف�ض  اول:   -: وبالأجماع  لالأول  احل�شوري  ومبثابة  للثاين  ح�شوريا 
مت�شامنني  والثاين  الوىل  عليهما  املدعى  باإلزام  ثانيا:  وباخت�شا�شها،  الدعوي  بنظر  ولئيا  املحكمة 
األفا  وخم�شون  مليونا  وت�شعون  )ثالثة  درهم   93.050.376.30 وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤديا  بان 
وثالثمائة و�شتة و�شبعون درهما وثالثون فل�شا( والفوائد القانونية بواقع 9%�شنويا من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى   26/10/2021 يف  احلا�شل  الق�شائية 
وقدره 300 درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 

املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي/ �ضرحان ال�ضيد عبدالعاطي
حمكمة الفجرية الحتادية / املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70392
ال�شادة/ �شي هاوك لينز للمالحة �ض.ذ.م.م   املحرتمني

املو�سوع : اجتماع اخلربة املنتدبة
يف الدعوى 16/2022/44 جتاري جزئي

بالإ�شارة اإىل املو�شوع اأعاله، وبناًء على قرار حمكمة دبي البتدائية املوقرة بانتدابنا كخبري 
عنكم  ينوب  او من  ب�شرورة ح�شوركم  ، نخطركم   /2022/44 رقم  الدعوى  ح�شابي يف 
باجتماع اخلربة املقرر انعقاده يوم الثالثاء املوافق 24 مايو 2022 يف متام ال�شاعة الثالثة 
والن�شف على برنامج مايكرو�شوفت تيمز  وعليه يرجى التوا�شل على الربيد اللكرتوين 
عدم  حالة  ويف  لكم.  الرابط  لر�شال   aalalifatma@hotmail.com التايل  
ح�شوركم او من ينوب عنكم، ف�شوف نقوم باإعداد تقريرنا ورفعه اإىل هيئة املحكمة املوقرة يف 

�شوء امل�شتندات املتاحة لنا يف الدعوى املذكورة. 
اخلبري احل�ضابي املنتدب

د/ فاطمة مرزوق ال علي 
قيد رقم : 180

رقم التوا�ضل 0502900878

اإعالن اإجتماع خربة 

70021 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن بالن�سر ملوعد اجتماع خربة

يف الق�سية رقم 27/2021 ح�سر الرتكات دبا الفجرية
اىل املدعى عليهم

ورثة / ح�شن را�شد على ال�شريدي
وهم كال من زوجتيه

باتي�ض �شامل  عائ�شه   -2  ، خور�شيد  عمر  �شيد  ريحانه   -1
واأولده البلغ كال من )فاطمه - خوله- منى - مرمي - خديجه - �شيخه - نفي�شه - �شامل - 

خالد - عبيد- علي - طارق - عبداهلل - �شعيد(
يتوجب عليكم با حل�شور ب�شخ�شكم اأو وكيل قانوين لجتماع اخلربة املحدد له جل�شة يوم 

اخلمي�ض املوافق 26-05-2022 عن طريق من�شة التوا�شل املرين تطبيق زووم
التوا�شل مع  كما يرجى  ال�شريدي.  را�شد علي  را�شد ح�شن   : املدعى  املرفوعة �شدكم من 
رقم  وهاتف   exp.dr.ebraheim@gmail.com الربيد  على  املنتدب  اخلبري 

حالة عدم ح�شوركم �شتبا�شر اخلربة عملها ويف   )0501585115
اخلبري العقاري /د.ابراهيم على لهب�س

اإعالن اإجتماع خربة 
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MOJAU_2022- 0066368 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�شية  باك�شتاين  انوير  ار�شد حممد  ال�شيد/ حممد  باأنني  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل  البيع  يف  اأرغب   ،784199438692644 رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
100%، يف الرخ�شة امل�شماء )ار�شد انور اخلدمات  50% من ح�شتي البالغة  عن 
ايل   793829 رقم  حتت  ال�شارقة  باإمارة  تا�ش�شت  والتي  الغذائية(  املواد  تو�شيل 
رقم  باك�شتاين اجلن�شية وحتمل بطاقة هوية  اف�شال،  ال�شيد / حممد طيب حممد 
784199591603297 - ا�شافة �شريك/ �شركاء. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : حممد اجل�ضمي لوجي�ضتيك�س - �س ذ م م  
العنوان : م�شتودع S12 ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - بردبي - را�ض اخلور ال�شناعية 
رقم   554535  : الرخ�شة  رقم    ، حمدودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   1
القيد بال�شجل التجاري : 66466 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�شاد وال�شياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/28 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/4/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�شفي املعني ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �س ذ م م العنوان : مكتب رقم 
702 ملك حممد �شعيد خلف الغيث - بور�شعيد - ديرة - هاتف : 2288982-
04 فاك�ض :    م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ال�ضويدي لتدقيق احل�ضابات �س ذ م م
 - بور�شعيد   - الغيث  خلف  �شعيد  حممد  ملك   702 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ديرة - هاتف : 2288982-04 فاك�ض :        مبوجب هذا تعلن الإقت�شاد 
حممد  لت�شفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  وال�شياحة يف 
اجل�ضمي لوجي�ضتيك�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/4/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/28 
مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى 
امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001221 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : توب �شبيد للتجارة العامة - ذ م م  

جمهول حمل الإقامة :   
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/6/6 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
 - الدعوى2  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الواحد(  اليوم  دائرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�شرة 

بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/23 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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�لطاقة و�لبنية �لتحتية تطلق مبادرة 
لتمكني �ملر�أة يف �لقطاع �لبحري 

•• دبي-وام:

اأطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة “قائدات باإختالف” التي تخت�ض 
بتمكني املراأة يف جميع املجالت ل�شيما يف القطاع البحري وذلك يف اإطار اجلهود 
البحرية  للمنظمة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  و�شمن  امل���راأة  متكني  ب�شاأن  املبذولة 
الذي  البحري  القطاع  يف  للمراأة  العاملي  باليوم  الحتفال  مع  ومتا�شيا  الدولية 
ي�شادف 18 من مايو من كل عام . كما تهدف املبادرة اإىل تاأهيل املواهب الن�شائية 
اخلبرية والقادرة على �شناعة الفارق يف ال�شناعة من اأجل امل�شاعدة على تعزيز 
منو القطاع البحري يف الدولة ا�شتناًدا اإىل مكانتها العاملية الرائدة وتقديًرا للدور 
احليوي الذي تلعبه املراأة يف ال�شناعة البحرية يف جميع قطاعاتها. و تويل دولة 
املجال  يف  العاملة  القوى  يف  الن�شائية  الكفاءات  لتمكني  كبرية  اأولوية  الإم��ارات 
الالزمة  باملوارد  وتزويدهن  ال�شابة  الن�شائية  املواهب  رعاية  البحري من خالل 
للتميز حيث ي�شهم ذلك يف تعزيز القطاع 

بقدرات القيادات الن�شائية امل�شتقبلية.
وق����ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ح�����ش��ن حممد 
الطاقة  وزارة  وك��ي��ل  امل��ن�����ش��وري  جمعة 
والبنية التحتية ل�شوؤون البنية التحتية 
وال��ن��ق��ل: نحتاج اإىل ك��ف��اءات م��اه��رة يف 
ك���ال اجلن�شني  م���ن  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
كحال اأي �شناعة اأخرى ويجب اأن يكون 
ه��دف��ن��ا الأ���ش��ا���ض ه��و ت��وظ��ي��ف املواهب 
..ونحن  ال��ق��ط��اع  من��و  ل�شمان  امل��ع��ززة 
املفاهيم  اإىل تغيري جميع  نحن بحاجة 
واكت�شاف  ال�����ش��ن��اع��ة  ح�����ول  امل�����ش��ب��ق��ة 
على  وق���ادرة  و�شابة  متنوعة  جمموعة 
فاليوم   .. امل��ت��وا���ش��ل  ت��ط��وره��ا  م��واك��ب��ة 
البحرية  واملوؤ�ش�شات  الأك��ادمي��ي��ات  تركز 
على احلاجة اإىل �شخ القوى العاملة البحرية من مواهب ن�شائية موؤهلة فهذا هو 
الدور املطلوب الذي ي�شاهم يف ار�شاد ورعاية الن�شاء لتزويدهن باملوارد الالزمة 
لتحقيق التميز وبذلك ن�شهد ولدة �شناعة بحرية يتم جتديد دمائها بالقيادات 
اأن الركائز الأ�شا�شية اخلا�شة باملبادرة والتي تهدف  الن�شائية املتميزة . واأ�شاف 
اأدوار قيادية يف املوؤ�ش�شات  لتمكني �شناعة بحرية ت�شهل م�شاركة املراأة للعمل يف 
اأمام الفتيات والن�شاء للو�شول  اأهمها فتح املجال  الكربى تتمثل يف عدة عوامل 
وكذلك  املهنية  ال��ق��درات  لبناء  التدريب  وتوفري  املنا�شب  البحري  التعليم  اإىل 
حتديد واإزالة العقبات املادية والإجتماعية من خالل تعاون القطاعني احلكومي 
تعزيز  اإىل  والتي تهدف  بالقدوة”  “القيادة  لتعزيز فكرة  ب�شكل فعال  واخلا�ض 
من  ال�شابة.  الأج��ي��ال  لإلهام  ال�شناعة  يف  املوؤهلة  الن�شائية”  “الكفاءات  تاأثري 
البحري  النقل  ل�شوؤون  الوزير  م�شت�شار  مالك  اآل  ح�شة  املهند�شة  اأك��دت  جانبها 
يف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالقول اإن احلاجة اإىل النهو�ض بدور املراأة يف 
باإهتمام بالغ  اأهمية غري م�شبوقة ويحظى  ذا  الأن�شطة البحرية باتت مو�شوعاً 
توا�شل  ل�شبكة  املوؤ�ش�شني  الإم��ارات تعد من  اأن دولة  اإىل  امل�شتويات م�شرية  على 
املنظمة البحرية الدولية للم�شاواة بني اجلن�شني ف�شال عن اإ�شهام الدولة يف اإعداد 
امل��راأة وحتقيق  جمموعة من ق��رارات املنظمة البحرية الدولية يف جمال متكني 
ان�شجاًما مع  البحري  القطاع  الن�شاء يف  م�شاركة  وتعزيز  امل�شاواة بني اجلن�شني 
اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة وخا�شة الهدف اخلام�ض املعني بتحقيق 
امل�شاواة بني اجلن�شني منوهة باأن دولة الإمارات تتوىل حالياً رئا�شة رابطة املراأة 
العربية يف القطاع البحري بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية 

الدولية يف دعم املراأة يف القطاع البحري.

 3 �أيام من �لتخفي�صات �لكربى 
بدبي بدء� من 27 �جلاري

•• دبي- وام:

اأيام   3“ فعالية  انطالق  عن  والتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
29 مايو اجلاري  اإىل   27 خالل الفرتة من  التخفي�شات الكربى”  من 
يف خمتلف مراكز الت�شوق واملتاجر يف دبي. ت�شهد هذه الفعالية - التي تعد 
اإحدى الأحداث املهمة املدرجة �شمن تقومي دبي ال�شنوي لقطاع التجزئة 
تقدم  التي  العاملية  التجارية  العالمات  اأ�شهر  وا�شعة من  - م�شاركة  بدبي 
باملائة.   90 اإىل  ت�شل  تخفي�شات  وزواره����ا  دب��ي  �شكان  م��ن  للمت�شوقني 
والإ�شرتداد  التخفي�شات  بني  ما  الفعالية  خالل  املميزة  العرو�ض  وتتنوع 
النقدي و املكافاآت واجلوائز القيمة حيث �شي�شتفيد املت�شوقون من �شفقات 
عامل  يف  لديهم  املف�شلة  والعاملية  املحلية  التجارية  العالمات  على  رائعة 
املو�شة واجلمال والإلكرتونيات وغريها . وتعد “3 اأيام من التخفي�شات 
م�شتوى  على  تقام  التي  ال�شنوية  املرتقبة  الأح����داث  اأه��م  م��ن  الكربى” 

املدينة يف خمتلف مراكز الت�شوق الرئي�شية يف دبي .

مطار�ت �أبوظبي تعيد 
ت�صغيل مبنى �مل�صافرين رقم 2 

•• اأبوظبي-وام:

 ”2“ اأبوظبي الدويل عن اإعادة ت�شغيل مبنى امل�شافرين رقم  اأعلن مطار 
لتلبية الزيادة امل�شتمرة يف عدد الركاب والوجهات و�شركات الطريان. وتقوم 
اأ�شبوعياً من مبنى امل�شافرين  50 رحلة  5 �شركات طريان بت�شغيل  حالياً 
رقم “2” لُي�شبح بذلك اإجمايل عدد �شركات الطريان التي ُت�شرّي رحالتها 
عرب مطار اأبوظبي الدويل 26 �شركة. وي�شهد �شهر مايو اجلاري تكثيف 
عدد الرحالت اجلوية باإ�شافة 21 رحلة اأ�شبوعية. كما ُيقّدم املبنى حالياً 
جمموعة متكاملة من اخليارات املميزة للم�شافرين والتي تت�شمن املنافذ 

التجارية وال�شوق احلّرة.

حماور رئي�ضة ل� )دافو�س( منها النتعا�س القت�ضادي وال�ضناعة والبتكار التكنولوجي  6

رئي�ض منتدى د�فو�ض لـ »و�م«: 3 �أولويات مل�صتقبل �لقت�صاد �لعاملي

•• اأبوظبي - وام:

اأكد بورجي براندي رئي�ض املنتدى القت�شادي العاملي 
بداأ  وال��ذي  للمنتدى  ال�شنوي  الجتماع  اأن  »دافو�ض«، 
ياأتي  اجل���اري،  م��اي��و   26 حتى  وي�شتمر  الأول  اأم�����ض 
الثالثة  العقود  يف  اأهمية  العاملية  اللحظات  اأك��رث  يف 
املا�شية، حيث ميثل الجتماع تاأكيًدا قوًيا على اأهمية 
التعاون، ويوفر من�شة ل مثيل لها ملواجهة التحديات 
2000 قائد  اأكرث من  امللحة التي نواجهها، بتواجد 
وخبري من جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك اأكرث من 

50 رئي�ض دولة وحكومة.
وق��ال يف ح��وار خا�ض مع وكالة اأن��ب��اء الإم���ارات / وام 
عام  تخّوف  ُهناك  اجليو�شيا�شية،  الناحية  من   “  :/
املتحدة  الأمم  و�شفته  فيما  ب��ج��ّدي��ة  دخلنا  اأن��ن��ا  م��ن 
والعنف،  ال�شراع  باأنه حقبة جديدة من  قبل عامني، 
ال��ف��وائ��د التي  اأن��ه ويف مقابل ذل��ك، راأي��ن��ا م��وؤخ��راً  اإل 
مي��ك��ن حتقيقها ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��اون الأط�����راف، ح��ي��ث مل 
لقاحات  تطوير  بها  مت  التي  القيا�شية  ال�شرعة  تكن 
اإل  ممكنة   ،»19 »كوفيد  جائحة  خ��الل  وفعالة  اآمنة 
التن�شيق بني احلكومات وال�شركات واملوؤ�ش�شات  ب�شبب 

البحثية«.
واأ�شاف : “ من الناحية اجلغرافية القت�شادية ، هناك 
خماوف جدية ب�شاأن حتديات �شال�شل التوريد العاملية 
وارتفاع م�شتويات الت�شخم، حيث حذر �شندوق النقد 
الدويل من تباطوؤ م�شتويات النمو من %6.1 العام 
 0.8 مبقدار  اأق��ل  اأي  ال��ع��ام،  %3.6هذا  اإىل  املا�شي 
نقطة مئوية عما كان متوقعاً يف يناير املا�شي، ويرجع 
ذلك اإىل حد كبري اإىل الأو�شاع اجليو�شيا�شية، لكن يف 
عندما  حتقيقه  ميكن  ما  الوباء  خالل  راأينا   ، املقابل 
البنوك  ك��ان��ت  حيث  القت�شادية،  املوؤ�ش�شات  تتعاون 

اأزمة مالية من خالل العمل  املركزية قادرة على درء 
املالية  الأ�شواق  وم�شاعدة  الفائدة  اأ�شعار  خلف�ض  معاً 

على العمل ».
ورداً على �شوؤال حول اأهم املحاور التي �شيتطرق اإليها 
املنتدى، اأو�شح براندي اأن اجتماع »دافو�ض« �شيتطرق 
اإىل 6 حماور رئي�شة تتمثل يف تعزيز التعاون الإقليمي 
عهد  وت�شكيل  القت�شادي  النتعا�ض  وتاأمني  والعاملي، 
وعادلة،  �شحية  جمتمعات  وب��ن��اء  ال��ن��م��و،  م��ن  ج��دي��د 
وح��م��اي��ة امل���ن���اخ وال���غ���ذاء وال��ط��ب��ي��ع��ة، وق���ي���ادة حتول 

ال�شناعة، وت�شخري قوة الثورة ال�شناعية الرابعة.
بع�شها  م���ع  م��رت��ب��ط��ة  امل���ح���اور  ه����ذه  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
تتطلب  نواجهها  التي  التحديات  لأن  نظراً  البع�ض، 
 ، املثال  حلوًل متكاملة ومتعددة الأوج��ه، فعلى �شبيل 
الفريق احلكومي  ال�شادر عن  التقرير الأخري  اأو�شح 
اأن  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  املناخ  بتغري  املعني  ال��دويل 
الوقت ينفد ب�شرعة ملنع درج��ات احل��رارة العاملية من 
الأمر  الأكرث خطورة،  امل�شتويات  اإىل ما بعد  الرتفاع 
الذي �شيتطلب ت�شريع التقدم يف الو�شول اإىل احلياد 
ال�شفري، بتعاون اأ�شحاب امل�شلحة املتعددين وبوجود 
وال�شتثمار  ال�شناعة  وحت��ول  التكنولوجي  الب��ت��ك��ار 

املن�شف.
ولفت اإىل اأن املنتدى اأطلق خالل العام املا�شي �شمن 
بال�شراكة   ،»26 العاملي للمناخ »كوب  املوؤمتر  فعاليات 
الوليات  اخل��ا���ض حلكومة  املبعوث  ك��ريي،  ج��ون  م��ع 
املتحدة ب�شاأن املناخ حتالفاً عاملياَ، والذي يعد مثاًل على 
نهج متكامل لتو�شيع نطاق العمل املناخي، حيث يتاألف 
امل�شتقبلي  التفكري  ذات  ال�شركات  م��ن  جمموعة  م��ن 
من  اخل�شراء،  ال�شندات  ب�شاأن  التزامات  تقدم  والتي 

اأجل حتفيز الطلب على التقنيات النا�شئة.
اأه���م ال��ف��ر���ض الق��ت�����ش��ادي��ة م��ا بعد اجلائحة،  وح���ول 

رئي�شة لالقت�شاد  اأول��وي��ات   3 »داف��و���ض«،  ح��دد رئي�ض 
العاملي  النمو  اأن يكون  اأولها يف �شمان  العاملي، يتمثل 
القت�شادي اأكرث �شموًل، حيث يجب اأن تكون الأولوية 
القت�شادات  اإىل  امل�شتدام  ال�شتثمار  توجيه  الأوىل 
ن�شبة  تعايف  مو�شحاً  التمويل،  نق�ض  من  تعاين  التي 
ال�شتثمار الجنبي املبا�شر حول العامل بن�شبة 77% 
يف العام املا�شي، باملقارنة مع م�شتويات ما قبل جائحة 
والظروف  اجلائحة  ا�شتمرارية  اأن  اإل   ،»19 »كوفيد 
القت�شادية ال�شعبة قد جتعل عملية التعايف العاملية 
على  الثانية  الفر�شة  تتمثل  واأ���ش��اف:  للتغرّي.  قابلة 
ت��و���ش��ي��ع الو�شول  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  امل��ت��و���ش��ط يف  امل����دى 
الرقمي، حيث يتم اإ�شافة املزيد من التقنيات الرائدة 
املنتدى  عليه  اأطلق  تطور  وهو  العاملية،  لالقت�شادات 
القت�شادي العاملي ب� »الثورة ال�شناعية الرابعة«، حيث 
بح�شب بع�ض التقديرات �شتعتمد %70 من القيمة 
اجل��دي��دة للعقد اجل����اري ع��ل��ى من���اذج الأع���م���ال التي 
بالرغم  اأنه  اإىل  واأ�شار  الرقمية.  التطبيقات  ت�شتخدم 
من التطور التقني، اإل اأن اأكرث من ثلث �شكان العامل 
مل ي�شتخدموا �شبكة »الإنرتنت« مطلقاً، ولذلك جمع 
التكنولوجيا  �شركات  املا�شي  العام  »داف��و���ض«  منتدى 
واملالية الرائدة، جنباً اإىل جنب مع الهيئات واملوؤ�ش�شات 
مبادرة  وه��ي  »اإي��د���ش��ون«  حتالف  لإط���الق  احلكومية، 
معقولة  باأ�شعار  الرقمي  الو�شول  تو�شيع  على  تعمل 
الأولوية  اأن  اإىل  ولفت   .2025 عام  بحلول  للجميع 
الثالثة تتمثل يف ت�شريع التحول الأخ�شر، حيث ت�شري 
العاملي  القت�شاد  مواجهة  احتمالية  اإىل  التقديرات 
ت�شل  بن�شبة  التقل�ض  ومنها  م�شبوقة،  غري  لعواقب 
اإىل %18 يف ال�شنوات الثالثني املقبلة، يف حال عدم 
الو�شول  ال��ذي يتطلب  الأم��ر  اإج���راء، وه��و  اأي  اتخاذ 
واإحداث   ،2050 عام  بحلول  ال�شفري«  »احلياد  اإىل 

حتول جذري يف اقت�شاداتنا، فالتحول الأخ�شر مُيكن 
الدولرات  وتريليونات  الوظائف  ماليني  ي�شيف  اأن 
اإىل القت�شاد العاملي. وبنّي اأن مركز التطبيعة واملناخ 
»دافو�ض« ي�شرتك مع  العاملي  التابع ملنتدى القت�شاد 
اأكرث من 150 �شركة من ال�شركات الرائدة يف العامل 
املدين  املجتمع  منظمات  وم��ع  دول��ي��ة  منظمة   50 و 
لال�شتفادة من فر�ض التحول الأخ�شر، كما يتم العمل 
فعاليات  عقد  قبل  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  ال�شركاء  م��ع 
القمة العاملية للمناخ »كوب27« خالل نوفمرب املقبل 
يف م�شر، و»ك��وب 28« يف دولة الإم��ارات العام املقبل. 
القت�شادي  امل�شهد  متغريات  ب�شاأن  توقعاته  وح���ول 
العاملي، قال براندي، “على الرغم من امل�شهد ال�شعب 
الذي نعي�ض فيه ، اإل اأنني متفائل. لأنني اأرى كل يوم 
اأم��ث��ل��ة على الأعمال  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي  يف 
يعملون  والذي  املدين،  واملجتمع  التجارية واحلكومة 
التي  فالتحديات  امل�����ش��رتك��ة،  م�شاحلنا  لتعزيز  م��ًع��ا 
اجليو�شيا�شية  الأو�شاع  اإىل  املناخ  تغري  من  نواجهها، 
يتعذر  بحيث  ج��ًدا،  وكبرية  للغاية  معقدة  الوباء  اإىل 
على اأي دولة اأو �شركة التعامل معها مبفردها، ونحن 
بحاجة اإىل تعزيز اجلهود مل�شاعفة جهودنا التعاونية 

لأنها ال�شبيل الوحيد نحو م�شتقبل اأقوى«.

دبي ت�ضبح مبوجب التفاق مقرًا دوليًا لالجتماعات ال�ضنوية للمراكز 

تعاون بني مبادر�ت حممد بن ر��صد �آل مكتوم �لعاملية و�ملنتدى
 �لقت�صادي �لعاملي لتاأ�صي�ض �ملن�صة �لعاملية ملر�كز �لبتكار �لغذ�ئي 

•• دبي-وام:

العاملي  القت�شادي  املنتدى  �شمن فعاليات 
الذي ينعقد يف دافو�ض ب�شوي�شرا مب�شاركة 
�شناع القرار وخرباء القت�شاد وا�شت�شراف 
العامل، وّقعت  اأنحاء  امل�شتقبل من خمتلف 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية 
اتفاقاً مع املنتدى القت�شادي العاملي يوؤكد 
اإن�����ش��اء من�شة  ن��ي��ة اجل��ان��ب��ني ال��ت��ع��اون يف 
عاملية ل�شبكة مراكز البتكار الغذائي التي 
اأ�ش�شها املنتدى العاملي، بحيث ت�شهم املن�شة 
يف ت�شريع وتو�شيع نطاق البتكار يف جمال 
م�شتقبلية  خ��ي��ارات  نحو  الغذائي  التحول 
م�شتدامة اأكرث كفاءة، وحت�شني اآليات اإنتاج 

الغذاء حول العامل.
الدويل  املقر  دب��ي  م��ن  الت��ف��اق  كما يجعل 
البتكار  ملراكز  ال�شنوي  الجتماع  لنعقاد 
ان�شمام  اأي�����ش��اً  الت��ف��اق  وي�شمل  ال��غ��ذائ��ي. 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  “مبادرات 
على  الإ������ش�����راف  جم��ل�����ض  اإىل  العاملية” 
التوجيهية  واللجنة  ال��غ��ذاء  نظم  م��ب��ادرة 
للمنتدى  التابعة  الغذائي  البتكار  ملراكز 

القت�شادي العاملي.
وي��ه��دف ت��اأ���ش��ي�����ض امل��ن�����ش��ة ال��دول��ي��ة ملراكز 
البتكار الغذائي اإىل تعزيز التعاون العلمي 
والبحثي الدويل امل�شرتك يف جمال الغذاء، 
والبيانات  واخل��������ربات  امل����ع����ارف  وت����ب����ادل 
لتطوير املنظومات املحلية لإنتاج الأغذية، 
والعاملية  الوطنية  ال�شرتاتيجيات  ودع��م 
لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي، مبا ي�شّهل 
امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  اإىل  ال��و���ش��ول 
الهدف  وخا�شة  2030؛  املتحدة  ل��الأمم 

الثاين املتمثل بالق�شاء على اجلوع.

- �ضبكة اأمان غذائي عابرة للحدود 
والقارات.

القرقاوي،  ع��ب��داهلل  م��ع��ايل حم��م��د  واأك����د 
الأم�����ني ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة م����ب����ادرات حممد 
التعامل  اأن  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
تفكرياً  يتطلب  عاملياً  ال��غ��ذاء  حتديات  مع 
ن�شتطيع  عاملية  ابتكار  وم�شرعات  ج��دي��داً، 
تقليدية..  غري  حلول  تطوير  خاللها  من 
عاملية  �شيوفر من�شة  دافو�ض  والتعاون مع 

للتعاون مع جميع ال�شركاء.
ولفت القرقاوي اإىل اأن مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية وبتوجيهات �شاحب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ال�شمو 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  را�شد 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  جم��ل�����ض 
وعاملياً  اإقليمياً  املوؤ�ش�شات  اأك��رب  من  تعترب 
وتوفري  الن�شطة يف جمال مكافحة اجلوع 
الأق���ل  للمجتمعات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

حظاً.

تعزيز قدرات البحث والتطوير يف 
جمال الغذاء.

ب���دوره���ا ق��ال��ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
�شعيد حارب املهريي، وزيرة التغرّي املناخي 
الإمارات  دول��ة  حكومة  اعتمدت  والبيئة: 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة   2018 ع����ام 
لالأمن الغذائي 2051 لتطوير منظومة 
وطنية �شاملة متّكن الإنتاج امل�شتدام للغذاء 
مراحل  ك��اف��ة  يف  التكنولوجيا  با�شتخدام 
التقنيات  ت��وظ��ي��ف  م���ع  ال��ق��ي��م��ة،  ���ش��ل�����ش��ل��ة 

ال���ت���ي ترتقي  امل����ب����ادرات  ال��ذك��ي��ة وت��ع��زي��ز 
بقدرات البحث والتطوير يف جمال الغذاء 
والتعاون بني مبادرات حممد بن را�شد اآل 
مكتوم العاملية واملنتدى القت�شادي العاملي 
البتكار  مل���راك���ز  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  لإن�����ش��اء 
�شينعك�ض  التي  الغاية  يحقق هذه  الغذائي 
اأثرها الإيجابي على تطوير الأمن الغذائي 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.
عن�شر  الدويل  التعاون  معاليها:  واأ�شافت 
الغذائية  الح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ح��دي��د  ح���ي���وي 
للدول واملجتمعات خالل ال�شنوات والعقود 
املقبلة، وهو التوجه الأمثل لت�شريع تطبيق 
والبتكارات  وال���درا����ش���ات  الأب���ح���اث  ن��ت��ائ��ج 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���واع���دة يف خم��ت��ل��ف جمالت 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  مب���ا  ال���غ���ذائ���ي،  الإن����ت����اج 
والأم���ن  امل�����ش��ت��دام��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
ال��غ��ذائ��ي م��ن ج��ه��ة، وي��ح��اف��ظ على املوارد 

املائية والبيئية من جهة ثانية.
وق��ال��ت م��ع��ال��ي��ه��ا: ت��رت��ب��ط ح��ي��ات��ن��ا جميعاً 
وما  ال��غ��ذائ��ي��ة،  ب��اأن��ظ��م��ت��ن��ا  بيئتنا  و���ش��ح��ة 
ت��واج��ه��ه ه���ذه ال��ن��ظ��م ع��امل��ي��اً م��ن حتديات 
كافة  م����ن  وت��ن�����ش��ي��ق  ت����ع����اون  اإىل  ي���ح���ت���اج 
والقطاع  ال���دويل  املجتمع  ومكونات  فئات 
واإيجاد  اإ���ش��الح��ه��ا  ع��ل��ى  للعمل  اخل���ا����ض، 
اأمن  جميعا  ل��ن��ا  ت�شمن  اب��ت��ك��اري��ة  ح��ل��ول 

الغذاء وم�شتقبل م�شتدام.

- منظومات متكاملة لالبتكار 
الغذائي.

ي�شتمر  لتعاون  ال��ذي ميهد  الت��ف��اق،  وّق��ع 
الطرفني يف  ج��ه��ود  وي��ع��زز  �شنوات  ل��ث��الث 
عاملياً،  الغذاء  وحت�شني  اإنتاج  نظم  تطوير 
العام  الأم��ني  العطر،  �شعيد  �شعادة  كٌل من 
را�شد  بن  حممد  مبادرات  ملوؤ�ش�شة  امل�شاعد 
اآل مكتوم العاملية، و�شون دي كليني، ع�شو 
القت�شادي  للمنتدى  التنفيذية  اللجنة 

عدد  بح�شور  ب�شوي�شرا  دافو�ض  يف  العاملي، 
من امل�شوؤولني من اجلانبني.

العام  ال��ع��ط��ر، الأم���ني  ���ش��ع��ادة �شعيد  واأك���د 
را�شد  بن  حممد  مبادرات  ملوؤ�ش�شة  امل�شاعد 
بتوجيهات  تدعم  اأن��ه��ا  العاملية،  مكتوم  اآل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
اآليات  لتطوير  الهادفة  اجلهود  مكتوم  اآل 
وت��ق��ن��ي��ات اإن���ت���اج ال���غ���ذاء ع��امل��ي��اً، واإح�����داث 
توفري  يف  ن���وع���ي���ة  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  حت������ولت 
الغذائي،  ل��الب��ت��ك��ار  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ات 
ويدعم  امل��ع��رف��ة،  ون�����ش��ر  ن��ق��ل  ي�شمن  مب��ا 
الغذائي  الأمن  ويعزز  والتطوير،  البحوث 
الأكرث  منها  خا�شة  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  ل��ل��دول 
والأزمات  املناخي  التغري  بتداعيات  ت��اأث��راً 
وذلك  املت�شارعة،  القت�شادية  والتحولت 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى  اأك����رث  ب��الع��ت��م��اد 
الرابعة  ال�شناعية  وال��ث��ورة  ال�شطناعي 

والبيانات والعلوم والتكنولوجيا.
اإن�شان  مليون   800 يعاين  العطر:  وق��ال 
م��ن اجل���وع ح���ول ال��ع��امل. والأزم�����ات التي 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  ال��ع��امل خ���الل  ���ش��ه��ده��ا 
�شال�شل  على  مبا�شر  ب�شكل  اأّث���رت  املا�شية 
الإمداد؛ ل �شيما يف قطاع الغذاء، واأظهرت 
منظومات  ت��ط��وي��ر  اإىل  امل��ل��ّح��ة  احل���اج���ة 
وخيارات وبدائل لتطوير اإنتاج الغذاء على 
اأمان  �شبكات  وتوفري  الوطنية،  امل�شتويات 

غذائية مرتابطة وفعالة حملياً وعاملياً.
�شكان  ع��دد  ي�شل  اأن  املتوقع  واأ���ش��اف: من 
عام  بحلول  اإن�شان  مليار   9.7 اإىل  العامل 
تعاون  �شيكون  الإط����ار،  ه��ذا  ويف   .2050
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية 
البتكار  مل��راك��ز  ال��ع��امل��ي��ة  املن�شة  لتاأ�شي�ض 
 17 يف  ح�����ش��وراً  �شتمتلك  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي، 
ب��ح��ل��ول عام  ق������ارات   5 م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة يف 
2030، لت�شميم م�شتقبل م�شتدام لإنتاج 
على  الطلب  تلبية  يف  وامل�شاهمة  ال��غ��ذاء، 

حا�شراً  الأ�شا�شية  الإن�شانية  احلاجة  هذه 
وم�شتقباًل.

-�ضبكة من النظم احليوية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ش��ون دي ك��ل��ي��ني، ع�شو 
القت�شادي  للمنتدى  التنفيذية  اللجنة 
البتكار  مراكز  خ��الل  من  نتطلع  العاملي: 
الغذائي اإىل بناء �شبكة متكاملة من النظم 
احل��ي��وي��ة ال��ت��ي مت��ّك��ن الب���ت���ك���ار يف قطاع 
الغذاء، وت�شهل توا�شل املبتكرين واملمولني 
امل�شلحة  اأ����ش���ح���اب  م����ع  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
واملجتمع  واخلا�ض  احلكومي  والقطاعني 
لت�شريع  وغ����ريه����م  وامل������زارع������ني  امل�������دين 
وال�شتثمارات  الب��ت��ك��ارات  ن��ط��اق  وتو�شيع 
وامل�شاهمة  وال��زراع��ي��ة،  الغذائية  النظم  يف 
يف اإحداث التحولت الإيجابية املن�شودة يف 

ل�شمان م�شتقبل املجتمعات والكوكب.
امل���ن���ت���دى  ت�����ع�����اون  ك���ل���ي���ف:  دو  واأ�������ش������اف 
القت�شادي العاملي مع مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية، املعروفة مببادراتها 
الإن�شانية التي حتدث فارقاً نوعياً يف حياة 
وت�شمل  ال��ع��امل  ح���ول  املجتمعات  ع�����ش��رات 
املعرفة ومتكني  ن�شر  جمالت حيوية مثل 
املجتمعات وامل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية، 
�شيعطي زخماً كبرياً جلهود مراكز البتكار 
يف  والبتكار  امل��ع��ارف  نقل  لت�شّرع  الغذائي 
وتو�شع  الغذاء  اإنتاج  واآليات  اأبحاث  جمال 
اآف����اق ال��ت��ع��اون ب��ني ال����دول يف ه���ذا املجال 
وت���وف���ر ف���ر����ش���اً ج���دي���دة ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
م�شتقبل  بناء  اأج��ل  من  الإن�شانية  املعرفة 
الأفراد  لطموحات  وتلبية  ا�شتدامة  اأك��رث 

واملجتمعات.

- مراكز تبني ال�ضراكات.
وك���ان امل��ن��ت��دى الق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي اأ�ش�ض 
جمموعة  لت�شم  الغذائي  البتكار  م��راك��ز 

القطاعني  م����ن  ال�������ش���رك���اء  م����ن  وا����ش���ع���ة 
الدولية  وامل��ن��ظ��م��ات  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي 
والإق��ل��ي��م��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات الأه��ل��ي��ة، وتبني 
تطوير  يف  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زز  ال�������ش���راك���ات، 
ومتويل  ال���غ���ذاء  م��ن��ظ��وم��ات  يف  الب���ت���ك���ار 
حملياً  الواعدة  وفر�شه  الهادفة  مبادراته 
الأفكار  وتبادل  التوا�شل  واإقليمياً، وحتقق 
على  بالغذاء  املت�شلة  والبيانات  واخل��ربات 

م�شتوى عاملي.

- اأهداف ا�ضرتاتيجية واإن�ضانية.
البتكار  مل���راك���ز  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  وت�����ش��ّرع 
ح��ل��ول ج���دي���دة لتحديات  ال��غ��ذائ��ي ط���رح 
تطويرها  ودع��م  احلالية،  الغذائية  النظم 
ومتكني  م�شتقباًل،  وحت��ول��ه��ا  وحت�شينها 
التعلم ونقل املعرفة والبتكار بني خمتلف 
م��ن��اط��ق ال����ع����امل، وت���ع���زي���ز ال�������ش���راك���ة مع 
البتكار  املتعددين لدعم  امل�شلحة  اأ�شحاب 

يف النظم الغذائية.
كما تدعم املن�شة زيادة ال�شتثمارات وتعزيز 
لأهداف  الداعمة  املبتكرة  التمويل  اآل��ي��ات 
يف  املرونة  وتعزز  الغذائي،  البتكار  مراكز 
ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً، وتعّرف 
يف  ح��ال��ًي��ا  امل���وج���ودة  الرئي�شية  ب��امل��ب��ادرات 
ال�شبكة وتو�ّشع نطاقها يف دول العامل التي 
تركز على تطوير منظومات لالبتكار بناء 
وكفاءة  �شموًل  اأك��رث  �شحية  غذائية  نظم 

وا�شتدامة.
ريادة  نطاق  اأي�شاً  العاملية  املن�شة  وتو�ّشع 
البتكار  مراكز  لأه��داف  الداعمة  الأعمال 
توفري  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�ض  مب��ا  ال��غ��ذائ��ي 
���ش��ب��ك��ة اأم�����ان غ���ذائ���ي يف امل��ج��ت��م��ع��ات التي 
الريادية  املكانة  املن�شة  ت�شملها، كما تدعم 
البتكار  ع��ج��ل��ة  دف���ع  الإم�������ارات يف  ل���دول���ة 
وت�����ش��ري��ع ال��ت��ح��ول الإي��ج��اب��ي ال��ق��ائ��م على 

البتكار يف اأنظمة الغذاء.

 - اأولويتنا توجيه ال�ضتثمار امل�ضتدام اإىل القت�ضادات الأقل متوياًل
- اإطالق حتالف عاملي لت�ضريع الو�ضول الرقمي اإىل العامل بحلول 2025

- الو�ضول اإىل احلياد ال�ضفري عام 2050 �ضرورة عاملية

التفاق ي�ضمل ع�ضوية مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية يف جمل�س مبادرة
 نظم الغذاء واللجنة التوجيهية ملراكز البتكار الغذائي للمنتدى القت�ضادي العاملي
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�أبوظبي للتنمية وموري�صيو�ض يبحثان م�صار�ت جديدة لتعزيز �آفاق �لتعاون
•• اأبوظبي -وام: 

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة ع���ب���داهلل ال��ق��ب��ي�����ش��ي، ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
�شندوق اأبوظبي للتنمية، و�شعادة �شوقت علي �شودهان �شفري 
اآفاق جديدة  موري�شيو�ض غري املقيم لدى الدولة، �شبل فتح 
القطاعات  دعم  يف  ي�شهم  مبا  امل�شرتك،  القت�شادي  للتعاون 

احليوية ذات الأولوية حلكومة موري�شيو�ض.
ا�شتقباله  خ���الل   - القبي�شي  ع��ب��داهلل  خليفة  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
الدورية  اللقاءات  اإط��ار  ال��زي��ارة يف  “ تاأتي ه��ذه   : ال�شفري - 
عن  البحث  على  خاللها  م��ن  نحر�ض  وال��ت��ي  اجلانبني  ب��ني 
امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مب��ا  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  فّعالة  اآل��ي��ات 
ملتابعة  مهمة  فر�شة  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتعد  كما  الطرفني،  بني 
ال�����ش��ن��دوق يف  م��ّول��ه��ا  ال��ت��ي  التنموية  امل�����ش��اري��ع  تنفيذ  ���ش��ري 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  تلك  اأن  اإىل  م�شرياً  موري�شيو�ض، 
التنمية  الق��ت�����ش��ادي وحت��ق��ي��ق  ال��ن��م��و  ���ش��اه��م��ت يف حت��ف��ي��ز 
امل�شتدامة يف موري�شيو�ض.” واأ�شاف : “ نتطلع وبكل تفاوؤل 
موري�شيو�ض،  م��ع  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  دع���م  اإىل 
الفر�ض  ا�شتك�شاف  اإىل  والهادفة  الطموحة  اخلطط  وو�شع 
التنموية وال�شتثمارية الواعدة والتي ت�شاهم يف ر�شم م�شارات 
جديدة للتعاون ال�شرتاتيجي، وال�شتفادة من عوامل القوة 
القت�شادية املتاحة لتحقيق التنمية ال�شاملة مبا يعود بالنفع 

على خدمة امل�شالح امل�شرتكة للبلدين«.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأع����رب ���ش��ع��ادة ���ش��وك��ت ع��ل��ي ���ش��وده��ن ع��ن �شكره 
اأبوظبي  �شندوق  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  للجهود  وت��ق��دي��ره 
للتنمية يف م�شاندة حكومة موري�شيو�ض، مو�شحاً اأن ال�شندوق 
الربامج  دع��م  يف  رئي�شياً  وم�شاهماً  ا�شرتاتيجياً  داع��م��اً  يعد 

التنموية لبالده، حيث �شملت امل�شاريع التي مت متويلها من 
على  وانعك�شت  احليوية  القطاعات  خمتلف  ال�شندوق  قبل 

حت�شني جودة حياة ال�شكان يف موري�شيو�ض.
امل�شت�شفى  م�����ش��روع  م�����ش��ت��ج��دات  م��ت��اب��ع��ة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
امل�شاريع  م��ن  ي��ع��د  وال����ذي  ال��ع��ي��ون،  لأم���را����ض  التخ�ش�شي 
ال�شرتاتيجية التي مّولها ال�شندوق بقيمة 77 مليون درهم 
حيث  موري�شيو�ض،  جلمهورية  ال�شحي  القطاع  دع��م  بهدف 
�شي�شاهم امل�شروع الذي تبلغ �شعته 120 �شريراً اإىل ا�شتيعاب 
الأع����داد امل��ت��زاي��دة م��ن امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأمرا�ض 
العيون، و�شيتم تزويد امل�شت�شفى باأحدث الأجهزة واخلدمات 
هذا  ويعد  العاملية،  الطبية  املوا�شفات  ذات  املتطورة  التقنية 
باأهمية  ُتعنى  التي  ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ات  �شمن  امل�شروع 

ملوري�شيو�ض.

مما يجعل القيمة ال�ضوقية لل�ضركة 73.6 مليار درهم لت�ضبح اأكرب اإدراج يف �ضوق اأبوظبي على الإطالق

�أدنوك تعلن عن �صعر �صهم �لكتتاب �لعام ل�صركة بروج بو�قع 2.45 درهم 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شرتاتيجي  و���ش��ري��ك��ه��ا  “اأدنوك” 
ت�شعري  ع�����ن  اأم�����������ض  “بوريالي�ض”، 
الطرح”  “�شعر  ال���ع���ام  الك���ت���ت���اب  ���ش��ه��م 
امل�شرتك  امل�������ش���روع   “ “بروج  ل�����ش��رك��ة 
للبرتوكيماويات، يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 
مما  لل�شهم،  دره��م   2.45 بواقع  املالية، 
 73.6 لل�شركة  ال�شوقية  القيمة  يجعل 
لت�شبح  دولر”  مليار   20“ دره��م  مليار 
ل�����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  يف  اإدراج  اأك����رب 

املالية على الإطالق.
م����ن قبل  الك���ت���ت���اب  ���ش��ع��ر  ومت حت���دي���د 
ب�شفتهما  و”بوريالي�ض”  “اأدنوك” 
امل�شاهمني البائعني، عقب موؤ�شرات طلب 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن املحليني  اأول���ي���ة ق��وي��ة م���ن 
والدوليني، وذلك قبل بدء فرتة الكتتاب 

ر�شمياً ام�ض.
الطرح  عملية  دع��م  على  وا�شح  دليل  ويف 
وم���وؤ����ش���ر ق�����وي اآخ������ر ع���ل���ى ال���ط���ل���ب من 
البائعون  امل�شاهمون  اأب���رم  امل�شتثمرين، 
مع  رئي�شية  ا�شتثمار  اتفاقيات  وال�شركة 
“ال�شركة العاملية القاب�شة” و”جمموعة 
القاب�شة”  ظ��ب��ي  و”األفا  ملتيبالي” 
اأبوظبي  و”�شندوق  و”القاب�شة” 
للتقاعد” و”جهاز الإمارات لال�شتثمار” 
 - ال���ه���ن���د  م����ن  “اأداين”  و”جمموعة 

امل�شتثمرون الرئي�شيون.
ووفقاً لهذه التفاقيات، التزم امل�شتثمرون 
الرئي�شيون ، يف كل حالة، ب�شفة مبا�شرة اأو 
غري مبا�شرة، با�شتثمار 2.1 مليار درهم 
يف  دولر  مليون   ”570“ ي��ع��ادل  م��ا  اأي 
الطرح العام على اأن تخ�شع كافة الأ�شهم 

لفرتة حجز ل تقل عن �شتة اأ�شهر.
قويا، حيث  ماليا  ملفا  “بروج”  ومتتلك 
بلغت عائداتها ال�شنوية 5.5 مليار دولر 
اإح����دى  2021 وح��ق��ق��ت  ع����ام  اأم���ري���ك���ي 
�شنوية  اأرباحاً   »ADP “بروج  �شركتيها 

للعام بلغت 1.5 مليار دولر اأمريكي، كما 
تدفقات  حتقيق  يف  حافال  �شجال  متتلك 
ن��ق��دي��ة ق��وي��ة ت��دع��م ق��درت��ه��ا ع��ل��ى توزيع 
اأرباح اأ�شهم تناف�شية يف امل�شتقبل. وتتوقع 
خالل  للم�شاهمني  اأرب���اح  توزيع  ال�شركة 
دولر  م��ل��ي��ون   975 تبلغ   ،2022 ع���ام 
عام  خ��الل  تدفع  اأن  تتوقع  كما  اأمريكي، 
1.3 مليار دولر  2023 ما ل يقل عن 
عن فرتة العام باأكمله، اأي ما يعادل عائد 
على  بناًء   6.5% بن�شبة  اأرب���اح  توزيعات 

�شعر ال�شهم املعلن للطرح.
ال��ب��ائ��ع��ون لتوفري  امل�����ش��اه��م��ون  وي���ه���دف 
وزيادة  خللق  للم�شتمرين  كبرية  فر�شة 
النمو  مب�شار  ثقتهم  يعك�ض  مم��ا  القيمة 
ياأتي  كما  “بروج”.  ل�شركة  الأجل  طويل 
“اأدنوك”  اإع���ط���اء  ل��ي��وؤك��د  ال���ط���رح  ق����رار 
ق���وي يف م��رح��ل��ة م��ا بعد  الأول���وي���ة لأداء 
القوية.  الأرب����اح  ت��وزي��ع  و�شيا�شة  الإدراج 
وتهدف “اأدنوك” من خالل طرح ح�شة 
العام  لالكتتاب  “بروج”  اأ�شهم  اأقلية من 
للم�شتثمرين  ا�شتثنائية  فر�شة  لتوفري 
اأن  �شانها  م��ن  رائ���دة  �شركة  يف  ل��الإ���ش��ه��ام 
النمو  حت��ق��ي��ق  يف  حم����وري����اً  دوراً  ت��ل��ع��ب 
امل�������ش���ت���دام لإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي ع���ل���ى وجه 

اخل�شو�ض ودولة الإمارات ب�شكٍل عام.
عام  تاأ�شي�شها  مت  ال��ت��ي  “بروج”  وجت��م��ع 
1998 كم�شروع م�شرتك بني “اأدنوك” 
القوة  ن��ق��اط  ب��ني  “بوريالي�ض”  و�شركة 
ال�شركتان،  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال����ت����ي  واخل��������ربة 
هما  منف�شلتني  ���ش��رك��ت��ني  م���ن  وت��ت��ك��ون 
/ب��روج/ ومقرها   »ADP “بروج  �شركة 
اإنتاج  عمليات  تتوىل  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
تي  ب��ي  “بروج  و�شركة  البرتوكيماويات 
والتي  �شنغافورة  يف  ومقرها  ليمتد”  اإي 
تتوىل م�شوؤولية اأعمال الت�شويق واملبيعات 
اليوم  “بروج”  وت��ع��د  ب������روج.   مل��ن��ت��ج��ات 
اإح����دى اأه���م ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف 
واملتنوعة  املبتكرة  احل��ل��ول  توفري  جم��ال 
العالية  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال��ب��ول��ي��م��رات  م���ن 

والبناء  ال���زراع���ة  ت�شمل  ع���ّدة  ل��ق��ط��اع��ات 
والتعبئة  والتغليف،  وال��ط��اق��ة  والإن�����ش��اء 

املتطورة والنقل وال�شحة.
 3،100 اأك��رث من  “بروج”  ويعمل لدى 
موظف يف �شركة “بروج ADP« و�شركة 
“بروج بي تي اإي ليمتد”، وتوفر “بروج” 
منتجاتها لعمالئها يف اأكرث من 50 دولة 

يف اآ�شيا وال�شرق الأو�شط واأفريقيا.
وت�شمل حمفظة منتجات “بروج” مادتي 
“البويل اإيثيلني” و”البويل بروبيلني”، 
البوليمرات  اأن���واع  اأك��رث  تعتربان  اللتني 
مثل  ال�شناعية  التطبيقات  يف  ا�شتخداماً 
والأنابيب  امل�شتدامة  والتعبئة  التغليف 
وال�شيارات  وال��ك��اب��الت  تركيبها  وِق��ط��ع 
ويتّم ت�شنيف احللول  الطبية.  والأجهزة 
البوليمرات  م��ن  “بروج”  توفرها  ال��ت��ي 
���ش��م��ن ق�����ش��م��ني رئ��ي�����ش��ي��ني ه���م���ا حلول 
للم�شتهلكني،  امل��خ�����ش�����ش��ة  ال��ب��ول��ي��م��رات 
ملن�شاآت  املخ�ش�شة  البوليمريات  وح��ل��ول 
البنية التحتية. وت�شمل حلول امل�شتهلكني 
امل�شتدام  وال��ت��غ��ل��ي��ف  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  م��ن��ت��ج��ات 
البيوت  واأغ���ط���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة  واحل�����اوي�����ات 
ت�شمل  ب��ي��ن��م��ا  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة،  ال���زراع���ي���ة 
حلول البنية التحتية اأنابيب املياه والغاز 
ال��ط��اق��ة.   وتتمثل املحاور  وك��اب��الت نقل 
ال�شرتاتيجية  النمو  خطة  يف  الأ�شا�شية 
ل�شركة “بروج” بتحقيق النمو امل�شتمر يف 
وتوفري  البتكار  عرب  منتجاتها  حمفظة 
املنتجات  وت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��دام��ة  احل���ل���ول 
ال�شرتاتيجية  الأ����ش���واق  اإىل  وال��و���ش��ول 

والتو�شع اجلغرايف.
كما �شرتّكز ال�شركة على توفري جمموعة 
ال�شناعية  وحلولها  املتنوعة  منتجاتها 
تقدم  ال��ت��ي  النهائية  ل��الأ���ش��واق  امل��ب��ت��ك��رة 
تقنية  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  متميزة،  اأ���ش��ع��اراً 
بوريالي�ض Borstar التي مّكنت �شركة 
تلبي  ت�شميم حلول خا�شة  من  “بروج” 
متطلبات عمالئها وت�شاهم ب�شكٍل كبري يف 
ت�شهيل احلياة اليومية.  و�شت�شتفيد بروج 

الناجح يف  “اأدنوك”  ا�شتثمار  كذلك من 
اأ�شهم “بوريالي�ض” الذي مت الإعالن عنه 
موؤخراً، والذي �شي�شهم يف تعزيز ال�شراكة 
ط��وي��ل��ة الأم�����د ب��ي��ن��ه��م��ا وت�����ش��ري��ع تنفيذ 
اأهداف برنامج “اأدنوك” للنمو والتو�شع 
والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  جم����ال  يف 
والعمليات ال�شناعية. وتخطط “اأدنوك” 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ف��ر���ض ال��ن��م��و يف قطاع 
بالعتماد  والبرتوكيماويات،  الكيماويات 
والبرتوكيماويات  التكرير  م��راف��ق  على 
ل��ه��ا يف مدينة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ت��وى  ع��امل��ي��ة 
ال���روي�������ض ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب���اأب���وظ���ب���ي، حيث 
ب��ال��ف��ع��ل تنفيذ ع���دد من  ال�����ش��رك��ة  ب����داأت 
والتي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ت��و���ش��ع��ة  م�������ش���اري���ع 
ومنطقة   ،”4 “بروج  م�����ش��روع  ت�����ش��م��ل 
منظومة  �شمن  ال�شناعية  ال��ك��ي��م��اوي��ات 
من خالل  وتدير “بروج”  “تعزيز”.    
اأكرب جممعات  اأحد  لها  التابعة  ال�شركات 
الروي�ض.  منطقة  يف  املتكاملة  البوليفني 
لوج�شتية  مراكز  كذلك  ال�شركة  ومتتلك 
اإ�شافة  املنطقة،  م��ن  خمتلفة  م��واق��ع  يف 
اإىل م�شتودعات تخزين وحمطات ت�شدير 
م��ن��ت�����ش��رة يف م��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
اإ�شافًة  واآ���ش��ي��ا،  واأوروب����ا  اأفريقيا  و�شمال 
البوليمرات  مركبات  ت�شنيع  وح��دة  اإىل 
املواد  تركيب  بها  يتم  والتي  �شنغهاي،  يف 
الروي�ض،  م�شنع  يف  امل��ن��ت��ج��ة  ال�شمغية 
من  ال�شناعات  من  العديد  يف  وت�شتخدم 
اآ�شيا  يف  ال�شيارات  �شناعة  قطاع  �شمنها 
الأخرى  ال�شناعية  امل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه 
مثل الأجهزة الطبية وم�شتلزمات العناية 

ال�شحية والتعقيم.
املا�شية،  ال�����ش��ت��ة  الأع������وام  م����دار  وع��ل��ى    
لإدارة  ف��ع��اًل  ب��رن��اجم��اً  “اأدنوك”  ن��ف��ذت 
كما  اأم��وال��ه��ا،  وروؤو�����ض  اأعمالها  حمفظة 

ا�شرتاتيجية  ل�����ش��راك��ات  من��وذج��اً  ط���ورت 
ومرونة يف جميع  انفتاحاً  واأك��رث  مبتكرة 
جوانب �شل�شلة القيمة لأعمالها يف جمال 
ال�شتك�شاف والتطوير والإنتاج، والتكرير 
والبرتوكيماويات.  والت�شويق  والت�شنيع 
برنامج  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  “اأدنوك”  وت��خ��ط��ط 
 122 بقيمة  الراأ�شمالية  لال�شتثمارات 
 447.7 ي���ع���ادل  م���ا  /اأي  دولر  م��ل��ي��ار 
���ش��رك��ات املجموعة  ك��ل  م��ل��ي��ار دره����م/ يف 
 2025  -  2021 ب���ني  ال���ف���رتة  خ����الل 
ل��ل��ن��م��و وخلق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ل��ت��م��ك��ني 
“اأدنوك”  وت��خ��ط��ط  ال��ق��ي��م��ة.  وت���ع���زي���ز 
طرح  ع��رب  امل�شتثمرين  ق��اع��دة  لتو�شعة 
ح�����ش�����ض اأق��ل��ي��ة يف ���ش��رك��ات خم���ت���ارة من 
جمموعة �شركاتها العاملة، حيث بداأ ذلك 
“اأدنوك  ل�شركة  الأويل  ال��ع��ام  بالكتتاب 
اإدراج  واأعقب   ،2017 ع��ام  يف  للتوزيع” 
اأ�شهم “اأدنوك للحفر” يف اأكتوبر 2021 
والذي يعد الطرح الأكرب يف �شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية حتى تاريخه، وطرح ح�شة 

لالكتتاب العام يف “فريتيجلوب«.
و���ش��اه��م��ت ه���ذه الإدراج�������ات يف دع���م منّو 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض وت��ط��وي��ر اأ����ش���واق املال 
الفر�شة  اإت����اح����ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل��ح��ل��ي��ة، 
والعامليني  امل���ح���ل���ي���ني  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
لال�شتثمار يف اأ�شول اأدنوك عاملية امل�شتوى 

وامل�شاركة يف م�شرية منوها وتطورها.
ل�شركة  ال����ع����ام  الك���ت���ت���اب  ف�����رتة  وت����ب����داأ 
 2022 23 مايو  اليوم املوافق  “بروج” 
على اأن تغلق يف 28 مايو اجلاري بالن�شبة 
ويوم  الإم����ارات  يف  الأف���راد  للم�شتثمرين 
املوؤهلني  2022 للم�شتثمرين  30 مايو 
ومن  وال��دول��ي��ة.  املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
اأبوظبي  �شوق  يف  “بروج”  اإدراج  املتوقع 

لالأوراق املالية يف 3 يونيو 2022.

�لعاملية �لقاب�صة ت�صتثمر 183 مليون درهم 
يف �لطرح �لعام �لأويل ل�صركة بروج

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت ال�شركة العاملية القاب�شة اأم�ض عن ا�شتثمارها 183 مليون درهم يف 
الطرح العام الأويل ل�شركة “بروج” املُقرر اإدراج اأ�شهمها يف �شوق اأبوظبي 

لالأوراق املالية.
�شتلتزم  كما  الأويل،  ال��ع��ام  ال��ط��رح  ب�شعر  ال�شتثمار  ه��ذا  ال�شركة  وتنّفذ 
الكتتاب  ف��رتة  خ��الل  “بروج”  �شركة  لأ�شهم  املُ��ح��دد  ال�شعري  بالنطاق 

بالكامل، والذي مت الإعالن عنه �شباح اليوم.
وقال �شيد ب�شر �شعيب، الرئي�ض التنفيذي والع�شو املنتدب لل�شركة العاملية 
القاب�شة: “ توا�شل ال�شركة العاملية القاب�شة جهودها املبذولة نحو تر�شيخ 
للعوائد  املُ��درة  الأ�شول  ال�شتثمار يف  اإىل  تتطلع  دولية  كموؤ�ش�شة  مكانتها 
املرتفعة، متا�شياً مع طموحات ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل تنويع حمفظة 
املنطقة، وحت��دي��داً قطاع  امل��ال يف  راأ���ض  اأ���ش��واق  ا�شتثماراتها. ويف ظل منو 
اإىل  البرتوكيماويات، فاإننا منتلك كافة املقومات والإمكانات التي توؤهلنا 
ل�شركة  الأويل  العام  الطرح  يف  ال�شتثمار  مثل  الفر�ض  اأف�شل  اقتنا�ض 

بروج«.
واأ�شاف :” تاأتي هذه اخلطوة متا�شياً مع م�شاعينا امل�شتمرة نحو ال�شتثمار 
يف ال�شركات التي تعتمد عملياتها على م�شادر الطاقة املتجددة والنظيفة 
وفقاً ملبادئ امل�شوؤولية البيئية واملجتمعية واحلوكمة، والتي ت�شاهم بدورها 
يف اإيجاد حلول مبتكرة قادرة على معاجلة حتديات اإعادة تدوير املخلفات 
تزال  ول  الطويل.  الأج��ل  على  م�شتدامة  مكا�شب  وحتقيق  البال�شتيكية 
حمفظة  تطوير  يف  املتمّثلة  بروؤيتها  ملتزمة  القاب�شة  العاملية  ال�شركة 
ا�شتثمارية متكاملة عرب خمتلف القطاعات، مبا يدعم اأهداف منّوها على 

الأجل الطويل وبالتايل تاأمني عوائد قوية وجمزية ل�شالح م�شاهميها«.

�ألفاظبي �لقاب�صة ت�صتثمر 367 مليون درهم 
يف �لطرح �لعام �لأويل ل�صركة بروج

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �شركة “األفا ظبي القاب�شة” عن ا�شتثمارها 367 مليون درهم يف 
توا�شل  فيما  ال�شتثمار  هذا  وياأتي  “بروج«.  ل�شركة  الأويل  العام  الطرح 
ال�شتحواذ  عمليات  خ��الل  من  املتنوعة  حمفظتها  تو�شيع  ظبي”  “األفا 
وال�شتثمار الأخرية يف “�شندوق األفا ويف فينت�شرز 2”، و�شركة “طموح”، 

والطرح العام الأويل لهيئة كهرباء ومياه دبي. وبنك “ويو”، 
�شركات  م���ن  واح�������دًة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  “بروج”،  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  وي�����ش��اه��م 
اأ�شا�شية  بركائز  العامل مع متتعها  م�شتوى  على  الرائدة  البرتوكيماويات 
ظبي”  “األفا  ل�  ال�شتثمارية  املعايري  دع��م  يف  كبرية،  منو  واإمكانات  قوية 
قطاع  يف  ال�شتثمار  زي��ادة  خالل  من  والقطاعي  املوؤ�ش�شي  امل�شتويني  على 
البرتوكيماويات الذي ي�شكل اأحد اأبرز قطاعات العمل امل�شتهدفة لل�شركة.

ظبي  “األفا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ع��ام��ري،  حمد  املهند�ض  وق���ال 
منظومة  يف  كبرياً  تطوراً  املا�شيني  العامني  خالل  “�شهدنا  القاب�شة”: 
ن�شجاً  اأك��رث  اأ�شبحت  حيث  اأبوظبي،  لإم��ارة  املالية  والأ���ش��واق  ال�شتثمار 
الأويل  ال��ع��ام  ال��ط��رح  يف  ظبي‘  ’األفا  ا�شتثمار  وي��ع��د  و�شيولة.  ودينامية 
املالية يف  الأ�شواق  امل�شتمر لتطوير  اآخر على دعمنا  مثاًل  ’بروج‘  ل�شركة 
املنطقة. وت�شكل هذه الأنواع من ال�شتثمارات حمور تركيز اأ�شا�شي لل�شركة 
اأحد  نكون  ب��اأن  فخورون  ونحن  وحمفظتنا،  من�شتنا  تنمية  نوا�شل  فيما 

امل�شتثمرين الرئي�شيني يف الطرح العام ل�شركة ’بروج‘».

جمموعة ملتيبالي ت�صتثمر183.75 مليون 
درهم يف �لطرح �لعام �لأويل ل�صركة بروج

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت جمموعة “ملتيبالي” اأم�ض عن التفاق على �شراء اأ�شهم يف الطرح 
العام الأويل ل�شركة “بروج” مببلغ اإجمايل قدره 183.75 مليون درهم 
“50 مليون دولر” كم�شتثمر رئي�شي. وتخطط “ملتيبالي” لال�شتثمار 
بوعزة،  �شامية  وقالت  “بروج«.  حددته  ال��ذي  النهائي  الطرح  ل�شعر  وفقاً 
هذا  “يوؤكد  ملتيبالي:  ملجموعة  ال��ع��ام��ة  وامل��دي��رة  التنفيذي  الرئي�ض 
ال�شتثمار على ثقتنا يف �شوق اأبوظبي الذي حافظ على زخم قوي يف �شوق 
راأ�ض املال بالرغم من التحديات التي طراأت على القت�شادي العاملي، ويعود 
ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل النمو القت�شادي القوي لإمارة اأبوظبي، بالإ�شافة 
على  حقيقياً  طلباً  “ن�شهد  واأ�شافت:  مرونته«.  وزي��ادة  ال�شوق  تطور  اإىل 
العديد من احللول املبتكرة التي ت�شتند على اأحدث تقنيات �شركة ’بروج‘ 
ال�شحية، والتنقل، والزراعة، والبنية  الرعاية  القطاعات مثل  يف خمتلف 
التحتية، وخ�شو�شاً يف البلدان النامية التي تركز فيها ال�شركة على التو�شع 
م�شتقباًل. لقد منت ال�شركة لت�شبح اأحد اأكرب م�شّنعي للبوليمرات املنتجة 
عام  منذ  اأ�شعاف   10 مب��ق��دار  اإنتاجها  وزادت  ال��ع��امل،  يف  م�شتدام  ب�شكل 
2001، لت�شل عائداتها اإىل 5.5 مليار دولر يف عام 2021. نتوقع اأن 
يتوا�شل زخم هذا النمو نتيجة للنمو ال�شكاين العاملي والتو�شع احل�شري، 
مبادئ  على  الرتكيز  ُي��ع��د  ال��ت��دوي��ر.  لإع���ادة  القابلة  للحلول  وخ�شو�شاً 
يف  الأهمية  بالغ  عاماًل  ال�شركات  حوكمة  والجتماعية  البيئية  احلوكمة 

اإ�شرتاتيجية ال�شتثمار اخلا�شة بنا«.

خالل اجتماع عقد يف مركز اإك�ضبو خورفكان

�إك�صبو �ل�صارقة ي�صتعر�ض خططه �ل�صرت�تيجية �لر�مية �إىل تعزيز قطاع �ملعار�ض يف �ملنطقة �ل�صرقية 
•• ال�شارقة-الفجر:

خططه  ال�شارقة،  اإك�شبو  مركز  ا�شتعر�ض 
ت��ع��زي��ز زخم  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
لإمارة  ال�شرقية  املنطقة  يف  املعار�ض  قطاع 
ال�شارقة، من خالل �شعيه اإىل تنظيم �شل�شلة 
من املعار�ض والفعاليات النوعية املتخ�ش�شة 
خالل الفرتة القادمة، وذلك بهدف تن�شيط 
املنطقة  والتنموية يف  ال�شتثمارية  احلركة 
القت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  ودع�����م 
وزواره���ا،  املنطقة  �شكان  متطلبات  وتلبية 
حيث �شي�شهد مركز اإك�شبو خورفكان للمرة 
الإمارات”  “جواهر  الأوىل تنظيم معر�ض 
وذلك يف دي�شمرب 2022.  جاء ذلك خالل 
الجتماع الذي عقد موؤخراً يف مركز اإك�شبو 
التفقدية  ال��زي��ارة  �شمن  وذل��ك  خورفكان، 
املدفع،  �شيف حممد  ���ش��ع��ادة  اأج��راه��ا  ال��ت��ي 
ال�شارقة،  اإك�شبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 

ال������ذي ح�������ش���ره خليل  و����ش���ه���د الج���ت���م���اع 
خورفكان،  اإك�شبو  مركز  مدير  املن�شوري، 
مناق�شة  امل�����رك�����ز،  م���وظ���ف���ي  م�����ن  وع�������دد 
�شاأنها  ال��ت��ي م��ن  ال��ت��ط��وي��ري��ة  الإج�������راءات 
باأداء القطاع يف املنطقة ال�شرقية،  الرتقاء 
التي  الإجن���ازات  اأه��م  ا�شتعرا�ض  اإىل جانب 
حققها مركز اإك�شبو خورفكان وخطط عمله 
يعتزم  التي  املعار�ض  واأبرز  القادمة  للفرتة 
م�شتهل  ويف   .2023 ع��ام  خ��الل  تنظيمها 
مركز  با�شم  امل��دف��ع  �شعادة  تقدم  الجتماع 
واملوا�شاة  ال��ع��زاء  بخال�ض  ال�شارقة  اإك�شبو 
اإىل قيادة دولة الإمارات و�شعبها واملقيمني 
راجياً  اأجمع،  والعامل  الطيبة  اأر�شها  على 
ي��ت��غ��م��د ف��ق��ي��د الوطن  اأن  امل����وىل ع���ز وج���ل 
ال�شيخ خليفة بن زايد  ب��اإذن اهلل  املغفور له 
ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  نهيان  اآل 
جناته واأن يلهمنا جميعاً ال�شرب وال�شلوان، 
م�شيفاً اإن ما يوا�شينا يف هذا امل�شاب اجللل 

هو انتخاب املجل�ض الأعلى لالحتاد �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
“حفظه اهلل” رئي�شاً لدولة الإم��ارات خرُي 
خ��ل��ف خل��ري ���ش��ل��ف، ه���ذا ال��ق��رار التاريخي 
الذي نهنئ اأنف�شنا به باأن اأنعم اهلل عّز وجل 
خلدمة  نف�شه  ن��ذر  ا�شتثنائي  بقائد  علينا 
وط��ن��ه واأب���ن���اء ���ش��ع��ب��ه. واأك�����د ���ش��ع��ادة �شيف 
ال�شارقة،  اإك�شبو  م��رك��ز  اأن  امل��دف��ع  حممد 
ع��م��ل وا�شحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف����ق  ي��ع��م��ل 
ق���ط���اع �شناعة  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ت�����ش��م��ن خ��ط��ط��اً 
يتالءم  مب��ا  ال�شرقية  املنطقة  يف  امل��ع��ار���ض 
املنطقة  ت�شهدها  التي  التنمية  م�شرية  مع 
م��ع ال��دع��م ال��الحم��دود واله��ت��م��ام الكبري 
الذي يوليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
املجل�ض  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ل��ت��ط��وي��ر املنطقة 
اقت�شاد  وت��ن��وي��ع  التحتية  بنيتها  وت��ع��زي��ز 
اإمارة ال�شارقة، ول �شيما اأن قطاع املعار�ض 

اأك��رث القطاعات م�شاهمة  يعترب واح��د من 
�شيا�شة  ن��ح��و  ال���دول���ة  ت��وج��ه��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
املدفع  �شعادة  واأ���ش��ار  القت�شادي.  التنويع 
اإىل اأهمية الجتماع يف ا�شت�شراف م�شتقبل 
والعمل  ال�����ش��رق��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ع���ار����ض 
املبتكرة  واخل��ط��وات  امل��ب��ادرات  اعتماد  على 
على  اإك�شبو خورفكان  ق��درة  تعزز من  التي 
على  ق��ادرة  متخ�ش�شة  معار�ض  ا�شتقطاب 
التي  احلديثة  التطويرية  امل�شاريع  مواكبة 
اأطلقت موؤخرا يف املنطقة وحتقيق م�شاهمة 
اإي��ج��اب��ي��ة يف دع���م ال��ب��ي��ئ��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ول  خ��ورف��ك��ان،  وم��دي��ن��ة  ال�شرقية  املنطقة 
التي  امل���رتاك���م���ة  ���ش��ي��م��ا يف ظ���ل اخل������ربات 
مدار  على  خورفكان  اإك�شبو  مركز  امتلكها 
من  يحققه  وم��ا  املا�شية   10 ال���  ال�شنوات 
اإجن��ازات وجناحات متوا�شلة.   من جانبه 
اأن هذا الجتماع  اإىل  اأ�شار خليل املن�شوري 
تطويرية  خم����رج����ات  م����ن  ت�����ش��م��ن��ه  مب����ا 

وخ��ط��ط ع��م��ل ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مي��ث��ل خطوة 
ت��ع��زي��ز قطاع  ال�����ش��ح��ي��ح ن��ح��و  يف الجت�����اه 
خالل  م��ن  ال�شرقية،  املنطقة  يف  امل��ع��ار���ض 
على  ق��ادرة  متخ�ش�شة  معار�ض  ا�شت�شافة 
حت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة لق��ت�����ش��اد املنطقة 
ال�شرقية لإمارة ال�شارقة وامل�شاهمة بقوة يف 
دعم قطاعات التجارة وال�شياحة الداخلية، 
على  الأع��م��ال  ورج��ال  امل�شتثمرين  وحتفيز 
ال�����ش��رق��ي��ة، م�شيداً  امل��ن��ط��ق��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بالدعم املتوا�شل من غرفة جتارة و�شناعة 
ال�شارقة،  اإك�شبو  اإدارة  وجمل�ض  ال�شارقة 
خورفكان  اإك�����ش��ب��و  م���رك���ز  ال���ت���زام  م����وؤك����داً 
امل�شاركات  وتفعيل  اأرقى اخلدمات،  بتقدمي 
وجذب عار�شني جدد، وزيادة احلوافز التي 
املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  للعار�شني  تقدم 
تعزيز  ب��ه��دف  امل��ع��ار���ض  تنظيم  يف  العاملية 
م��ك��ان��ة امل���رك���ز ك��ب��واب��ة لأه�����م امل���ع���ار����ض يف 

املنطقة ال�شرقية.

- قائمة امل�ضتثمرين الرئي�ضيني يف الكتتاب تت�ضمن كاًل من 
ال�ضركة العاملية القاب�ضة وجمموعة ملتيبالي واألفا ظبي 

القاب�ضة و�ضندوق اأبوظبي للتقاعد والقاب�ضة وجهاز الإمارات 
لال�ضتثمار وجمموعة اأداين

-  امل�ضتثمرون الرئي�ضيون يف الكتتاب التزموا با�ضتثمار 2.1 مليار 
درهم 570 مليون دولر مبا يعك�س الثقة القوية لكبار امل�ضتثمرين 

يف الطرح
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�ل�صايغ ي�صارك يف موؤمتر جمموعة بريك�ض بل�ض
•• اأبوظبي-وام:

ب��ن علي ال�شايغ وزي���ر دول���ة، يف اج��ت��م��اع جمموعة  اأح��م��د  ���ش��ارك م��ع��ايل 
وزراء  م��وؤمت��ر  هام�ض  على  م��وؤخ��را  بعد  ع��ن  عقد  ال��ذي  بل�ض”  “بريك�ض 
وزير  الدولة  م�شت�شار  يي  وان��غ  معايل  وتراأ�شه  “بريك�ض”،  دول  خارجية 
من  ع��دد  خارجية  وزراء  مب�شاركة  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  خارجية 
ورو�شيا،  ال���ربازي���ل،  وت�شمل  املجموعة  خ��ارج��ي��ة  وزراء  فيهم  مب��ا  ال���دول 

والهند، وال�شني، وجنوب اأفريقيا.
واأّكد معايل ال�شايغ خالل الجتماع اأّن دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
�شتظل منارة  ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”، 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  والتقدم  للتنمية  وم��رك��زاً  والت�شامح،  لل�شالم 

والعاملي.
و�شّدد معاليه على اأهمية ت�شكيل التكتالت ملواجهة التحديات العاملية و�شد 
الفجوة بني القت�شادات، كما نوه اإىل اأن دولة الإمارات تلعب دوراً حيوياً يف 
عدد من التكتالت العاملية مثل: جمموعة الع�شرين وجمموعة “بريك�ض”، 
وكذلك يف اإطار املبادرات اجلديدة مثل: مبادرة احلزام والطريق، والبنك 

الآ�شيوي لال�شتثمار يف البنى التحتية، وبنك التنمية اجلديد.
وعقد موؤمتر جمموعة “بريك�ض بل�ض” كجزء من الجتماع الرئي�شي مع 
وزراء كل من الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية وم�شر 

وكازاخ�شتان واإندوني�شيا والأرجنتني ونيجرييا وال�شنغال وتايالند.
تو�شع جمموعة  اإط��ار  يف  خطوة جديدة  بل�ض”  “بريك�ض  وتعد جمموعة 
“بريك�ض” - املعروفة باإمكانيات النمو القت�شادي امل�شرتك - والتي تهدف 

اإىل الرتحيب مبزيد من الدول وحت�شني الظروف القت�شادية.
التعامل  يف  بالتعددية  الل��ت��زام  على  الج��ت��م��اع  ختام  يف  الأع�����ش��اء  وات��ف��ق 
املتحدة،  الأمم  ميثاق  وم��ب��ادئ  ب��اأه��داف  والتم�شك  العاملية،  الق�شايا  مع 
العاملية،  اإط��ار احلوكمة  ورفع �شوتها يف  النامية  الأ�شواق  وتو�شيع متثيل 
وزيادة التعاون �شد الأوبئة واجلوائح، وتعزيز التنمية امل�شرتكة، وتوطيد 

الت�شامن والتعاون.

م�صرف �أبوظبي �لإ�صالمي يقدم للعمالء �لأفر�د 
ت�صهيالت متويل �صكني ح�صرية يف جزيرة �جلبيل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، املوؤ�ش�شة املالية الرائدة، عن توقيع �شراكة 
لكافة  �شكني  لتقدمي عر�ض متويل  �شركة جزيرة اجلبيل لال�شتثمار  مع 
ال�شتفادة من  للمتعاملني  العر�ض  ويتيح  امل�شتثمرين يف جزيرة اجلبيل. 
معدل الربح اجلذاب والتكافل املجاين ومن اإلغاء ر�شوم املعاملة والتقييم 

ور�شوم ال�شداد املبكر حتى %30 من التمويل امل�شتحق كل عام.
الأوىل  املرحلة  يف  منازل  ا���ش��رتوا  الذين  العمالء  العر�ض  من  وي�شتفيد 
اأبوظبي  م�شرف  و�شيقدم  فيها.  ال�شراء  يعتزمون  اأو  اجلبيل  جزيرة  من 
مع  دره��م  مليون   30 اإىل  ي�شل  �شكنياً  متوياًل  للم�شتثمرين  الإ�شالمي 
اإجمايل قيمة  %85 من  وتغطي حتى  25 عاماً  اإىل  فرتة ممتدة ت�شل 
العقار اجلاهز. ول يتعني على امل�شتثمرين �شوى ت�شديد %30 فقط من 
القيمة قبل الت�شليم ،   بالإ�شافة اىل دفع القيمة املتبقية وهي  70% عند 
و  النهائيني   للم�شتخدمني   %85 اىل  ي�شل  وذلك بحد متويل  الت�شليم. 
65% للم�شتثمرين يتم �شدادها ب�شهولة من خالل عر�ض التمويل العقاري 
من قبل م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي.  ويف هذا الإطار، قال حممد الفهيم، 
اأبوظبي  لل�شركات يف م�شرف  امل�شرفية  الإقليمي لقطاع اخلدمات  املدير 
الإ�شالمي: “ ب�شفته امل�شرف الإ�شالمي الرائد يف املنطقة ، فاإن مثل هذه 
اجلهود هي التي تو�شح كيف ميكن للم�شارف الإ�شالمية اأن تكون جزًءا ل 
يتجزاأ من تنمية املجتمع. فنحن نطمح لأن نوفر ملتعاملينا حلوًل �شهلة 
الطويل.  امل��دى  على  املنازل  متّلك  يف  اأهدافهم  لتحقيق  و�شل�شة  و�شريعة 
وت��ع��ت��رب ج��زي��رة اجل��ب��ي��ل وج��ه��ة ج��ذاب��ة وم��ث��ال��ي��ة ل��ذل��ك، واإن��ن��ا فخورون 
مميزة  ع��رو���ض  لتقدمي  جهودهم  يكر�شون  ال��ذي��ن   JIIC م��ع  ب�شراكتنا 
رئي�ض  دند�شلي،  حممود  ق��ال  اآخ���ر،  جانب  وم��ن  لعمالئهم.   وخم�ش�شة 
توقيع هذه  “ي�شرنا  لال�شتثمار:  اجلبيل  �شركة جزيرة  الأعمال يف  قطاع 
اأبوظبي الإ�شالمي، والتي متكننا من توفري  ال�شراكة املميزة مع م�شرف 
الفر�شة  واإت��اح��ة  احلاليني،  لعمالئنا  ومريحة  ج��ذاب��ة  متويلية  خ��ي��ارات 
جلميع الراغبني باقتناء منزلهم اأحالمهم يف اأحد اأبرز املجتمعات ال�شكنية 
الرائدة يف العا�شمة. نتطلع يف �شركة جزيرة اجلبيل لال�شتثمار اإىل حتقيق 
املزيد من هذه ال�شراكات ال�شرتاتيجية التي من �شاأنها دعم وتعزيز منو 

القطاع العقاري املزدهر يف اأبوظبي والإمارات العربية املتحدة«.
متتد جزيرة اجلبيل على م�شاحة 40 كيلومرتاً وت�شم واجهة مائية خالبة 
حماطة بغابات املانغروف متتد على اأكرث من 30 كلم. تتاألف اجلزيرة من 
3 مراحل و6 جمتمعات قروية ا�شتثمارية، وت�شم املرحلة الأوىل 1253 
وحدة �شكنية مبا يف ذلك 809 فيال وقطعة اأر�ض و182 منزل تاون هاو�ض 
و262 �شقة موزعة على قطع اأرا�ٍض متعددة. كما �شي�شم امل�شروع مرافق 
ومنتزهات،  ت�شّوق  ومركز  ريا�شياً  وجممعاً  ومدار�ض  املارينا  منطقة  مثل 

ومن املتوقع اأن ي�شتقطب 7000 مقيم.
وعقد م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي �شابقاً �شراكة مع �شركة جزيرة اجلبيل 
اأحكام  وف��ق  اجلبيل  جل��زي��رة  “اإجارة”  اتفاقية  اأول  اإط���ار  يف  لال�شتثمار 

ال�شريعة الإ�شالمية للمرحلة الأوىل من امل�شروع. 

�صروق: 15.8 �ألف �صركة هندية تعمل بال�صارقة
•• اأبوظبي -وام:

ال�شارقة  اإمارة  العاملة مبختلف القطاعات يف  الهندية  ال�شركات  بلغ عدد 
وب�شكل  ب��الإم��ارة  احل��رة  املناطق  يف  تعمل   8831 منها  �شركة   15868

خا�ض يف قطاعات التجارة وال�شناعة واخلدمات.
لال�شتثمار  ال�شارقة  لهيئة  بالإنابة  التنفيذي  املدير  الق�شري  اأحمد  وقال 
والتطوير “�شروق” يف ت�شريح ل�)وام( اإن الهند من اأوائل الدول التي بنت 
عالقات اقت�شادية �شاملة بينها وبني دولة الإمارات منذ بدايات تاأ�شي�شها 
واليوم تعد الإمارات ثالث اأكرب �شريك جتاري للهند ويف هذا ال�شياق جاءت 
اتفاقية ال�شراكة ال�شاملة بني البلدين والتي تهدف اإىل رفع حجم التبادل 
اخلم�ض  ال�شنوات  خ��الل  دولر  مليار   100 اإىل  النفطي  غ��ري  ال��ت��ج��اري 
املقبلة لتتوج املنجزات التي حتققت من خالل التعاون بينهما والذي و�شل 
الذي  امل�شرتك  العمل  من  واع��د  مل�شتقبل  لتوؤ�ش�ض  القطاعات  جميع  اإىل 

يحقق م�شالح وتطلعات البلدين”.

•• الظفرة -الفجر:

ببلدية منطقة  والنقل ممثلًة  البلديات  دائ��رة  اأجن��زت 
الظفرة م�شروع اإعادة تاأهيل البنية التحتية يف حو�ض 
ي�شم  ال���ذي  ال��ظ��ف��رة  زاي���د مبنطقة  3 مبدينة  غ��رب 
ق�شائم �شكنية وجتارية.  واأكدت بلدية منطقة الظفرة 
اإط��ار احلر�ض على جت�شيد  ياأتي يف  امل�شروع  اأن تنفيذ 
روؤية قيادتنا الر�شيدة، لتوفري بنية حتتية عالية اجلودة 
اأف�شل  م��ع  وتتما�شى  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ف��رد  ح��اج��ات  تلبي 
الرتقاء مب�شتوى احلياة،  وت�شتهدف  العاملية،  املعايري 
وتوطيد التنمية امل�شتدامة، واإ�شعاد املجتمع ورفاهيته. 

التنمية  عملية  ي��واك��ب  امل�شروع  اأن  البلدية  واأ���ش��اف��ت 
ال�شاملة وامل�شتدامة التي ت�شهدها اإمارة اأبوظبي ب�شكل 
ويدعم  اخل�شو�ض،  وج��ه  على  الظفرة  ومنطقة  ع��ام 
حركة النمو القت�شادي وي�شهم يف جذب ال�شتثمارات 
الأ�شول  اإدارة  كفاءة  تعزيز  اإىل  ويهدف  املنطقة.  اإىل 
والبنى التحتية واملرافق العامة واحلفاظ على فعاليتها 
لتعزيز جاذبية الإمارة والرتقاء مب�شتوى احلياة. كما 
ي�شاهم يف حت�شني املظهر العام مبدينة زايد، حيث يقع 
3 يف مدخل املدينة لذا حر�شت البلدية  حو�ض غرب 
العمراين  التطور  تواكب  حديثة  ب�شورة  اإبرازها  على 
البنية  تاأهيل  امل�شروع  وي��خ��دم  املنطقة.  ت�شهده  التي 
ق�شيمة   100 ل�  التحتية 
�شكنية وجتارية وخدمات، 
وحديقتني،  وم�������ش���ج���د، 
ونحو 2672 مرت مربع 
م�������ش���ط���ح���ات خ���������ش����راء، 
البنية  جت��ه��ري  مت�شمناً 
الطرق  و�شبكة  التحتية 
وم�����������ش�����ارات اخل�����دم�����ات. 
وي�����������ش�����ت�����م�����ل امل�������������ش������روع 
ع���ل���ى ت��خ��ط��ي��ط واإع��������ادة 
القائمة  ال���ط���رق  ت��اأه��ي��ل 
م�شاة  مم�����رات  واإ����ش���اف���ة 
وم�������������ش������ارات ل����ل����داج����ات 

لل�شوارع  اإن���ارة  واأع��م��ال  لل�شيارات  وم��واق��ف  الهوائية 
اأعمال  جانب  اإىل  واإر�شادية،  مرورية  لوحات  وتركيب 
البنية  خ��دم��ات  لبع�ض  مت��رك��ز  واإع����ادة  ومت��دي��د  نقل 
حمطات  واأع���م���ال  ال��ك��ه��رب��اء،  خ��ط��وط  م��ث��ل  التحتية 
التوزيع الثانوية، اإ�شافة اإىل �شبكة مياه ال�شرب و�شبكة 
ويت�شمن  الأم��ط��ار.  مياه  وت�شريف  ال�شحي  ال�شرف 
كيلو   2.57 بطول  داخلية  ط��رق  �شبكة  تنفيذ  اأي�شاً 
مرت، ومتديد كابالت كهربائية بطول 6.5 كيلو مرت، 
امللحقات  باأقطار خمتلفة مع كافة  ومد خطوط مياه 
2.60 كيلو مرت.  واإن�شاء �شبكة �شرف �شحي  بطول 
جميع  م��ع  الق�شائم  لتخدمي  م��رت  كيلو   2.8 ب��ط��ول 

الأ����ش���ول، ون��ق��ل خطوط 
اخل��دم��ات امل��ت��ع��ار���ش��ة مع 
�شبكة  وت���ن���ف���ي���ذ  ال����ط����رق 
الأمطار  م��ي��اه  ت�����ش��ري��ف 
مرت،  كيلو   2.45 بطول 
وك���ذل���ك مت��دي��د خطوط 
 3.29 بطول  الت�شالت 
ك���ي���ل���و م�����رت. ب���الإ����ش���اف���ة 
بطول  مما�شي  اإن�شاء  اىل 
مم�شى  م���ن���ه���ا  ك����م   4.3
700 م��رت مظلل  ب��ط��ول 
الغاف  ب��اأ���ش��ج��ار  ط��ب��ي��ع��ي��ا 
وم������ربد ب�����ال�����رذاذ وم�����زود 

مبناطق ا�شرتاحة واأجهزة ريا�شية كما ت�شمن امل�شروع 
3 كم.  وقد  ان�شاء م�شارات للدراجات الهوائية بطول 
البيئية  ال���ش��ت��دام��ة  ���ش��روط  وف���ق  امل�����ش��روع  تنفيذ  مت 
واملوا�شفات العاملية من خالل تطبيق اأف�شل املمار�شات 
البيئة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح���م���اي���ة  امل�������وارد  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
احلر�ض  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��اق��ة،  ا���ش��ت��ه��الك  وتخفي�ض 
اأثناء التنفيذ، وا�شتعمال  على مراقبة عمليات اجلودة 
يف  الدولية  للمعايري  وفقاً  للموا�شفات  مطابقة  مواد 
املجتمع  تطلعات  حتقيق  وكذلك  البيئية،  ال�شتدامة 
نحو اإيجاد الطرق الآمنة ذات معايري ال�شالمة العاملية، 

مبا يتما�شى مع الروؤية امل�شتدامة للدولة.

�إجناز �إعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية حلو�ض غرب 3 بـمدينة ز�يد

يهدف اإىل خف�س الب�ضمة الكربونية لقطاع النقل 

»�مل�صعود للطاقة« يطلق »�صم�ض+« كاأول حل �إمار�تي لل�صحن �لذكي لل�صيار�ت �لكهربائية 
•• اأبوظبي:الفجر

التابع  امل�شعود للطاقة”،  “ق�شم  اأعلن   
يف  ال����رائ����دة  امل�شعود”  “جمموعة  ل���� 
اجلديد  م�شروعه  عن  اأبوظبي،  اإم���ارة 
ل�شحن  ال�����ش��ام��ل  احل����ل  “�شم�ض+”، 
ال�������ش���ي���ارات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وامل���رك���ب���ات 
“�شم�ض+”  وي��ع��د  الهجينة.  البحرية 
اأول ابتكاٍر من نوعه م�شّنع بالكامل يف 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وميثل 
ال�شتدامة  م�����ش��رية  يف  ن��وع��ي��ة  خ��ط��وًة 
باإمكانية  احل���ل  ه���ذا  ويتميز  للق�شم. 
امل�����ش��ت��خ��دم��ني، وت���وف���ري �شحن  ت���ع���دد 
لبطاريات  ال�شم�شية  بالطاقة  م�شتدام 
تبداأ من  ب�شرعة �شحن فائقة  املركبات 
البتكار  ه���ذا  ي�شكل  ك��م��ا  دق��ي��ق��ة.   25
ال�شم�شية،  للطاقة  متكاملة  منظومًة 
من  النطاق  وا�شعة  �شبكة  يت�شمن  اإذ 
ت��ل��ب��ي كافة  ال���ت���ي  حم���ط���ات ال�����ش��ح��ن 
ملركبات  ال��ب��ط��اري��ات  �شحن  متطلبات 

قطاعي النقل واملالحة.
القائم  امل��ب��ت��ك��ر  احل����ل  ه����ذا  وي��ك��ت�����ش��ب 
املحمولة  وال���ه���وات���ف  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
النبعاثات  م��ن  احل��د  يف  كبرية  اأهميًة 
واملالحة،  النقل  قطاعي  يف  الكربونية 
ف�شاًل عن كونه يتميز بتقنية املواءمة 
املتقلب  الكهربائي  للجهد  التلقائية 
عملية  و�شال�شة  ا�شتقرار  ي�شمن  مب��ا 

ال�شحن.
املنظومة  ه���ذه  ت�����ش��م��ن حم��ط��ات  ك��م��ا 
اإذ  والفعالية،  الكفاءة  م�شتويات  اأعلى 
مرونة  ي��زي��د  مم��ا  ل�شلكياً  تعمل  اأن��ه��ا 
خمتلف  يف  وتركيبها  ن�شرها  و�شهولة 
املواقع �شمن املُُدن والأرياف، مبا فيها 
املوانئ  ج��ان��ب  اإىل  ال��زراع��ي��ة،  امل��ن��اط��ق 

واملراكز البحرية.
للطاقة”  “امل�شعود  ح��ر���ض  اإط����ار  ويف 

للعمالء،  مريحة  جت��رب��ة  �شمان  على 
وا�شرتاحات  جم��ال�����ض  الق�شم  �شيوفر 
�شمن حمطات ال�شحن. و�شيتم الك�شف 
عن احلل اجلديد خالل فعاليات “قمة 
والتي  الكهربائية”  لل�شيارات  البتكار 
 25 اإىل   23 اأب��وظ��ب��ي م��ن  ���ش��ُت��ق��ام يف 
اإط���الق  امل��ت��وق��ع  وم���ن   ،2022 م��اي��و 
من  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  “�شم�ض+” بحلول 

.2022
وق�����ال را����ش���و ب��ارت��ن�����ش��ل��غ��ر، م���دي���ر عام 
من  “نهدف  للطاقة”:  “امل�شعود 
ت�شهيل  اإىل  املتفرد  امل�شروع  هذا  خالل 

املركبات  �شحن  ح��ل��ول  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
الذكي.  الت�شال  تقنية  وف��ق  ب�شال�شة 
وت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة ال���ط���م���وح���ة يف 
للطاقة”  “امل�شعود  ج����ه����ود  اإط��������ار 
لإر�شاء دعائم م�شتقبل النقل الأخ�شر 
الكهربائية،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً 
الكهربائية  ال�شيارات  انت�شار  وتعزيز 
يف  الهجينة  البحري  النقل  ومركبات 
التعاون  جمل�ض  ودول  الإم����ارات  دول��ة 
اخلليجي، مما يخف�ض من النبعاثات 
م�شتهدفات  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
املناخي  للحياد  ال�شرتاتيجية  املبادرة 

واأ�شاف  الإم������ارات.«  دول���ة  يف   2050
بارتن�شلغر: “يعد هذا احلل ذو القيمة 
املتنامية  م�شاريعنا  من  ج��زءاً  امل�شافة 
والتي  الطاقة،  النطاق حللول  ووا�شعة 
من�شي ُقُدماً يف تطويرها داخل الدولة 
ب�شكل كامل. كما يعك�ض التزامنا بدفع 
عجلة البتكار، وتوفري اأحدث التقنيات 
بدعم  الكفيلة  التحتية  البنى  واأف�شل 
م�شتقبل ال�شتدامة يف الدولة واملنطقة 
امل�شعود  “ق�شم  اأن  ي��ذك��ر  مُب��ج��م��ل��ه��ا.« 
اأوىل  يعترب �شّباقاً يف اإطالق  للطاقة” 
بالوقود  تعمل  التي  الطائرة  ال��ق��وارب 

الهيدروجيني يف دولة الإمارات، ف�شاًل 
عن كونه اأول مطور حللول الطاقة يف 
العام  اإىل  تاأ�شي�شه  يعود  حيث  ال��دول��ة 
للطاقة”  “امل�شعود  وك�����ان   .1970
كهربائياً  م����ول����داً  ا���ش��ت��ق��دم  م���ن  اأول 
كما  اأبوظبي.  اإم���ارة  اإىل  ال��ط��راز  عاملي 
جتارية  ل��ع��الم��اٍت  مم��ث��اًل  الق�شم  ي��ع��د 
مرموقًة عاملياً يف جمال توليد الطاقة، 
من اأبرزها “اإم تي يو” و “فولفو بنتا” 
توفري  يف  ورائ���داً  �شومر”،  “لريوي  و 
خدمات ما بعد البيع يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة ومملكة البحرين.

را�ضو بارتن�ضلغر: نهدف من خالل هذا امل�ضروع  اإىل اإر�ضاء 
دعائم  م�ضتقبل النقل الأخ�ضر اعتمادًا على التقنيات الكهربائية

»امل�ضعود لل�ضيارات تن�ضم اإىل خرباء عامليني يف »قمة ابتكار ال�ضيارات الكهربائية« يف اأبوظبي

 عرفان تان�صل : �لتزمنا بدعم خطط �لدولة يف جمال �ل�صيار�ت �لكهربائية و�نت�صارها يف جميع �أنحاء �لعا�صمة
•• اأبوظبي- الفجر

التابعة  لل�شيارات”،  “امل�شعود  ت�شارك   
ملجموعة امل�شعود، يف الدورة الأوىل من  
الكهربائية”  ال�����ش��ي��ارات  اب��ت��ك��ار  “قمة 
اأب��وظ��ب��ي، م��ن خ���الل ع��ر���ض �شيارة  يف 
متعددة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اآريا”  “ني�شان 
بالكامل.  والكهربائية  ال�شتخدامات 
“امل�شعود  جهود  امل�شاركة  ه��ذه  وتعك�ض 
قطاع  ق���ادة  م��ع  للتوا�شل  لل�شيارات” 
ال�شوء  لت�شليط  واخل����رباء  ال�����ش��ي��ارات 
للتنقل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل����ط����ط  ع���ل���ى 

الكهربائي يف العا�شمة.
ال�������ش���ي���ارات  اب����ت����ك����ار  “قمة  وج���م���ع���ت 
يف  فعالياتها  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الكهربائية” 
للمعار�ض  ال���وط���ن���ي  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز 
 25 اإىل   23 من  الفرتة  يف  “اأدنيك” 
باحثني  مايو، بال�شراكة مع “م�شدر”، 
حكوميني  وم�������ش���وؤول���ني  وم��ه��ن��د���ش��ني 
ال�شلة  ذات  وم���وؤ����ش�������ش���ات  و�����ش����رك����ات 
اأنحاء  جميع  من  الكهربائية  باملركبات 
العامل يف اأبوظبي ل�شتك�شاف ومناق�شة 
الإجنازات التقنية  والتطورات ال�شوقية 

يف جمال التنقل الكهربائي.
لل�شيارات”  “امل�شعود  وت�����ش��ت��ع��ر���ض 
اأول  “اآريا”،  ����ش���ي���ارة  ال���ق���م���ة  خ�����الل 
من  كهربائية  اأوفر”  “كرو�ض  ���ش��ي��ارة 
العالمة  رحلة  اإىل  وت��رم��ز  “ني�شان”، 
ال�شيارات  ن��ح��و  امل�شتقبلية  ال��ت��ج��اري��ة 
الكهربائية والتنقل امل�شتدام. وب�شفتها 
“ني�شان”  ل�����ش��ي��ارات  احل�����ش��ري  امل����وزع 
الغربية،  واملنطقة  وال��ع��ني  اأبوظبي  يف 
مع روؤية  “امل�شعود لل�شيارات”  تتما�شى 
وا�شرتاتيجيات  لال�شتدامة  “ني�شان” 

التي  وال���ن���ظ���ي���ف  الأخ���������ش����ر  ال���ت���ن���ق���ل 
وحكومة  اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  ت��ع��ت��م��ده��ا 

الإمارات العربية املتحدة.
وقال عرفان تان�شل، الرئي�ض التنفيذي 
“جت�شد  لل�شيارات”:  “امل�شعود  ل�شركة 
ال�شيارات  اب��ت��ك��ار  ق��م��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ت���زام���ن���ا ب���دع���م خطط 
الكهربائية  ال�شيارات  جمال  يف  الدولة 
العا�شمة.  اأن��ح��اء  جميع  يف  وانت�شارها 
اأبرز  م��ع  حا�شرين  نكون  اأن  وي�شعدنا 
نت�شارك  حيث  ال�شيارات،  �شناعة  رواد 
ت�شريع  يف  امل���ت���م���ث���ل  ن��ف�����ش��ه  ال����ه����دف 
ال�شيارات  ن��ح��و  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��ود حت���ول 

الكهربائية وتطوير النقل امل�شتدام«.
من  لل�شيارات”  “امل�شعود  وت��ت��ط��ل��ع 

مواكبة  اإىل  القمة  يف  م�شاركتها  خالل 
اأحدث الجتاهات والتطورات يف �شناعة 
ال�شيارات، بالتزامن مع بروز ال�شيارات 
التي  اأحدث الجتاهات  الكهربائية بني 
�شناعة  يف  امل��ف��اه��ي��م   م��ن  الكثري  تغري 

ال�شيارات. 
“تتطلب  ق����ائ����اًل:  ت��ان�����ش��ل  وي�����ش��ي��ف 
ال�شيارات  امل��زي��د م��ن  روؤي���ة  ال��رغ��ب��ة يف 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ل��ى ال���ط���رق وج����ود بنية 
حتتية تدعم مثل هذا التوجه. وبف�شل 
الدعم احلكومي، بتنا ن�شهد املزيد من 
حمطات �شحن ال�شيارات الكهربائية يف 
اأمام  الطريق  العا�شمة، ما ميهد  حول 
انت�شار ال�شيارات الكهربائية. ومع تقدم 
هذا القطاع وتكامله مع م�شادر الطاقة 

امل���ت���ج���ددة، ف����اإن امل�����ش��رية ن��ح��و حتقيق 
�شهدت  قد  التنقل  يف  الكربون  حيادية 

انطالقة جيدة«.
التعاون  اأن  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  تان�شل  و���ش��دد 
ال�شيارات  �شناعة  مكونات  جميع  ب��ني 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  وال���������ش����راك����ات 
ال�شيا�شات  ع���م���ل  واأط��������ر  واخل�����ا������ض 
العنا�شر  ب��ع�����ض  ت�����ش��ك��ل  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
الأ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ب���ن���اء ن���ظ���ام ب��ي��ئ��ي داع����م 

لل�شيارات الكهربائية.
تربطها  ال��ت��ي  “ني�شان”،  اأع��ل��ن��ت  وق��د 
�شراكة طويلة مع “امل�شعود لل�شيارات”، 
التي   ”2030 ني�شان  “طموحات  عن 
جت�����ش��د روؤي�����ة ال�����ش��رك��ة ل��ت��م��ك��ني قطاع 
وتهدف  القطاعات.  من  وغريه  التنقل 

اإىل  من خالل هذه الروؤية،  “ني�شان”، 
بالفعل،  م�شتدامة  �شركة  اإىل  التحول 
واأن تقود اجلهود الرامية اإىل الو�شول 
اإىل ع��امل خ��ال م��ن الإن��ب��ع��اث��ات واأكرث 
“ني�شان”،  و���ش��ت��ط��رح  و���ش��م��وًل.  اأم���ان���اً 
�شيارات  املقبلة،  الع�شر  ال�شنوات  خالل 
تكنولوجية  وابتكارات  مميزة  كهربائية 
ع��ل��ى م�شتوى  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ت��و���ش��ي��ع  م���ع 

العامل.
ني�شان  “طموحات  روؤي�����ة  وت�����ش��ت��ج��ي��ب 
البيئية  ل���الح���ت���ي���اج���ات   ”2030
العمالء  وم���ت���ط���ل���ب���ات  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة، ك��م��ا ت��دع��م ج��ه��ود ال�شركة 
دورة  عرب  الكربون  حيادية  يف  املتمثلة 
املالية  ال�شنة  بحلول  منتجاتها  ح��ي��اة 
“ني�شان”  اأهداف  2050. كما تتجاوز 
ل��ت��ع��م��ل ع���ل���ى نظام  ال�������ش���ي���ارات  ع�����امل 
الكهربائية  للطاقة  �شامل  اإيكولوجي 
من خالل منظومتها البيئية الرئي�شية 
حيث   ،EV36Zero ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ع، 
امل�شتدام. ويقدم  التنقل  بالكامل  تتبنى 
مركز “ني�شان” للمركبات الكهربائية، 
الذي يقع  يف مدينة �شندرلند، اململكة 
مليار   1 تكلفته  تبلغ  وال���ذي  امل��ت��ح��دة، 
لل�شيارات  ����ش���ام���اًل  ح����اًل  ا���ش��رتل��ي��ن��ي، 

اخلالية من النبعاثات.
امل���وزع  لل�شيارات”  “امل�شعود  وت��ع��ت��رب 
احل�شري ل�شيارات “ني�شان” يف اأبوظبي 
منذ اأكرث من 38 عاماً، وتزود العمالء 
الركاب  �شيارات  من  وا�شعة  مبجموعة 
ال��ت��ج��اري��ة الأك���رث موثوقية  وامل��رك��ب��ات 
لعدد  خدماتها  وت��وف��ر  “ني�شان”،  م��ن 
وال�شركات  الأف����راد  م��ن  وم��ت��ن��وع  كبري 

واملوؤ�ش�شات احلكومية.
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لتعزيز عالقات العمل والتعاون امل�ضرتك بني دولة الإمارات وال�ضندوق

حممد بن هادي �حل�صيني يلتقي مع مدير عام �صندوق �لأوبك للتنمية �لدولية و�لوفد �ملر�فق
•• دبي-الفجر: 

التقى معايل حممد بن هادي احل�شيني 
مع  م��وؤخ��راً  املالية،  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 
اخلليفة  عبداحلميد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
للتنمية  الأوب������ك  ���ش��ن��دوق  ع���ام  م��دي��ر 
ال��دول��ي��ة وال��وف��د امل��راف��ق ل���ه، وذل���ك يف 
اللقاء  وناق�ض  بدبي.  املالية  وزارة  مقر 
�شبل تعزيز وتنمية اأطر التعاون والعمل 
امل�����ش��رتك ب��ني دول���ة الإم�����ارات العربية 

املتحدة وال�شندوق.
املالية  وزارة  جانب  م��ن  اللقاء  وح�شر 

�شعادة علي عبداهلل �شريف الوكيل امل�شاعد 
ل�شوؤون العالقات املالية الدولية وال�شيد 
م��دي��ر مكتب  �شليمان  ب��ن  خ��ال��د  اح��م��د 
وال�شيد عبداهلل  ب��ال��وزارة  ال��ع��ام  ال��دي��ن 
العالقات  اإدارة  مدير  العبيديل  اأح��م��د 
جانب  وع��ن  الدولية،  املالية  واملنظمات 
الدولية،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الأوب�������ك  ����ش���ن���دوق 
ال�����ش��ي��د ط����ارق ���ش��رلل��ه م�����ش��اع��د املدير 
مارتني  وال�شيدة  املالية،  لل�شوؤون  العام 

ميلز هاجن مدير خدمات التمويل.
وخ���الل ال��ل��ق��اء، اأك���د م��ع��ايل حم��م��د بن 
الإمارات  دول��ة  حر�ض  احل�شيني  ه��ادي 

ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة ال��ف��ع��ال��ة يف دع���م كافة 
ال�شرتاتيجية  وال��ت��وج��ه��ات  اخل��ط��ط 
معاليه:  وق��ال  ال�شندوق.  ي�شعها  التي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  “تلتزم 
خمتلف  مع  والتن�شيق  العمل  مبوا�شلة 
اجل��ه��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ن��ظ��م��ات املالية 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة، وم��ن��ه��ا �شندوق 
الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تطوير 
امل�شاريع القت�شادية وتوفري امل�شاعدات 
من  ال��ت��ي  والفنية  التنموية  وال��ربام��ج 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ���ش��اأن��ه��ا 
وامل�شتدامة.« وناق�ض الجتماع  ال�شاملة 

ذات  وال��ت��ط��ورات  امل�شتجدات  م��ن  ع���دداً 
ال�����ش��ل��ة م��ن��ه��ا م���و����ش���وع اإ�����ش����دار دول���ة 
الإم������ارات ل��ل�����ش��ن��دات ال�����ش��ي��ادي��ة واأوج���ه 
ال�شرتاتيجي  الإط��ار  �شمن  ال�شتثمار 
م�شادر  تنويع  ي�شمن  مب��ا  لل�شندوق، 
راأ����ض  ���ش��وق  ق���رو����ض  لت�شمل  ال��ت��م��وي��ل 
املال. بالإ�شافة اإىل التباحث ب�شاأن �شبل 
لتنمية  ال��الزم  والدعم  التدريب  توفري 

القدرات الوطنية يف هذا القطاع. 
خالل  ال�شندوق  عام  مدير  وا�شتعر�ض 
الجتماع اآخر خطط وم�شاريع �شندوق 
الأوب������ك ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة )اأوف����ي����د(، 

م�شرياً اإىل ان ال�شندوق �شيوا�شل خالل 
فرتة خطة العمل 2021-2023 دعم 
توجهاته  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال�شريكة  ال��ب��ل��دان 
النقل  الرتكيز على  ال�شرتاتيجية، مع 
التجارة،  مت��وي��ل  وال��ط��اق��ة،  وال���زراع���ة 
القطاع اخلا�ض مبا يف  اإقرا�ض  وكذلك 

ذلك اخلدمات امل�شرفية واملالية. 
اأوبك  ���ش��ن��دوق  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  جت���در 
منظمة  هو  “اأوفيد”  الدولية  للتنمية 
يف  املالية  وزراء  يديرها  دول��ي��ة  تنموية 
الدول الأع�شاء، اأن�شاأت يف يناير1976، 

بهدف تقدمي العون للدول النامية.

وكالة موديز ترفع �لت�صنيفات 
�لئتمانية لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني

•• دبي-د.حممود علياء 

الإم���ارات  لبنك  الأج���ل  طويلة  الئتمانية  الت�شنيفات  “موديز”  رفعت 
ق�شرية  الئتمانية  والت�شنيفات   ،A3 من   A2 درج��ة  اإىل  الوطني  دب��ي 
الأجل اإىل P-1 من P-2. كما اأبقت الوكالة على الت�شنيفات الئتمانية 

للمجموعة عند “نظرة م�شتقبلية م�شتقرة«. 
وياأتي هذا الت�شنيف الإيجابي مدفوعاً بقرار “موديز” خلدمات امل�شتثمرين 
برفع م�شتوى تقييم الئتمان الأ�شا�شي لدى بنك الإم��ارات دبي الوطني، 
املتغرية،  الظروف  التكيف مع  املجموعة وقدرتها على  يعك�ض مرونة  مما 
وربحيتها العالية، ف�شاًل عن حت�شن مزيج القرو�ض املتنوعة لديها. وبهذه 
املنا�شبة، قال �شاين نيل�شون، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك الإمارات دبي 
الإم��ارات دبي الوطني  اأن يحظى بنك  “انه من دواع��ي �شرورنا  الوطني: 
الئتمانية  ت�شنيفاته  رفع  من خالل  “موديز”  وكالة  قبل  بالتقدير من 
اإىل درجات متقدمة وذلك بناًء على قوة ميزانيته العمومية واملرونة التي 
يتمتع بها يف التكيف مع الظروف املتغرية وحت�شن ربحيته. كما يفخر بنك 
لدعم خطط  لديه  القوية  القدرات  هذه  بت�شخري  الوطني  دبي  الإم���ارات 
اإىل  وال��ه��ادف��ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الإق��ت�����ش��ادي��ة  اخلم�شني 
حتقيق قفزة نوعية يف منو القت�شاد الوطني للدولة وتطوير بيئة الأعمال 
العاملي«.  وتتوقع  النطاق  الإماراتية على  ال�شركات  املحلية وتعزيز مكانة 
وكالة “موديز” اأن يكون لأ�شعار الفائدة املتزايدة اأثر اإيجابي ملمو�ض على 
منو ربحية بنك الإمارات دبي الوطني. ويعك�ض هذا الرفع يف الت�شنيفات 

قوة راأ�ض املال والتمويل وال�شيولة يف املجموعة.

عجمان �حلرة تربم تتعاون مع )ز�جل( 
لتوفري خدمات �صحن تناف�صية ل�صركاء �لأعمال

•• عجمان-وام:

ال�شركة  “زاجل”،  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  احل����رة  ع��ج��م��ان  منطقة  اأب���رم���ت 
اأكرث  خ��دم��اٍت  ت��وف��ري  ب��ه��دف  والنقل  اللوج�شتيات  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
تناف�شية ل�شركاء اأعمال املنطقة احلرة، ت�شمل �شحن وت�شليم الطرود حملياً 
ومتعاملي  الأع��م��ال  ل�شركاء  الثنائي  التعاون  ه��ذا  ويتيح  ال��ع��امل.  وح��ول 
املتنوعة  اإمكانية ال�شتفادة من حمفظة اخلدمات  منطقة عجمان احلرة 
التي توفرها “زاجل” على امل�شتويني املحلي والدويل، مبا يف ذلك خدمات 
والت�شدير  ال�شترياد  وخدمات  اللكرتونية  والتجارة  التو�شيل  وحلول 

الدويل وخدمات ال�شحن براً وبحراً وجواً.
وقع املذكرة �شعادة املهند�ض علي ال�شويدي مدير عام منطقة عجمان احلرة 

ويو�شف اخلاجه الرئي�ض التنفيذي ل� “زاجل«.
واأك����د ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ع��ل��ي ال�����ش��وي��دي اأن م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م مت��ث��ل دفعًة 
اعمال  ل�شركاء  املتاحة  والت�شهيالت  امل�شافة  القيمة  ذات  للخدمات  قوية 
ان  اإىل  م�شريا   ، “زاجل”  م��ع  النوعية  لل�شراكة  اإط����اراً  وت�شكل  املنطقة 
اإبرام مذكرة التفاهم �شيمنح امل�شتثمرين واأع�شاء جمتمع الأعمال املحلي 
ن��ط��اٍق حملي  على  ال��ط��رود  وتو�شيل  ال�شحن  خ��دم��ات  م��ن  ب��اق��ٍة متنوعة 
ال�شويدي حر�ض  الكفاءة. و اكد  وعاملي وباأ�شعار تناف�شية وباأعلى معايري 
منطقة عجمان احلرة علي امل�شي قدماً يف تعزيز تعاونها مع �شركائها يف 
القطاعني احلكومي واخلا�ض، لإر�شاء دعائم منظومٍة متكاملة يف توفري 
الأعمال  بيئة  تناف�شية  ورفع  لال�شتثمار  الداعمة  والت�شهيالت  اخلدمات 
الأن�شطة  وزيادة زخم  الأجنبية  ال�شركات  ا�شتقطاب  املحلية وقدرتها على 
التجارية وال�شتثمارية باعتبارها ركائز اأ�شا�شية لبناء اقت�شاد اأكرث تنوعاً 

وا�شتدامة.

�ينوك تطلق حمطة متنقلة جديدة لتلبية 
�حتياجات �لوقود يف �ملنطقة �حلرة مبطار دبي

•• دبي - وام:

احلرة  املنطقة  متنقلة جديدة يف  اينوك حمطة خدمة  اأطلقت جمموعة 
مبطار دبي تهدف من خاللها تزويد العمالء يف املنطقة بخدمات مريحة 

وي�شهل الو�شول اإليها للتزّود بالوقود.
الأف���راد  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  خ�شي�شاً  اجل��دي��دة  املتنقلة  املحطة  ممت  �شُ
وال�شركات العاملة يف املنطقة احلرة مبطار دبي والتي ت�شم عدداً من كربى 
القت�شادية  املناطق  اأ�شرع  واحدة من  وتعّد  اللوج�شتية  �شركات اخلدمات 
منواً يف املنطقة ويعمل فيها اأكرث من 1600 �شركة عاملية. ولهذا �شتوفر 
ب�شهولة  الو�شول  اإمكانية  املنطقة  يف  وال���زوار  لل�شائقني  املتنقلة  املحطة 
وراحة خلدمات التزود بالوقود. وقال �شعادة �شيف حميد الفال�شي الرئي�ض 
�شتلبي  واملبتكرة  اجلديدة  املتنقلة  املحطة  اإن  اينوك  ملجموعة  التنفيذي 
احتياجات التزّود بالوقود لكافة الزوار والعاملني يف املنطقة احلرة مبطار 
با�شتمرار  و�شنعمل  دولية.  �شركة   1600 من  اأك��رث  حتت�شن  والتي  دب��ي 
الدولة  املتنامية يف  املركبات  اأعداد  العمالء ومواكبة  على تلبية متطلبات 
عرب توفري املزيد من حمطات اخلدمة امل�شممة ب�شكل ذكي لتن�شجم مع 
ا�شرتاتيجية منو املجموعة الهادفة اإىل الرتقاء بتجارب العمالء واللتزام 

باأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة.
ت�شم املحطة ثماين م�شخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي املحطة 
وتبلغ  ال��دي��زل.  اإىل  اإ�شافة   98 واملمتاز   95 خ�شو�شي  البنزين  وت��وّف��ر 
تزويد  ومُيكنها  ليرت  األ��ف   90 اجل��دي��دة  للمحطة  ال�شتيعابية  الطاقة 

1200 �شيارة بالوقود يومياً.

•• دبي - وام:

الأوىل  الُدفعة  بتخريج  العاملية  دبي  موانئ  احتفلت 
و�شيانة  تركيب  كفنيات  ال�شنغال  ري��ف  �شيدات  من 
دورة  على  ح�شولهن  بعد  ال�شم�شية،  الطاقة  اأجهزة 
وذلك من خالل  اأ�شهر،  �شتة  تدريبية مكثَّفة مدتها 
مع  – داكار”  العاملية  دبي  “ موانئ  �شراكة عقدتها 

كلية بريفوت الدولية.
“�شولر  با�شم  املعروفات  الع�شر،  للخريجات  �شيكون 

للعمل  م���وؤه���الت  الآن  اأ���ش��ب��ح��ن  اأن  ب��ع��د  ماماز”، 
ال�شم�شية،  الطاقة  اأج��ه��زة  و�شيانة  تركيب  كفنيات 
تاأثرًيا ايجابًيا على جمتمعاتهن املحلية. وقد تلّقني 
التدريب املطلوب عرب �شراكة بني موانئ دبي العاملية، 
العاملية،  الذكية  اللوج�شتية  للحلول  ال��رائ��د  امل���زّود 
وك��ل��ي��ة ب��ريف��وت ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ا���ش��ت�����ش��اف��ت ال����دورة 
ديالو.  ت��وب��اب  يف  الإق��ل��ي��م��ي  م��رك��زه��ا  يف  التدريبية 
املناطق  من  ماماز”  “�شولر  جمموعة  اختيار  ومت 
الريفية غري املزّودة بالكهرباء يف منطقة رانيريو يف 

�شمال ال�شنغال. و�شيكون للمعارف واملهارات والأدوات 
حياتهن  يف  الأث���ر  ب��ال��غ  بها  ت����زوّدن  ال��ت��ي  التعليمية 

وجمتمعاتهن.
ومتتلك “ موانئ دبي العاملية - داكار” امتيازا لإدارة 
داكار،  ميناء  يف  احل��اوي��ات  حمطة  وت�شغيل  وتطوير 
 60 بعد  على  ن��داي��ان  ميناء  تطوير  على  تعمل  كما 
كيلومرًتا جنوبي البالد. ويف اأكتوبر املا�شي، ترّبعت 
كلية  اإىل  اأمريكي  دولر  األف   400 ال�شركة بحوايل 
ب��ريف��وت ال��دول��ي��ة ل��ب��ن��اء وجت��ه��ي��ز م��رك��ز ت��دري��ب يف 

•• دبي -وام :

الئ��ت��م��ان��ي��ة عن  للمعلومات  الحت����اد  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
تو�شيع نطاق اإ�شدار التقييم الئتماين لي�شمل اأكرث 
%90 من الأف��راد وال�شركات يف �شجل ال�شركة  من 
الئتماين والذين يتجاوز عددهم 13 مليون عميل 

مقارنة ب� %70 يف ال�شابق.
ت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ب��دي��ل��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  معلومات  وتتيح 
عملية  ���ش��م��ن  الئتمانية”  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  “الحتاد 
ح�شاب التقييم الئتماين ل�شريحة اأو�شع من الأفراد 
يف  الئتمانية  �شجالتهم  اإن�شاء  اإمكانية  وال�شركات 

املنتجات  جمموعة  من  الإ�شتفادة  وبالتايل  الدولة، 
�شيتم  ح��ي��ث  الئ��ت��م��اين،  بالتقييم  املت�شلة  وامل���زاي���ا 
ع��دم وجود  م��ن  بالرغم  الئ��ت��م��اين  التقييم  اإ���ش��دار 
واملوؤ�ش�شات  ال��ب��ن��وك  م��ع  ائتمانية  ت�شهيالت  ت��اري��خ 
املالية. وقال مروان اأحمد لطفي، الرئي�ض التنفيذي 
تعتمد   “ الئ��ت��م��ان��ي��ة:  للمعلومات  الحت���اد  ل�شركة 
الأخرى  املوؤ�ش�شات  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��ال��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
على البيانات التي تقدمها �شركة الحتاد للمعلومات 
ق��رارات �شحيحة  اتخاذ  على  امل�شاعدة  الئتمانية يف 
ف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع ع��م��الئ��ه��ا، ل���ذا ب���ات من 
ال�شروري بالن�شبة لنا اأن نطور منهجياتنا والأدوات 

مع  يتما�شى  مب��ا  م�شتمر  ن��ح��و  ع��ل��ى  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الأعمال  وق��ط��اع��ات  لل�شركات  امل��ت��ط��ورة  املتطلبات 
وال�شكان اأي�شاً«. واأ�شاف “ اأن 30 % من امل�شجلني 
للح�شول  موؤهلني  غري  كانوا  الئتماين  ال�شجل  يف 
على تقييم ائتماين نظراً لعدم وجود تاريخ ت�شهيالت 
بنكية. ويف وقت درجت فيه العادة تقليدياً على ارتباط 
البيانات الئتمانية باللتزامات البنكية، فاإن الأفراد 
عند  الإئتماين  تاريخهم  ببناء  يقومون  وال�شركات 
اإمتام دفعاتهم غري البنكية، مما دفع �شركة الحتاد 
مناذج  حت�شني  على  للعمل  الئتمانية  للمعلومات 
لي�شدر  بديلة  بيانات  با�شتخدام  الئتماين  القييم 

الأدوات  دي��الو، كما ح�شلت كل خريجة على  توباب 
ت�شبح من  اأن  م��ن  وال��ت��ي متّكنها  ال��الزم��ة  وامل����وارد 

�شيدات الأعمال يف جمال الطاقة ال�شم�شية.
ماماز”  “�شولر  جمموعة  اإىل  للمنت�شبات  وميكن 
اأن  ال�شابق  التقليدي يف  التعليم  اإىل  افتقرن  اللواتي 
يقمن برتكيب و�شيانة واإ�شالح البنية التحتية التي 
املحلية،  جمتمعاتهن  يف  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل 
تنمية  تعزيز  يف  كبري  تاأثري  امل�شروع  لهذا  و�شيكون 
القت�شادات املحلية ب�شكل م�شتدام، ف�شاًل عن ت�شجيع 
مزيد من ال�شيدات على الن�شمام اإىل هذا القطاع. و 
يف يناير املا�شي، فوجئت ال�شيدات امل�شاركات يف هذه 
الدورة التعليمية بزيارة ماكي �شال، رئي�ض جمهورية 
رئي�ض  �شلّيم،  ب��ن  اأح��م��د  �شلطان  بح�شور  ال�شنغال، 
جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي ل�مجموعة موانئ 
دبي العاملية ، حيث قاما بتقدمي التهنئة للخريجات 

وت�شجيعهن على جهودهن املتميزة.
العام  واملدير  التنفيذي  الرئي�ض  البنا،  �شهيل  وق��ال 
م��وان��ئ دبي  واأف��ري��ق��ي��ا يف  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
ت��اأث��ري حقيقي  ال��ع��امل��ي��ة : نعمل ع��ل��ى ���ش��م��ان وج���ود 
لأعمال التنمية امل�شتدامة على منط احلياة اليومية 
للنا�ض. ولذلك ترّكز اثنتان من اأولوياتنا الثالث يف 
التي  م�شتقبلنا”،  “عاملنا  ال�شتدامة،  اإ�شرتاتيجية 
تتبناها “دي بي ورلد” على املراأة والتعليم. وي�شعدنا 
له  �شيكون  ال���ذي  ال��رائ��د  امل�����ش��روع  ه��ذا  يف  امل�شاهمة 
التي  املجتمعات  ع��ل��ى  الأم����د  وا���ش��ح وط��وي��ل  ت��اأث��ري 

متثلها ال�شيدات امل�شاركات يف هذه الدورة.

وجود  عدم  من  بالرغم  وال�شركات  لالأفراد  التقييم 
الئتماين  التقييم  وياأخذ  بنكية.”  ت�شهيالت  تاريخ 
اأ�شافتها �شركة  بعني العتبار البيانات البديلة التي 
الحتاد للمعلومات الئتمانية �شمن عملية احل�شاب 
ل���الأف���راد وال�����ش��رك��ات وال�����ذي ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا الراتب 
ال�شهري و �شجل ال�شيكات التي مت �شرفها واملرجتعة 
�شركات  لكاًل من  ال�شهرية  الفواتري  بدفع  والإلتزام 
والكهرباء.  امل���ي���اه  خ���دم���ات  وم������زودي  الت�������ش���الت 
الئتماين لأولئك  ال�شجل  ال�شركة  �شتبني  وبالتايل، 
الأ�شخا�ض فور ورود هذه البيانات اإليها من مزودي 

املعلومات.

مو�نئ دبي �لعاملية حتتفي بتخريج �لدفعة �لأوىل من فنيات �لطاقة �ل�صم�صية بريف �ل�صنغال

% من �لأفر�د و�ل�صركات �مل�صجلني لديها �لحتاد للمعلومات �لئتمانية توفر تقييما �ئتمانيا لأكرث من 90 

اإعادة الهيكلة وت�ضكيل غرف دبي �ضاهم يف توحيد جهود تعزيز التجارة اخلارجية وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات

% منو يف عدد �لأع�صاء �جلدد يف غرفة جتارة  55
 دبي و�إجمايل عدد �لأع�صاء يتخطى 300,000 �صركة

•• دبي-الفجر:

ت�شكيل  ل����ت����اأث����ري  وا�����ش����ح����ة  ت���رج���م���ة  يف 
غ���رف دب���ي واإع������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ع��ل��ى جهود 
وا�شتقطاب  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ت��ع��زي��ز 
ال���ش��ت��ث��م��ارات، ك�شفت غ��رف��ة جت���ارة دبي، 
اإح�����دى ال���غ���رف ال���ث���الث امل��ن�����ش��وي��ة حتت 
مظلة غرف دب��ي، عن ن�شب منو لفتة يف 
اأبريل  �شهر  خ��الل  الت�شغيلية  عملياتها 
من  ن��ف�����ش��ه��ا  ب���ال���ف���رتة  م���ق���ارن���ة   2022
عدد  يف  من��واً  �شجلت  حيث  املا�شي،  ال��ع��ام 
اأع�شائها اجلدد، و�شادرات واإعادة �شادرات 
و16.7%   55.4% بن�شبتي  اأع�شائها 
ملحوظاً  من���واً  يعك�ض  مم��ا  ال��ت��وايل  على 
لإمارة  القت�شادي  الن�شاط  يف  وم�شتداماً 
دبي، وجهود الغرفة يف حتفيز النمو ودعم 

بيئة الأعمال.
عدد  ان  اإىل  دب����ي  جت�����ارة  غ���رف���ة  ول��ف��ت��ت 
لع�شوية  ان�شموا  الذين  اجل��دد  الأع�شاء 
 3،056 ب��ل��غ  امل��ا���ش��ي  اأب���ري���ل  ال��غ��رف��ة يف 
ع�شواً جديداً، بن�شبة منو بلغت 55.4% 
مقارنًة باأبريل 2021 والذي بلغ عددهم 
1،967 ع�شواً جديداً، مما يرفع  اآن��ذاك 
ال���ع���دد الإج���م���ايل لأع�����ش��اء ال��غ��رف��ة اإىل 
وير�شخ  ���ش��رك��ة،   300،000 م���ن  اك���رث 
مكانة الغرفة كاإحدى اأكرب غرف التجارة 

ع�شوية يف املنطقة والعامل.
وك�شفت غرفة جتارة دبي ان قيمة �شادرات 
واإعادة �شادرات الأع�شاء يف اأبريل 2022 

ب��ن�����ش��ب��ة منو  م��ل��ي��ار دره�����م   20.2 ب��ل��غ��ت 
بلغت %16.7 مقارنًة بقيمتها يف اأبريل 
17.3 مليار  اآن��ذاك  بلغت  والتي   2021
درهم، يف حني بلغ عدد �شهادات املن�شاأ التي 
اأ�شدرتها الغرفة يف �شهر اأبريل من العام 
بن�شبة  بنمو  ���ش��ه��ادة،   57،704 احل���ايل 
العام  م��ن  اأب��ري��ل  ب�شهر  م��ق��ارن��ة   8.2%

 .2021
وت�شري معدلت النمو يف �شادرات الأع�شاء 
امل�شتدام  ال��ن��م��و  اإىل  امل��ن�����ش��اأ  و����ش���ه���ادات 
وانعكا�شها  الغرفة  عمليات  ت�شهده  ال��ذي 
امل�شهد القت�شادي لإمارة  الإيجابي على  
دب��ي، وعلى ق��درة جمتمع الأعمال املحلي 

التعايف  م��رح��ل��ة  ق��ي��ادة  يف  ال��ف��اع��ل  ودوره 
القت�شادي فيها، بالإ�شافة اإىل تاثري اإعادة 
هيكلة غرفة دبي على الن�شاط القت�شادي 
ب�����الإم�����ارة. و���ش��ه��دت غ���رف���ة جت�����ارة دب���ي، 
بن�شبة  ورق��ي��ة  ل  ذكية  غ��رف��ًة  تعترب  التي 
%100، منواً ملحوظاً يف عدد املعامالت 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ب��ل��غ ع��دده��ا يف ابريل 
اإلكرتونية  م��ع��ام��ل��ة   61،145 امل��ا���ش��ي 
اجلاذبية  يوؤكد  ما    9.5% منو  وبن�شبة 
عاملية،  رق��م��ي��ة  كعا�شمة  ل��دب��ي  املتنامية 
ووج��ه��ة رائ����دة يف ع���امل امل����ال والأع���م���ال.   
رئي�ض  ال��غ��ري��ر،  عبدالعزيز  م��ع��ايل  واأك���د 
جمل�ض اإدارة غرف دبي، اأن اإح�شاءات �شهر 

دب��ي يف  غ��رف  تعك�ض جهود  املا�شي  اأبريل 
تناف�شيتها،  وتعزيز  الأعمال،  بيئة  حتفيز 
معترباً الغرف �شريكاً ا�شرتاتيجياً وفاعاًل 
يف حتقيق م�شتهدفات التنمية القت�شادية 
ال�����ش��ام��ل��ة يف الإم��������ارة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
الر�شيدة يف هذا  القيادة  وروؤي��ة  توجيهات 
املجال، لفتاً اإىل ان موؤ�شرات النمو تعك�ض 
هذه الثقة التي حتظى بها دبي يف اأو�شاط 
والعاملية،  الإقليمية  الأع��م��ال  جمتمعات 
التعايف  م�شرية  قيادة  يف  املحوري  ودوره��ا 
اجلائحة،  بعد  م��ا  مرحلة  يف  القت�شادي 
بالإ�شافة اإىل تاأثري توحيد اجلهود حتت 
مظلة غرف دبي، والتي لعبت دوراً اأ�شا�شياً 

يف تعزيز تناف�شية بيئة الأعمال.
م��ك��ان��ة دبي  “اإن  ق���ائ���اًل:  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
كمركٍز  ال���ع���امل���ي  ال���ت���ج���اري  وح�������ش���وره���ا 
القت�شادي  ال��ق��رار  اأ���ش��ح��اب  ب��ني  ي��رب��ط 
يعك�ض  اخل���ربات،  واأ�شحاب  وامل�شتثمرين 
الدور الريادي الذي حتظى به اإمارة دبي 
وال�شتثماري  ال��ت��ج��اري  امل��ن��اخ  ت��وف��ري  يف 
وتطورها،  الأع��م��ال  لنمو  واملحفز  املالئم 
دائم  ب�شكل  دبي  ت�شعى غرفة جتارة  حيث 
ل���ل���رتوي���ج لإم�������ارة دب����ي ك��وج��ه��ة جتارية 

واقت�شادية ورقمية عاملية.«
�شادرات  حتقيق  »وم���ع  معاليه:  واأ���ش��اف 
اإجمايل  الأع�����ش��اء لنمو  ���ش��ادرات  واإع����ادة 
الأربعة  الأ�شهر  خ��الل   12.6% بن�شبة 
)يناير-اأبريل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
 81.3 اإىل  و���ش��ل��ت  وب��ق��ي��م��ة   )2022

ال��ف��رتة من  م��ل��ي��ار دره���م م��ق��ارن��ة بنف�ض 
العام 2021، تظهر هذه الأرقام اجلهود 
روؤية  حتقيق  يف  دب��ي  ل��غ��رف  ال�شتثنائية 
دبي  خطة  وم�شتهدفات  الر�شيدة  القيادة 
�شاحب  اأعلنها  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة 
اآل مكتوم،  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  ري�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
حاكم دبي »رعاه اهلل« برفع جتارة دبي اإىل 

2 تريليون درهم بحلول عام 2026.«
تلعبه  ال�����ذي  ال�����دور  اإىل  ال��غ��ري��ر  ول���ف���ت 
يف  للغرفة  التمثيلية  اخل��ارج��ي��ة  امل��ك��ات��ب 
وتوطيد  العاملية،  التجارية  الأ�شواق  ربط 
التجارية  املنظومة  تطوير  يف  دبي  مكانة 
امل��ك��ات��ب اخلارجية  ع��ق��دت  ال��ع��امل��ي��ة، حيث 
اأكرث  امل��ا���ش��ي  اأب��ري��ل  �شهر  خ��الل  للغرفة 
امل�شتثمرين  اأب��رز  مع  اجتماعاً   140 من 
الالتينية  واأم��ري��ك��ا  اأف��ري��ق��ي��ا  م��ن  ك��ل  يف 
اإىل  اإ�شافًة  وال�شني،  والهند  واأذرب��ي��ج��ان 
م�شوؤولني  �شّمت  اف��رتا���ش��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
اأعمال  ورواد  امل�شتوى  رفيعي  حكوميني 
وزميبابوي  واملك�شيك  وفرن�شا  رو�شيا  من 
و�شوي�شرا، وذلك ل�شتقطاب ال�شتثمارات 
وتعزيز  دب����ي،  اإم������ارة  اإىل  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

تناف�شية جتار دبي يف الأ�شواق اخلارجية.
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الدعوى 493/2022/11 مدين جزئي
اىل املدعي �شده الول : جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م

اأعمال  ملبا�شرة  الإبتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  املكلفة  الهند�شية  اخلربه  وب�شفتنا  باننا  نفيدكم 
اخلربة بالدعوى اأعاله املرفوعة من املدعيه / تي ات�ض او اي ليمتد

قد اقامت عليكم الدعوى ومو�شوعها : ا�شرتدادا املنقولت )الرافعات( املحجوز عليها ل�شالح املدعي 
عمايل.  تنفيذ   2020 ل�شنة   4994 رقم  التنفيذ  مبلف  الوىل  عليها  املدعي  �شد  الثاين  عليه 

وباإلغاء اجراءات احلجز عليها. وبوقف اجراءت التنفيذ. وبثبوت ملكية املدعية للرافعات. 
فاإنكم مكلفني باحل�شور او من ميثلكم قانونيا وتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للخبري 
الهند�شي/ ح�شني اأحمد بوح�شني الفال�شي خالل 3 ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن والتوا�شل مع 
، مركز فا�شت  ال�شناعية  ، منطقة را�ض اخلور  التايل : دبي  املو�شح  العنوان  ال�شيد اخلبري ح�شب 

خلدمات ال�شيارات ، هاتف متحرك : 0554774444
Exp.hussain)@ fastcarme.com : بريد الكرتوين

اخلبري الهند�سي/ ح�سني احمد بوح�سني الفال�سي

اإعالن اإجتماع خربة 
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الإمارات  عن  �شادرة  ا�شهم  �شهادات  فقدت 
با�شم / عائ�شة حممد عبدالرحمن  لالإت�شالت 
وبعدد   113325 �شهادة  برقم  البناي  حممد 
ا�شهم  وبعدد   104474 رقم  و�شهادة   2 ا�شهم 
3870 فمن يعرث عليهم ت�شليم ل�شركة ات�شالت 

او الإت�شال على 0526363522  

فقدان �سهادات ا�سهم
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

MOJAU_2022- 0066469 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اجلن�شية  اإماراتي   - املدين  �شافعي  عبدالرحمن  خالد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
احلاج  حممد  با�شل  وال�شيد/  اجلن�شية  فل�شطيني   - مو�شى  احلاج  ابراهيم  وال�شيد/حممد 
معدات  لرتكيب  )املوقع  امل�شماة  مهنية  اعمال  �شراكة  ميلكون  اجلن�شية  فل�شطيني   - مو�شى 
رقم )555009(  ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  وال�شالمة(  المن 
ويرغب ال�شيد/ با�شل حممد احلاج مو�شى - فل�شطيني اجلن�شية - يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة )40%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد ابراهيم احلاج مو�شى - فل�شطني اجلن�شية، 
2013 يف  ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70021 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0060119 
املخط�رة : خديجة عبدالقادر دحنان، اماراتي اجلن�شية وحتمل بطاقة هوية رقم 784196768619593

العن��وان : دبي- الورقاء 2 - �شارع 4 - هاتف رقم : 971547111781
املخطر اإليه الول : حممد عارف حممود احللو ، اردين اجلن�شية

العن�وان : ال�شارقة - هاتف رقم : 0528024424
مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 18،000 )ثمانية ع�شرة األف درهم درهماً فقط ل غري( بال�شافة اىل 

الفائدة القانونية 5% من تاريخ ارجتاع ال�شيك
الوق�ائ�ع :

نتيجة التعامل التجاري بني املخطرة و املخطر اليه، قام املخطر اليه بتحرير �شيك للمخطر، وبقيمة اجمالية 
)18،000( درهم با�شم / خديجة عبدالقادر دحنان واملبينة بالو�شف التايل :

على بنك ابو ظبي الول بتاريخ 2021/09/01 وامل�شحوب   )273228( رقم  ال�شيك   .1
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور ، ال انه اعيد دون �ش�رفه لن احل�شاب مغلق ، مرفق �شورة من 
ال�شيك / حاولت املخطرة الت�شال باملخطر اليه مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، لذلك ، تخطر املخطرة )املخطر 
اليه( ب�شرورة �شداد املبلغ وقدره 18،000 درهم وذلك خالل 5  اأيام من تاريخه والإ �شت�شطر اأ�شفة اإىل اإتخاذ 

الإجراءات القانونية التي تكفل احل�شول على حقوقها بكل حتفظ واإحرتام،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0064017
اخطار عديل للوفاء مببلغ )98294( درهم

املخطر ال�شيد / �شامل عبداهلل بنني خان - اجلن�شية : باك�شتان ويحمل بطاقة هوية رقم )784196090843507(
ب�شفتي مالك الرخ�شة رقم )521813( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية : امل�شكور ملقاولت النجارة امل�شلحة العنوان/ ال�شارقة 

- املويلح - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد �شقة رقم 201 هاتف رقم )0508914448(
املخطر اليه : جبل حفيت العاملية ملقاولت البناء ذ،ذ،م

وعنوانها / ال�شارقة - البحرية - عمارة بطحاء - الدور : )19( - وميثلها ال�شيد / حممد ماجد ال�شاكو�ض اجلن�شية : �شوريا ويحمل 
بطاقة رقم )784196609393903( رقم الهاتف : )0502227199(

املو�شوع : اخطار بالوفاء ب�شداد مبلغ وقدره 98294 درهم اماراتي )ثمانية وت�شعون الف ومائتني واربعة وت�شعون درهم(
حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�شرفه اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد : 

درهم   21231 وقدره  ال�شالمي مببلغ  ال�شارقة  005254 على م�شرف  رقم  ال�شيك   -  2019/11/14 بتاريخ   : الول  ال�شيك 
على   005680 رقم  ال�شيك   2020-/05/11 بتاريخ   : الثاين  ال�شيك   - درهم(  وثالثون  وواحد  ومائتني  الف  وع�شرون  )واحد 
بتاريخ   : الثالث  ال�شيك  26540 درهم )�شتة وع�شرون الف وخم�شمائة واربعون درهم( -  ال�شارقة ال�شالمي مببلغ وقدره  م�شرف 
06/14/-2020 ال�شيك رقم 005681 على م�شرف ال�شارقة ال�شالمي مببلغ وقدره 50523 درهم )خم�شني الفا وخم�شمائة 
وثالث وع�شرون درهم(. وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن 
دون جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد قيمة ال�شيكات املذكورة اعاله ومبالغ الفواتري املرتتبة يف منتكم خالل خم�شة اأيام 
من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا 

جاء به، وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055152
اخطار عديل بالوفاء

املخطر / علي حممد حجي القبي�شي اإماراتي اجلن�شيه - وميثله بالوكالة / هند عبد الكرمي حممد جنم م�شرية 
اجلن�شية مبوجب وكالة رقم MOJAU-2022-0053675  وحتمل هوية رقم 784197894382080 
- العنوان : المارات العربية املتحدة - ال�شارقة - ابو�شغارة - مقابل حديقة ابو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب 

القبي�شي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر اليه : علي جا�شم الحمد اجلن�شية : �شوري

العنوان : ال�شارقة - املجاز - بناية القبي�شي 187 �شقة 105 - الهاتف : 0559150033
قيمة املطالبة 15000 الف درهم

مو�شوع  درهم  الف  ع�شر  خم�شة  درهم  الف   15000 مببلغ  �شيك  املخطر  ل�شالح  الية  املخطر  وحرر  �شبق  قد 
انه ارتد دون  ال�شيك ال  ال�شيك توجه املدعى ل�شرف  ا�شتحقاق  انه بتاريخ  ال�شيك املحرر من املدعي عليه حيث 
�شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك رقم 222743 مبلبغ 15000 الف درهم 
خم�شة ع�شر الف درهم بتاريخ ا�شتحقاق 20/1/2021 وامل�شحوب على بنك دبي ال�شالمي.  وحيث ان املدعي 
عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك 
- فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �شت�شطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055114
اخطار عديل بالوفاء

املخطر / علي حممد حجي القبي�شي اإماراتي اجلن�شيه - وميثله بالوكالة / هند عبد الكرمي حممد جنم م�شرية 
اجلن�شية مبوجب وكالة رقم MOJAU-2022-0053675 وحتمل هوية رقم 784197894382080 
- العنوان : المارات العربية املتحدة - ال�شارقة - ابو�شغارة - مقابل حديقة ابو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب 

القبي�شي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر الية / عبد العزيز ايت عتو اجلن�شية / املغرب

العنوان / ال�شارقة الند بناية القبي�شي رقم 13 �شقة رقم 1407 - الهاتف / 971565721858
قيمة املطالبة 7500 درهم

انه  حيث  عليه  املدعي  قبل  من  املحرر  ال�شيك  مو�شوع  درهم   7500 مببلغ  للمخطر  �شيك  حرر  اإليه  املخطر 
بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب 
ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�شمائة  اآلف  �شبعة  درهم   7500 مبلبغ   100065 رقم  ال�شيك   : كالتايل  وبيانه 
رغم م�شي  باملبلغ  بالوفاء  يقوم  عليه مل  املدعي  ان  ، وحيث  ال�شالمي  دبي  بنك  على  وامل�شحوب   2021/5/6
تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك - فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ 
القانونية، واطلب من  الإجراءات  �شن�شطر لتخاذ  تاريخ اخطاركم وال  اأيام من  املذكور خالل خم�شة  املديوينة 

ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055170
اخطار عديل بالوفاء

املخطر / علي حممد حجي القبي�شي اإماراتي اجلن�شيه - وميثله بالوكالة / هند عبد الكرمي حممد جنم م�شرية 
اجلن�شية مبوجب وكالة رقم MOJAU-2022-0053675  وحتمل هوية رقم 784197894382080 
- العنوان : المارات العربية املتحدة - ال�شارقة - ابو�شغارة - مقابل حديقة ابو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب 

القبي�شي للعقارات - الهاتف / 971523210010
املخطر الية : جرارد فريدرلت�ض نبومو�شنو جاتبونتون اجلن�شية : الفلبني

العنوان : ال�شارقة القا�شميه بناية 54 �شقة 402 - رقم الهاتف : 971507508938
درهم قيمة املطالبة 8250 

قد �شبق وحرر املخطر اإليه ل�شالح املخطر �شيك مببلغ 8250 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من املدعي عليه حيث 
انه يف تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك ال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل 
بتاريخ  درهم  ومائتان وخم�شون  اآلف  ثمانية  درهم   8250 104 مبلبغ  رقم  ال�شيك   : كالتايل  وبيانه  لل�شحب 
ا�شتحقاق 2021/5/6 وامل�شحوب على بنك المارات دبي الوطني، وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ 
رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى.  لذلك ، فاأننا نخطركم ب�شرورة 
القانونية،  الإجراءات  �شن�شطر لتخاذ  وال  اخطاركم  تاريخ  اأيام من  املذكور خالل خم�شة  املديوينة  �شداد مبلغ 

واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ ام�ار ج�اوي�د مالك، اجلن�شية : اململكة املتحدة يرغب يف البيع والتنازل 
عن %1 من ح�شته البالغة %100 وذلك اىل ال�شيد / علي احمد حممد بن حماد احلمادي، اجلن�شية: 
عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  اململكة   : اجلن�شية  مالك،  جاويد  ام�ار   / ال�شيد  ويرغب  المارات. 
اجلن�شية:  ح�شني،  انور  حممد  ح�شني  امام  ال�شيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  من   50%
بنغالدي�ض.  ويرغب ال�شيد / ام�ار جاويد مالك، اجلن�شية : اململكة املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن 
اجلن�شية:  الدين،  ممتاز  حممد  احمد  �شريف   / ال�شيد  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  من   49%
بنغالدي�ض.  بالرخ�شة امل�شماه )�شوبر ماركت فن املدينة ذ م م( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)772819( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه، تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين 
من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة. تغيري ال�شم التجاري من )�شوبر ماركت فن املدينة( 
اىل )�شوبر ماركت فن املدينة ذ م م(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء  على 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : حممد عارف لياقت خان - اجلن�شية: الهند، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�شيد : �شفيق احمد �شعيد 
احمد خان - اجلن�شية: الهند، يف الرخ�شة امل�شماه )فرونت لين خلياطة وتطريز املالب�ض 
الن�شائية( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )216702( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70555
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�شر
باك�شتان،   : اجلن�شية   - جم�شيد  حممد  �شهزاد  خرم   : ال�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اإىل ال�شيدة : حمريه  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%95( وذلك 
ل�شيانة  )بخاري  امل�شماه  الرخ�شة  يف  باك�شتان،   : اجلن�شية   - بخاري  �شليم  خالد  فاروق 
ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510795( ال�شادرة من دائرة 

التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيدة / �شوجنا با�شو نفني كري�شنا با�شو - اجلن�شية الهند - 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة %100 - يف الرخ�شة امل�شماه )ال�شدارة 
للتدرب على الفنون( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم 

)741763(، اإىل ال�شيد/ خالد ح�شن احمد بو�شابر ال علي - اجلن�شية المارات ،
تعديالت اخرى : 

- تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل فردية - تغري ال�شم التجاري من ال�شداره 
للتدريب على الفنون اىل ركن ال�شدارة لطباعة و ت�شوير امل�شتندات. 

 2013 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن يف الق�سية التنفيذية بالن�سر 

اأداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000698/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد رم�شان عبدال�شالم  

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي - اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 

ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 13594.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة عجمان الإحتادية 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سانوج كومار كاندانكون ثيمريي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001326/ 

اإىل املحكوم عليه : �شانوج كومار كاندانكون ثيمريي 
العنوان : ال�شارقة القا�شمية بناية القبي�شي رقم 7 �شقة رقم 601 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 6500.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سيد نيار احمد   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000080/ 

اإىل املحكوم عليه : �شيد نيار احمد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 7350   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70533
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0001641  اأمر اداء  
اىل املدعي عليه :  نيني بت ما�شرتا ح�شن اندوني�شي - اجلن�شية 

 / املتحدة  العربية  الإمارات  القبي�شي  حجي  حممد  علي  املدعي  بان  نعلمكم 
اجلن�شية  - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله بتاريخ 2022/2/28 

قرار املحكمة / ناأمر بالزام املقدم �شدها بان توؤدي اىل الطالب مبلغ 5000 
درهم )خم�شة اآلف درهم( والر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ما عدا ذلك. 

حرر بتاريخ 2022/5/19 / حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شعادة املتعاملني

حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سليفاموتو كومار موتو�سامي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000287/ 

اإىل املحكوم عليه : �شليفاموتو كومار موتو�شامي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 32174  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - وائل حممد حممد فتحي مهدي   
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001523/ 

اإىل املحكوم عليه : وائل حممد حممد فتحي مهدي
العنوان : ال�شارقة - املجاز - بناية القبي�شي رقم 12 �شقة رقم 16 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 34944.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق 
اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�شاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد طه قا�سم حممد قا�سم عزيز  
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001525/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد طه قا�شم حممد قا�شم عزيز
العنوان : ال�شارقة ابو�شغارة بناية القبي�شي 14 �شقة رقم 1503 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�شي ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 26520.0
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ  يوم - املوافق - ال�شاعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 884/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230 

مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم )205168( وال�شادر عن �شركة / ماركيز للتجارة العامة 
)�ض ذ م م( واملخول بالتوقيع عليه / حميد ر�شا ح�شني جواهريان ، وامل�شحوب علي بنك دبي التجاري ، بقيمة 

)4000،000( درهم 
طالب التنفيذ : �شركة هماي للتجارة العامة )ذات م�شوؤولية حمدودة(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القوز ال�شناعية الثالثة - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى قرقا�ض - �شقة الأول  
املطلوب اإعالنهما : 1- ماركيز للتجارة العامة )�ض ذ م م(

�شدهما  منفذ   : �شفتهما   - جواهريان  ح�شني  ر�شا  2-حميد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   4005515

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 3677/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230 

بقيمة  امل�شرق  بنك  عن  وال�شادر   )000015( رقم  املرجتع  ال�شيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�شوع 
)100،000 درهم(

طالب التنفيذ : �شهراب �شادق فاين - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - املجاز - ال�شارقة - �شارع اخلان 
- مبنى الربج الول - �شقة 1202/12 - قناة الق�شباء  

املطلوب اإعالنه : 1- حممد م�شتقيم ركن الدين اأحمد م�شدق ركن الدين - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

وامل�شاريف.  الر�شوم  �شاملة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   100000
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7457/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/4446 اأمر اداء بالزام املنفذ �شدهم ، ب�شداد مبلغ وقدره 

)42714194( درهم ،  �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع البراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين:2563786091
املطلوب اإعالنهم : 1- ميمونه ح�شن دروي�ض 2- تيكنوفا اند�شرتيز �ض.ذ.م.م 3- طالب ح�شن دوري�ض 4- ح�شن مياه 

�شليمان دروي�ض 5- ايليجانت لل�شناعات �ض.ذ.م.م - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقارات وارا�شي عائدة لكم 1- ار�ض 
رقم 1710 ف�شاء - منطقة وادي ال�شفا 2/2 - ار�ض رقم 1372 مبنية - دبي - منطقة الو�شل/3 - ار�ض رقم 1370 
مبنية - دبي - منطقة الو�شل/4- ار�ض رقم 58 ف�شاء - �شيح �شعيب/5- ار�ض رقم 311 ف�شاء - منطقة حدائق ال�شيخ 
حممد بن را�شد /6- ار�ض رقم 99 ف�شاء - دبي - مدينة   املطار/7- ار�ض 319 - منطقة جممع دبي لال�شتثمار 8/2 
الوحدة رقم 601 - مبنى برج فيوز بوديوم - الر�ض رقم 9/202- الوحدة رقم L 164  - مبنى برج فيوزبودمي - الر�ض 
رقم 10/202 - الوحدة رقم L 133 - مبنى برج فيوز بوديوم - الر�ض رقم 11/202- الوحدة رقم L 132 - مبنى برج 

فيوز بوديوم - الر�ض رقم 12/202-الوحدة رقم 104 - مبنى برج فيوزبوديوم - الر�ض رقم 202.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 70353

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3386/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230
مو�شوع التنفيذ : املو�شوع طلب تنفيذ بقيمة �شيكات مرجتعة باجمايل مبلغ وقدره )902000( درهم ت�شعمائة واثنا الف درهم 
اول:حيث انه ونظري �شداد تعامل جتاري ل�شالح املنفذ اعاله حرر املنفذ �شده الثاين عدد خم�شه )3( �شيكات باجمايل مبلغ 
وقدره )90200( درهم ت�شعمائة واثنا الف درهم من ح�شاب املنفذ �شدها الوىل لدى م�شرف الم��ارات ال�شالمي وذلك على 

النحو التايل:م رقم ال�شيك قيمة ال�شيك تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك م�شحوب على بنك
1- 65 343000 درهم 2020/4/1 م�شرف المارات ال�شالمي

2- 849 500000 درهم 2019/7/10 م�شرف المارات ال�شالمي
3- 1100 59000 درهم 2020/4/25 م�شرف المارات ال�شالمي 

طالب التنفيذ : ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال
4 مكتب  �شقة مبنى رقم   - �شكوير  اعمار  - مبنى  بوليفارد  �شارع   - دبي   - - زعبيل الوىل  دبي  ام��ارة   - عنوانه:المارات 

208 - منطقة برج خليفه
املطلوب اإعالنه : 1- نور افغان�شتان لتاجري مواقف ال�شيارات �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

( درهم   ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع���الن  مو�شوع 
�شتبا�شر الجراءات  املحكمة  املحكمة، وعليه فان  بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13551 بتاريخ 2022/5/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  277/2022/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 669/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1.096.082.5( درهم  �شامال للر�شوم وامل�شاريف  .
طالب التنفيذ : جري�ض باتري�شيا �شاهر - عنوانه : المارات - امارة دبي - عود ميثاء - �شارع ام 

هرير - مبنى املخاوي - الطابق 2 - مكتب رقم 215
 املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ابيار للتطوير العقاري - م�شاهمة مقفلة - فرع دبي - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )1096082.50( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن .
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197
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تنّظم جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف مركز اأبوظبي 
وال�شياحة  الثقافة  ل��دائ��رة  التابع  العربية،  للغة 
الفائزين بدورتها  اليوم حفل تكرمي  اأبوظبي   –

ال�شاد�شة ع�شرة، يف متحف اللوفر اأبوظبي.
وحت��ت��ف��ي ج��ائ��زة ال�����ش��ي��خ زاي���د ل��ل��ك��ت��اب ال��ت��ي تعد 
اأرف�����ع اجل���وائ���ز الأدب����ي����ة يف الوطن  واح�����دة م���ن 
العربي والعامل كّل عام بنخبًة من الأدباء والكّتاب 
الذين  ال�شاعدة  واملواهب  والنا�شرين  واملفكرين 
اأ�شهموا مبوؤلفاتهم وترجماتهم يف اإثراء احِلراك 
العربي  والج��ت��م��اع��ي  والأدب����ي  وال��ث��ق��ايف  الفكري 
ل�شبع  العام  هذا  اجلائزة  متنح  حيث  والإن�شاين، 
���ش��خ�����ش��ي��ات م���ن ك���ّت���اب واأدب�������اء وم��ف��ك��ري��ن عرب 
دار  اإىل جانب تكرمي  �شبعة من فروعها  ح�شدوا 

ن�شر م�شرية.

ال�شاعرة  الآداب”  “فرع  �شمن  باجلائزة  ف��ازت  و 
كتابها  عن  �شقر،  مي�شون  الإم��ارات��ي��ة  وال��روائ��ي��ة 
ال�شادر عن “دار  “مقهى ري�ض، عني على م�شر”، 
نالت  فيما   ،2021 ع��ام  للن�شر”  م�شر  نه�شة 
فرع  يف  اجلائزة  دعدو�ض  ماريا  ال�شورية  الكاتبة 
الكرة  لغز  كتابها  عن  والنا�شئة”،  الطفل  “اأدب 
 ،2021 ال�شاقي عام  دار  ال�شادر عن  الزجاجية، 
فيما ح�شد الكاتب الدكتور حممد املزطوري من 
عن  ال�شاب”،  “املوؤلف  تون�ض اجلائزة �شمن فرع 
وهو  القدمي”،  العربي  ال�ّشعر  “البداوة يف  كتابه 
درا���ش��ة ���ش��ادرة ع��ن ك��ل م��ن كّلية الآداب والفنون 
/ GLD والإن�شانيات- جامعة مّنوبة وموؤ�ّش�شة

جممع الأطر�ض للكتاب املخت�ّض/ عام 2021.
اجلائزة  العدوي من م�شر،  اأحمد  الدكتور  ون��ال 

“ن�شاأة  ت��رج��م��ت��ه  ع���ن  “الرتجمة”،  ف����رع  ع���ن 
امل�شيحي”،  الغرب  ويف  امل�شلمني  عند  الإن�شانيات 
ل��ل��م��وؤل��ف جورج  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل  الإجن��ل��ي��زي��ة  م���ن 
والن�شر يف  لالأبحاث  م��دارات  واأ�شدرته  مقد�شي، 
حممد  املغربي  الكاتب  ح�شد  فيما   ،2021 عام 
والدرا�شات  “الفنون  ف���رع  يف  اجل��ائ��زة  ال���داه���ي، 
من  ال���روح  وت���واأم  “ال�شارد  كتابه  ع��ن  النقدية” 
املركز  ع��ن  وال�����ش��ادر  ال�شطناع”  اإىل  التمثيل 

الثقايف للكتاب والن�شر والتوزيع عام 2021.
اللغات  يف  ال��ع��رب��ي��ة  “الثقافة  ف���رع  ج��ائ��زة  ون���ال 
من  املو�شوي  جا�شم  حم�شن  الدكتور  الأخرى” 
العراق/الوليات املتحدة الأمريكية، عن كتابه:” 
األف ليلة وليلة يف ثقافات العامل املعا�شر: الت�شليع 
ال�شادر  الثقايف”،  والت�شنيع  والرتجمة  العوملي 

يف  ك��م��ربي��دج  ن�شر جامعة  دار  ع��ن  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة 
“الن�شر  يف  اجل���ائ���زة  ف���رع  ذه���ب  ف��ي��م��ا   ،2021
والتقنيات الثقافية” ملكتبة الإ�شكندرية يف م�شر.

للناقد  فمنح  الثقافية  ال��ع��ام  �شخ�شية  لقب  اأم��ا 
الدكتور عبد اهلل الغّذامي، تكرمياً مل�شرية طويلة 
الدرا�شات  من  الكثري  خاللها  اأجن��ز  العطاء  من 
احِلراك  اأََث���ْرت  التي  املهّمة  البحثية  وامل�شروعات 

الثقايف اإقليمياً وعربياً.
العام  “�شخ�شية  ب��ل��ق��ب  ال��ف��ائ��ز  ت��ك��رمي  و���ش��ي��ت��م 
الثقافية” ومنحه “ميدالية ذهبية” حتمل �شعار 
اجلائزة و�شهادة تقدير، بالإ�شافة اإىل مبلغ مايل 
الفائزون يف  دره��م، يف حني ح�شل  مليون  بقيمة 
الفروع الأخرى على “ميدالية ذهبية” و”�شهادة 
وجائزة مالية بقيمة 750 األف درهم . تقدير”، 

•• ال�شارقة-الفجر:

القرائي  ال�����ش��ارق��ة  “مهرجان  اأخ���ذ 
من   ،13 ال����  دورت����ه  زّوار  للطفل”، 
اإىل ع��امل مده�ض  ال��ك��ب��ار وال�����ش��غ��ار، 
م���ن امل��ت��ع��ة وال��ت��ع��ل��م وال���ّل���ع���ب، حيث 
حتولت قاعات مركز اإك�شبو ال�شارقة 
لكت�شاف  م��ف��ت��وح��ة  م�����ش��اح��ة  اإىل 
امل���واه���ب والإب�����داع�����ات وال���ف���ن���ون، اإذ 
اختتم  ال������ذي  امل����ه����رج����ان،  خ�����ش�����ض 
 22( الأح����د  الأول  اأم�����ض  فعالياته 
الور�ض  من  ل�شل�شلة  من�شات  مايو(، 
والتكنولوجية،  والريا�شية،  الفنية، 

واملو�شيقية، وغريها من الفعاليات.
وج�ّشد املهرجان، الذي حمل هذا العام 
ال�شارقة  روؤي��ة  كّونك”،  “كّون  �شعار 
جتاه ال�شتثمار يف الأجيال اجلديدة 
امل��ه��ارات والإب��داع��ات، حيث  وتطوير 
يف  زائ������ر  األ������ف   112،350 ج���م���ع 
وق�ش�ض  و�شط حكايات  واحد  ف�شاء 
139 نا�شراً،  وعلوم ومعارف قدمها 
الكتاب  من  نخبة  وم�شاركة  بح�شور 
وال��ف��ن��ان��ني وامل��ب��دع��ني م���ن خمتلف 

جهوده  املهرجان  العامل.وتّوج  اأنحاء 
املنطقة  الكتاب يف  للنهو�ض ب�شناعة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وال���ع���امل، مب��ك��رم��ة 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
الأعلى،  امل��ج��ل�����ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، ح��ي��ث وّج����ه �شموه 
بتخ�شي�ض 2.5 مليون درهم لتزويد 
الإ�شدارات  باأحدث  ال�شارقة  مكتبات 
التي  والأجنبية  العربية  الكتب  من 

عر�شها املهرجان.

اأول موؤمتر للموزعني
لربنامج  ج��دي��دة  نوعية  اإ�شافة  ويف 
العام  ه���ذا  دورة  ���ش��ه��دت  امل���ه���رج���ان، 
ن���وع���ه يف  م���ن  م���وؤمت���ر  اأول  ان���ع���ق���اد 
املوزعني  “موؤمتر  ب��ع��ن��وان  ال���ع���امل 
“هيئة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي  الدويل”، 
 385 مب�شاركة  للكتاب”  ال�شارقة 
م��وزع��اً ون��ا���ش��راً وب��ائ��ع كتب م��ن 56 
دول����ة، ن��اق�����ش��وا ح��ا���ش��ر ق��ط��اع توزيع 
لتطوير  امل�شتقبلية  والآف���اق  الكتاب 
جل�شات  �شل�شلة  عرب  التوزيع،  اآليات 
وور������ض م��ه��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����دار يومني، 

�شمن جهود اإمارة ال�شارقة لالرتقاء 
مب��ن��ظ��وم��ة ���ش��ن��اع��ة ال���ك���ت���اب ودع���م 
امل�شتوى  على  وامل��وزع��ني  النا�شرين 

املحلي والإقليمي والعاملي.

من�ضات نوعية
اأيامه  امل��ه��رج��ان ع��ل��ى م����دار  ون���ّظ���م 
1900 فعالية تنوعت ما  اأك��رث من 
وور�ض  وفنية  م�شرحية  عرو�ض  بني 
ناق�شت  ح��واري��ة،  وجل�شات  اإب��داع��ي��ة 
حا�شر  تتناول  ومو�شوعات  ق�شايا 
وتطوير  ال���ط���ف���ل،  اأدب  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
لالأطفال  املوجه  الإعالمي  املحتوى 
املختلفة،  ال��و���ش��ائ��ل  ع��رب  وال��ي��اف��ع��ني 
�شملت 120 فعالية ثقافية، و130 
وم�����ش��رح��ي��اً، و1140  ف��ن��ي��اً  ع��ر���ش��اً 
ور�شة   750 منها  للطفل،  فعالية 
ع��م��ل، ق��دم��ه��ا 11 ���ش��ي��ف��اً م���ن 14 

دولة.

اأجيال  بناء  ال��ع��ام��ري:  اأح��م��د 
تاريخ  لها  لي�س  مهمة  ج��دي��دة 

انتهاء

ويف ختام املهرجان، قال �شعادة اأحمد 
ب��ن رك��ا���ض ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 
بناء  مهمة  “اإن  ل��ل��ك��ت��اب:  ال�����ش��ارق��ة 
املعرفة  اأدوات  متلك  ج��دي��دة  اأج��ي��ال 
وت��ع��رف ق��ي��م��ة ال��ك��ت��اب وق�����ادرة على 
مهمة  ب��ل��دان��ه��ا،  نه�شة  يف  امل�شاهمة 
انتهاء،  ت��اري��خ  لها  ولي�ض  متوا�شلة 
ح�شاري  م�����ش��روع  اأي  ج��وه��ر  وه����ي 
ي��ع��رف م��راك��ز ق��وت��ه، ل��ه��ذا ن��ح��ن يف 
�شاحب  بتوجيهات  من�شي  ال�شارقة 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة، ورع���اي���ة 
بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو  قرينته، 
املجل�ض  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
جهود  لتظل  الأ�شرة،  ل�شوؤون  الأعلى 
املهرجان واأثره متوا�شل طوال العام، 
وت���ب���داأ م��ن ال�����ش��ارق��ة ومت��ت��د لت�شل 

خمتلف بلدان املنطقة والعامل«.
هذا  دورة  يف  “حّققنا  بقوله:  وختم 
ال����ع����ام م����ن امل���ه���رج���ان ال���ع���دي���د من 
من  نرمي  التي  وتطّلعاتنا  اأه��داف��ن��ا 
خ��الل��ه��ا ل��الإرت��ق��اء ب����اأدب ال��ط��ف��ل يف 

ب�شكل  وال���ع���امل  ال��ع��رب��ّي��ة  منطقتنا 
اإ�شدالنا لل�شتار على  عام. واليوم مع 
هذا احلدث، تنطلق رحلة ال�شتعداد 
جديدة  وفعالّيات  اأح��داث  ل�شتقبال 
حتت�شنها اإمارة ال�شارقة، متا�شياً مع 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  روؤية 
بثقافة  ال���ع���ن���اي���ة  م����ن  ج���ع���ل  ال������ذي 
معه،  واحل���وار  الآخ��ر  وفهم  الإن�شان 
عرب القراءة وتذوق الفنون الهادفة، 
و�شيلًة لالرتقاء بالذات وبناء امل�شروع 
الهتمام  واإّن  ل���الأم���ة،  احل�������ش���اري 
هذا  مقدمًة  يف  ياأتي  الطفل  بثقافة 

التوّجه الرا�شخ«.
ق��ال��ت خ��ول��ة املجيني،  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 
من�شق عام مهرجان ال�شارقة القرائي 
للطفل: “مع  ختام كل دورة من دورات 
املهرجان، نقراأ التحولت واملتغريات 
الأج����ي����ال اجلديدة  ب��ه��ا  ال���ت���ي مي���ر 
على  ح�شولهم  اآل��ي��ات  م�شتوى  على 
املعرفة، وتطلعاتهم يف التعلم، واأكرث 
ما يثري اهتمامهم، وهذا ي�شعنا اأمام 
املقبلة  للدورات  اأكرث و�شوحاً  ت�شّور 
من املهرجان، فهذا العام كان التعليم 

باللعب  املرتبطة  واملعرفة  التفاعلي 
ه��ي ال�����ش��م��ة ال��ع��ام��ة ل��ربن��ام��ج ور�ض 
ل�شعار  جت�شيداً  امل��ه��رج��ان،  واأن�شطة 
املهرجان الذي يرتبط بفعل القراءة 
الكتب  وي�شمل  ال��وا���ش��ع،  مبفهومها 
العرو�ض  وت�����ذوق  ال���ر����ش���وم  وت���اأم���ل 
الفنية، وت�شجيع الأطفال على تنمية 
من  بال�شتفادة  الإبداعية  مواهبهم 

كافة منابع املعرفة واأ�شكالها«.

والفنانني  امل��ب��دع��ني  م��ن  نخبة 
الإماراتيني والأجانب

نخبًة  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ه��رج��ان  ا�شتقبل 
والفنانني  وال���ُك���ّت���اب  امل��ب��دع��ني  م���ن 
الإم��ارات��ي��ني وال��ع��رب والأج���ان���ب، اإذ 
دول���ة   21 م���ن  ���ش��ي��ف��اً   43 ����ش���ارك 
120 فعالية  حول العامل يف تقدمي 
ثقافية، بينهم النجم امل�شري حممد 
ه���ن���ي���دي، ال������ذي ق�����دم ال���ع���دي���د من 
الأع��م��ال الأدب��ي��ة ل��الأط��ف��ال، وخمرج 
الأف�����الم وال���ر����ش���ام الأم���ري���ك���ي كايل 
بالدا، خمرج ور�شام الر�شوم املتحركة 
اإىل  ال�����ش��ه��ري،   Minions لفيلم 

جانب عدد من املوؤلفني والُكّتاب من 
ك��ل م��ن الإم�����ارات، وم�����ش��ر، ولبنان، 
وتون�ض،  وال����ب����ح����ري����ن،  وال������ع������راق، 
واململكة  وك��ن��دا  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
واإيطاليا  وفرن�شا  وايرلندا  املتحدة 

ورو�شيا، وغريها.
املتنّوعة  املهرجان  فعاليات  وحفلت 
الثقافة  ق�����ش��اي��ا  اأب�������رز  مب��ن��اق�����ش��ة 
والإب��داع والن�شر اخلا�شة بالأطفال، 
اأخ����رى كمحطة  اأن�����ش��ط��ة  اإىل ج��ان��ب 
ال�����ت�����وا������ش�����ل الج�����ت�����م�����اع�����ي، ال���ت���ي 
موؤثري  م��ن  مبدعني   8 ا�شت�شافت 
م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ش����ل الج���ت���م���اع���ي، 
املحتوى  ���ش��ن��اع��ة  يف  واملتخ�ش�شني 
الإبداعي واملعريف، قدموا 25 فعالية 
الذي  الطهي  وركن  متنوعة،  وور�شة 
�شهد تنظيم 30 فعالية، مب�شاركة 8 
طهاة من 7 دول، يف حني ا�شت�شافت 
من�شات عر�ض الكتب 139 دار ن�شر 
من 15 دولة عربية واأجنبية، �شملت 
دور ن�شر من دولة الإم��ارات، ولبنان، 
والوليات  وم�شر،  والأردن،  و�شوريا، 
املتحدة، والكويت، وقطر، وال�شودان، 

واململكة  وك���ن���دا،  وال��ه��ن��د،  وامل���غ���رب، 
العربية ال�شعودية، والعراق وغريها.

كتب  لر�ضوم  ال�ضارقة  معر�س 
الطفل

و�شهد املهرجان كذلك تنظيم الدورة 
ال�شارقة  “معر�ض  م���ن  ال�����ع��ا���ش��رة 
مب�شاركة  الطفل”،  ك��ت��ب  ل��ر���ش��وم 
دول���ة عربية   48 م��ن  ر���ش��ام��اً   296
واأج��ن��ب��ي��ة، م��ن��ه��م 77 م�����ش��ارك��اً من 
ال��ع��رب��ي��ة، و219 م��ن دول  امل��ن��ط��ق��ة 
اأج��ن��ب��ي��ة، وا���ش��ت�����ش��اف امل��ع��ر���ض 23 
ور�شة عمل فنية، فيما �شهدت من�شة 
م�شاركة  “اأفق”  الطفل  كتاب  �شناع 
اأكرث من 50 من دور الن�شر العربية 
والعرب  الإم���ارات���ي���ني  وال��ر���ش��ام��ني 

والأجانب من 12 دولة. 
“فار�ض  م�����ش��اب��ق��ة  امل��ه��رج��ان  ون��ظ��م 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����ش��ن��وي��ة،  ال�شعر” 
باملجل�ض  والإع��الم��ي  الثقايف  املكتب 
الأ������ش�����رة، بهدف  ل�������ش���وؤون  الأع����ل����ى 
الإلقاء  ف��ّن��ي��ات  امل��واه��ب يف  اك��ت�����ش��اف 

وتعزيز الذائقة الأدبّية لديهم. 

�ضهد تنظيم اأول موؤمتر ملوزعي الكتب يف العامل

�ل�صارقة �لقر�ئي للطفل يختتم 12 يومًا من �ملعرفة و�ملتعة بح�صور وم�صاركة �أكرث من 112 �ألف ز�ئر
-اأحمد العامري: مهمة بناء اأجيال جديدة هي جوهر اأي م�ضروع ح�ضاري يعرف مراكز قوته

•• دبي-الفجر: 

ق�شة  للم�شتقبل  دب��ي  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
هند  “رحلة  بعنوان  لالأطفال  م�شورة 
تر�شيخ  بهدف  امل�شتقبل”  اإىل  وحممد 
الأطفال  ل��دى  امل�شتقبل  �شناعة  فكر 
الوطنية  ودع��م اجلهود  �شن مبكرة،  يف 

الرامية اإىل اإعداد قادة امل�شتقبل. 
 300 ت����وزي����ع  ي���ت���م  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
العربية  باللغتني  ورق��ي��ة  ن�شخة  األ���ف 
والإجنليزية لطالب املدار�ض احلكومية 
من  اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن  واخلا�شة، 
بالتعاون بني  ع��ام��اً، وذل��ك   14 اإىل   6
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، وهيئة املعرفة 
وموؤ�ش�شة  دب���ي،  يف  الب�شرية  والتنمية 

الإمارات للتعليم املدر�شي.

وي�����ش��ه��م اإط�����الق ه���ذه ال��ق�����ش��ة الأوىل 
امل�شورة  الق�ش�ض  م��ن  �شل�شلة  �شمن 
التي �شتطلقها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
باإلهام اجليل  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال��ق��ادم م��ن ال�شباب يف دول��ة الإم���ارات، 
ب�����دور حيوي  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
ثقتهم  وت��ع��زي��ز  امل�شتقبل،  ���ش��ن��اع��ة  يف 
مبختلف  ت��ع��ري��ف��ه��م  ع���رب  ب���ق���درات���ه���م 
امل�شتقبلية  والأدوات  واملفاهيم  املهارات 
التنمية  م�����ش��رية  مل��وا���ش��ل��ة  ال�����ش��روري��ة 
وال������ش�����ت�����ع�����داد ل����ت����غ����ريات وحت����دي����ات 

امل�شتقبل.

تن�ضئة  اجل��زي��ري:  العزيز  عبد 
ب���اأدوات  ومتكينهم  ال��غ��د  اأج��ي��ال 

�ضناعة امل�ضتقبل 

واأك������د ع��ب��د ال���ع���زي���ز اجل����زي����ري نائب 
مل���وؤ����ش�������ش���ة دبي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
للم�شتقبل اأن اإطالق هذه الق�شة ياأتي 
يف اإط����ار ح��ر���ض امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى تنفيذ 

توجيهات القيادة باأهمية الرتكيز على 
تن�شئة اأجيال الغد، ومتكينهم مبهارات 
�شن  م��ن��ذ  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��اع��ة  واأدوات 
والدافع  امل�شتقبل  ق��ادة  ليكونوا  مبكرة 
القطاعات،  خمتلف  لتنمية  الرئي�شي 
الأه��م يف جن��اح م�شرية دولة  والعن�شر 
الإمارات لتكون من اأف�شل دول العامل.

رحلة نحو امل�ضتقبل
جتربة  على  امل�شورة  الق�شة  وتتمحور 
ه��ن��د وحم���م���د خ����الل ح��دي��ث��ه��م��ا اأم����ام 
اأحالمهما  ع��ن  امل��در���ش��ة  يف  زمالئهما 
رغم اأنهما ل يعرفان بعد ماذا يريدان 
وهنا  ي����ك����ربان،  ع���ن���دم���ا  ي�����ش��ب��ح��ا  اأن 
امل�شتقبل،  اك��ت�����ش��اف  يف  رحلتهما  ت��ب��داأ 
وكيف  واأحالمهما،  اأنف�شهما  واكت�شاف 

ي�شتطيعان اأن ي�شاركا يف �شنع م�شتقبل 
اأف�شل للب�شرية.

وبالإ�شافة اإىل الق�شة التي األفها فريق 
موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل وعملت امل�شممة 
الإماراتية املوهوبة خولة املهريي على 
ر�شم جمرياتها يف 20 �شفحة، �شيكون 
باإمكان الأطفال كتابة ر�شالة لأنف�شهم 
بال�شفحات  وال�شتمتاع  امل�شتقبل،  يف 
امل���خ�������ش�������ش���ة ل���ل���ت���ل���وي���ن، ف�������ش���اًل عن 
املل�شقات.وميكن  من  مميزة  جمموعة 
للراغبني بت�شفح وتنزيل ق�شة “رحلة 
زي����ارة  امل�شتقبل”  اإىل  وحم��م��د  ه��ن��د 
https://( الإل����ك����رتوين:  ال���راب���ط 
www.dubaifuture.ae/
a r / j o u r n e y -t o -t h e -

)/future

األف ن�ضخة �ضيتم توزيعها على طالب املدار�س بالتعاون مع الهيئات الرتبوية يف الدولة  300

موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل تطلق ق�صة م�صورة لالأطفال بعنو�ن
 )رحلة هند وحممد �إىل �مل�صتقبل(

�للوفر �أبوظبي يحتفي �ليوم بالفائزين يف �لدورة �ل�صاد�صة ع�صرة من جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب
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اأحب التمثيل لأن فيه تنوعًا يف الأدوار وال�ضخ�ضيات

مينى �صري: �لإعالم  
مملكتي ومكاين ولن 

�أتخلى عنه

من  ع�����دد  يف  م�������ش���ارك���ت���ك  ب���ع���د   •
الأع����م����ال ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، ه���ل ميكن 
التمثيل  اح���رتف���ِت  اإن�����ك  ال���ق���ول 

وتخّليِت عن الإعالم؟
عن  اأتخلى  اأن  ميكن  ل  ك��ال،   -
الإع��الم، وهو مملكتي ومكاين 
فيه  لأن  التمثيل  اأح��ب  ولكنني 

تنوعاً يف الأدوار وال�شخ�شيات.
وعادًة، اأخ�شع لدورات يف التمثيل 
اأ���ش��ت��اذ يرافقني  اأن���ه ي��وج��د  ك��م��ا 
فعلُته  م��ا  وه��ذا  الت�شوير،  خ��الل 
امل���ج���ال، لأن  ي���وم دخ��ل��ت  اأول  م��ن��ذ 
لدّي )cv( يف الإعالم ناجح ونا�شع 

واأرف�ض اأن ُيخد�ض.
اأوليه  اأَدخله  اأنا جمتهدة وكل جمال 
لأنه  التمثيَل  واأحببُت  اهتمامي،  كل 
ومن  جهة  م��ن  داخ��ل��ي  على  يعّرفني 
ُي�����ْش��ِع��ُرين وك��اأن��ن��ي قمُت  جهة اأخ���رى 
ال�شعيد  على  اأم���ا  ع���دت.  ث��م  برحلٍة 
كما  جميل  متنّف�ض  فهو  الإن�����ش��اين، 
الغناء، ويجعلني اأنف�شل عن الواقع 
وهو بالن�شبة اإيّل عالج، عدا عن اأنه 
اأ�شيف  اأن  ميكن  التي  الفنون  م��ن 

�شيئاً جمياًل مني اإليها.
ولكن  الإع����������الم،  ع����ن  اأت����خ����ل  مل 
ويوؤمن  اأط������ول  ع���م���ره  ال��ت��م��ث��ي��ل 
واأفرح  ل�شاحبه.  جمياًل  انت�شاراً 
ك���ث���رياً ع��ن��دم��ا اأ����ش���اه���د اإع�����ادة 
مل�شل�شل كنت �شاركُت فيه قبل 
الإعالم،  يف  بينما  اأع��وام.   4
ف���اإن الإع���الم���ي ال��ذك��ي هو 
الذي يقّدم برامج عمرها 
طويل وي�شلح م�شمونها 
ل����ك����ل م����ك����ان وزم��������ان، 
زم���ن  يف  خ�������ش���و����ش���اً 
)ال�شو�شيال  اإع���الم 

ميديا(.
اأن  يف  ����ش���ك  ول 
نتعّلم  الإع����الم 
م����������ن����������ه ك�����ل 
ويتيح  ي�����وم 
اأم������ام������ن������ا 
�شة  لفر ا

للقاء كبار من املجالت كافة، وبينهم َمن يعملون يف التمثيل. 
وهذا الأمر �شاَعَدين يف جمال التمثيل وَك�َشَر من احلواجز، 
عدا عن اأنني �شخ�شية اجتماعية و)حبوبة(، ولذلك حظيت 

بالرتحيب عندما خ�شُت غمار التمثيل.
اأ�شارك يف عمل جديد، ولكنني مل اأمتكن  اأن  وكان يفرت�ض 

من ذلك لأنني خارج لبنان.
التمثيل  اإىل  الإع����الم  جم���ال  م��ن  ان��ت��ق��ل��وا  َم���ن  بع�ض   •
ال��ع��م��ل. ول��ك��ن��ك مل تفعلي  اأب���ط���ال  ي��ك��ون��وا  اأن  ي�����ش��رتط��ون 

مثلهم؟
اأخ�شع  اأن  التمثيل  جم���ال  خ�����ش��ُت  ع��ن��دم��ا  ���ش��رط��ي  ك���ان   -

لتجربة اأداء كاأي �شخ�ض يدخل هذا العامل.
ويومها فوجئ مروان حداد بهذا ال�شرط.

لأن  ر�شيدي،  اإىل  اإ�شافة  ي�شكل  اأن  به يجب  اأقبل  كل عمل 
يكفيني  ما  ل��دي  اإذ  اإ�شافية،  �شهرة  عن  البحث  لي�ض  ه��ديف 

منها، كما اأنه ل يهّمني اأن اأجمع املال لأنني مكتفية مادياً.
اأتعامل  ال��ذي��ن  الأ�شخا�ض  وبكل  ح��داد  م���روان  باملُْنِتج  اأث��ق 
يحّملني  هذا  فاإن  به  واأقتنع  دوراً  علّي  َيْعر�ض  وَمن  معهم، 
م�����ش��وؤول��ي��ة واأق�����وم ب��ك��ل م��ا يف و���ش��ع��ي، واأع���ط���ي ال��ع��م��ل ما 

ي�شتحقه من وقتي وجهدي واأهتّم بالتفا�شيل.
العمل؟ بطلة  تكوين  اأن  يفرت�ض  باأنه  ت�شعرين  • األ 

يوماً  اأق��ب��ل  ومل  بطلة،  ل�شُت  ب��اأن��ن��ي  ي��وم��اً  اأ���ش��ع��ر  مل   -
ب�شيناريو اإل واأح�ش�شُت باأنني بطلة.

اإذا كان الآخ��رون يفكرون مثلي، ولكن  اأع��رف  ول 
بطريقة  مهنياً  ينعك�ض  الطريقة  بهذه  تفكريي 

اإيجابية على عملي.
واأنا مقتنعة باأن اأي �شيء اأقبل به يجب اأن 
)اأك�شر الدنيا( من اأجله، وهذه الذهنية 
جتعلني اأترك ب�شمة من خالل اأي دور 

اأقّدمه ومهما كان حجمه.
م��ث��اًل، ���ش��ارك��ت يف اجل���زء ال��ث��اين من 
جزاأه  اأن  ح��ني  يف  )البا�شا(  م�شل�شل 
كبرياً  ح��ق��ق جن��اح��اً  ق��د  ك���ان  الأول 
َر )الرتند(، فقلُت ماذا ميكن  وَت�َشدَّ
�شخ�شيتي  اأن  خ�شو�شاً  اأ�شيف،  اأن 
لكنني  �شهلة،  تكن  مل  امل�شل�شل  يف 
اأع��ط��ي��ُت��ه ك���ل ����ش���يء، وه���ن���اك َمن 
اعترب اأن م�شاركتي �شكلْت اإ�شافًة 

اإىل اجلزء الثاين.
خامن(  )ه��ن��د  م�شل�شل  يف  اأم����ا 
ف���������ش����ارك����ُت م�����ع اأ������ش�����ات�����ذة يف 
لأح����د  ال��ت��م��ث��ي��ل، ول مي���ك���ن 
عمله  ويعطي  املوهبة  ميلك 
من قلبه ووقته اإل واأن يربز 

وي�شيء ويلمع.
كنا كثريين عندما دخلنا تلفزيون امل�شتقبل وتوافرت لنا كل 

الفر�ض، ولكن البع�ض منا فقط برز وحقق جناحاً كبرياً.
ل �شك اأن املوهبة �شرورية والتوفيق من رب العاملني، ولكن 

الجتهاد مطلوب اأي�شاً.
كّماً  قدمِته  ما  فهل  اأع��وام،  اأربعة  قبل  بالتمثيل  ب��داأِت   •

يكفي، خ�شو�شاً يف ظل الإنتاجات الكثرية واملت�شارعة ؟
ُتعر�ض علّي، وامل�شاألة ل تتعلق  التي  الأعمال  اأختار من بني   -
بالكّم لأن عقلي )�شبعان( ول اأجد نف�شي جمرَبة على امل�شاركة 
يف كل ما ُيعر�ض علّي من اأجل الكّم فقط.توجد اإنتاجات كبرية 
اتخذت منحى خمتلفاً، ونحن يف زمن  الدراما  ولكن  و�شريعة 
دراما املِن�شات، اإل اأن ُم�شاَهدة اأعمال املن�شات تتطلب دفع املال، 
الكثري  ي�شاهدها  مل  اأع��م��ال  وهناك 
لأن���ه���م ل ميلكون  ال��ن��ا���ض  م���ن 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال������ش�����رتاك 
اأن  ع���ل���م���اً  امل���ن�������ش���ات،  يف 
فر�شاً  توؤمن  الأخ��رية 
ل��ل��م��م��ث��ل��ني وت���وّف���ر 
لهم مردوداً مادياً، 
جلهة  خ�������ش���و����ش���اً 
باأعمال  التواجد 
ميزانية  ذات 

�شخمة.

جديدة  اأغنيات   5 ت�شجيل  من  م��روى  اللبنانية  الفنانة  انتهت 
يتم  اأن  على  كليب،  الفيديو  بطريقة  بت�شويرهم  تقوم  �شوف 
الآخ��ر، وتعاونت مروى  الكليبات تباعا واح��د تلو  ط��رح ه��ذه 
ف��ى الأغ���ان���ى م��ع ع���دد م��ن ال�����ش��ع��راء وامل��ل��ح��ن��ني واملوزعني 
اليزيد وهانى  اأبو  املو�شيقيني منهم كرمي �شاهني وه��ادى 
ال�شهب وع��م��رو اخل�����ش��رى واأح��م��د ع���ادل وم���الك عادل 
اإنها   اأخرى قالت مروى  وحممد عبد املنعم.من ناحية 
ت�شتاق للعودة اىل عامل الدراما وال�شينما، ولكن تتمنى 
اأن يقدم لها ورق مميز وخمتلف، حيث اإنها ل تريد اأن 

تكرر نف�شها فى اأى عمل جديد.
اآخ��ر ظهور فنى للفنانة م��روى، كان من  اأن  يذكر 
ال��داون لوود"،  ع  املوجود  "عبد  خ��الل  م�شرحية 
املا�شى، من بطولة عالء  ال�شيف  والتى عر�شت 
مر�شى واأحمد �شالمة واأحمد زهران وم�شطفى 
اأمين  ت��األ��ي��ف  م��ن  ال�شعيد،  م��ن��ى  وامل��ا���ش��ة  اإم����ام 
والأحلان  العزيز،  اأحمد عبد  وديكور  العو�شى، 
يانى،  يا�شر  الدهب، وال�شتعرا�شات  اأبو  �شالح 

اإخراج ح�شام الدين �شالح.
وج�شدت  مروى من خالل امل�شرحية �شخ�شية 
"وردة" بنت البلد اجلدعة التى ت�شاند �شريك 
فى  وه���ى  ت��ام��ة،  ب��ج��دي��ة  وت��ق��ف خلفه  حياتها 
الدم،  وخفة  ال��دلل  ينق�شها  ل  الوقت  نف�ض 
كرامتها  على  حفاظا  باأ�شلوبها  وتتفرد 

وكربيائها.

رامى  واأ�شاف   األبومه اجلديد،  اأغانى  اختيار  رامى جمال من  املطرب  انتهى 
يف بو�شت ن�شره على �شفحته اخلا�شة مبوقع  التوا�شل  الإجتماعى في�ض 
بوك  قال فيه اأنه يتبقى له اأن ي�شع �شوته على الأغانى التي اختارها 
ال�شركة  اىل  ما�شرتالألبوم  ت�شليم  يتم  �شوف  قريبا  اأن��ه  واأ���ش��ار 
نهاية  يف  ج��م��ه��وره  وا�شتفتى  ال��ب��وم��ات��ه  اإن��ت��اج  ع��ل��ى  امل�شئولة 
البو�شت عن هل ي��ري��دون ط��رح الأل��ب��وم م��رة واح��دة اأم طرح 

اأغنية تلو الأخرى. 
من جانب اآخر علق املطرب وامللحن رامى جمال، على تلحينه 
حيث  ملجرد،  و�شعد  اإلي�شا  للثنائى  دقيقة"  اأول  "من  اأغنية 
ن�شر رام��ى ج��زء م��ن الأغ��ن��ي��ة م��ن خ��الل ح�شابه على موقع 
الن�شتجرام، وعلق عليها "من اأول دقيقة، اأغنية جديدة لتنني 
مطربني اأ�شدقاء بحبهم ع�شان كدا حلنتها وانا متحم�ض لليوم 

اللى هتنزل فيه، كل اللى بيحبوا بع�ض ا�شمعوها".
ياأتي هذا بعدما احتفلت النجمة اإلي�شا، باأغنيتها اجلديدة 
ملجرد،  �شعد  ال��ن��ج��م  م��ع  دوي��ت��و  دقيقة"  اأول  م��ن   "
وحتقيقها م�شاهدات عالية على اليوتيوب فى اأقل من 

طرحها،  بعد  �شاعة   24
وغ�����ردت اإل��ي�����ش��ا، ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ت���وي���رت، قائلة: 
يوتيوب  على  مليون   1.7 الرقم  هذا  على  "ا�شتيقظت 
و2.4 مليون على اإن�شتجرام، ل ميكننى اأن اأكون ممتنه 
اأكرث من ذلك ول اأ�شتطيع اأن اأفعل ذلك بدونكم جميع 

متابعينى بحبكم جدا".

ُع مينى �ضري ن�ضاَطها املهني، وهي كانت يف مقدم الإعالميات اللواتي اقتحمن جمال  بني التمثيل والإعالم ُتَوزِّ
التمثيل مع املُْنتج مروان حداد.�ضري تتحدث يف عن جتربتها كاإعالمية وممثلة يف احلوار الآتي معها:

مروى �للبنانية 
تعود للغناء بـ 5 
كليبات جديدة 

دفعة و�حدة

ر�مى جمال: 
�نتهيت من 

�ختيار �أغانى 
�لألبوم �جلديد 
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�ل�صمنة تزيد من خطر �لإ�صابة باأ�صكال 
غري قابلة لل�صفاء من �صرطان �لربو�صتات

اكت�شف الأطباء الربيطانيون، اأن الرجال ذوي املوؤ�شر املرتفع لكتلة اجل�شم، 
هم اأكرث عر�شة للوفاة ب�شرطان الربو�شتات مقارنة بالآخرين.

 ،)EASO( وي�شري املكتب ال�شحفي للجمعية الأوروبية لدرا�شة ال�شمنة
لكل   10% بن�شبة  يزيد  الأورام  من  قاتلة  باأ�شكال  الإ�شابة  خطر  اأن  اإىل 

خم�ض نقاط من موؤ�شر كتلة اجل�شم.
وجاء يف تقرير املكتب، "مل يت�شح بعد ما اإذا كانت ال�شمنة ت�شاعد على تطور 
الت�شخي�ض  اإىل  يرجع  هذا  اأن  اأم  الربو�شتات،  ل�شرطان  اخلطرة  الأ�شكال 
املتاأخر لالإ�شابة بال�شرطان. ومع ذلك يجب اأن ت�شبح هذه ال�شتنتاجات 

حافزا جلميع الرجال للتخل�ض من الوزن الزائد".
ووفقا لتقديرات موؤ�ش�شة بحوث ال�شرطان العاملية )WCRF( الأخرية، 
يحتل �شرطان الربو�شتات املرتبة الثانية من حيث النت�شار، حيث ي�شيب 
1.2 مليون رجل ويق�شي على حياة 360 الف رجل �شنويا. وكقاعدة عامة 
ي�شيب هذا النوع من ال�شرطان كبار ال�شن من الرجال ويت�شدر الوفيات 

بينهم ب�شبب الأورام.
بت�شخي�شه  ي�شمح لالأطباء  ما  ببطء تطوره،  الربو�شتات  �شرطان  ويتميز 
بع�ض  ولكن  املري�ض.  على  اخلطر  بع�ض  مع  واإزال��ت��ه  النقائل  تكون  قبل 
الأورام تكون عدوانية ب�شكل خا�ض، ل ميكن قمع منوها با�شتخدام مثبطات 

الت�شتو�شتريون وعقاقري اأخرى.

فما هي عواقب ال�ضمنة للذكور؟
اهتم فريق علمي برئا�شة برييز كورناغو بدرا�شة تاثري ال�شمنة يف تطور 
على  احل�شول  اأج��ل  وم��ن  ال��ربو���ش��ت��ات.  �شرطان  م��ن  العدوانية  الأ���ش��ك��ال 
اإطار  يف  جمعت  التي  البيانات  العلمي  الفريق  حلل  ال��الزم��ة،  املعلومات 
م�شروع UK Biobank الذي �شمل 218 األف رجل بريطاين، وافق 
جميعهم على اخل�شوع لفحو�ض �شاملة مبا فيها حتديد كتلة الدهون يف 
اجل�شم واختبارات حتديد موؤ�شرات الأورام املختلفة. وقد ا�شتمر ت متابعة 
11 عاما، ما �شمح للعلماء بدرا�شة  احلالة ال�شحية لهوؤلء الرجال مدة 
�شرطان  ت��ط��ور  وطبيعة  احتمال  على  �شامل  ب�شكل  ال��زائ��د  ال���وزن  ت��اأث��ري 

الربو�شتات.
واأظهرت نتائج الدرا�شة، اأن احتمال تطور اأ�شكال حادة من ال�شرطان غري 
وان  ج��دا.  ال�شمنة، كبري  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ل��دى  للعالج  قابلة 
ارتفاع موؤ�شر كتلة اجل�شم مبقدار خم�ض نقاط، يزيد هذا اخلطر بن�شبة 
اخلطر  هذا  تزيد  اخل�شر  يف  اإ�شافية  �شنتمرتات   10 كل  وان  10باملئة، 

بن�شبة 7 باملئة.
ذاتها  بحد  ال�شمنة  كانت  اإذا  فيما  اجل��زم  العلماء  ي�شتطيع  ل  ذل��ك،  وم��ع 
ت�شاهم يف تطور اأ�شكال حادة من �شرطان الربو�شتات، اأو اأن ما تو�شلوا اإليه 
يعود اإىل اأن الرجال الذين يعانون من البدانة نادرا ما يراجعون الأطباء. 

لذلك ت�شخ�ض اإ�شابتهم ب�شرطان الربو�شتات يف مرحلة متاأخرة.
يف  احليوانات،  على  والتجارب  النتائج  ه��ذه  ت�شاعد  اأن  الباحثون،  وياأمل 

احل�شول على اإجابة دقيقة لهذا ال�شوؤال.

الإ�ضالمية؟ العمالت  اأول  هي  • ما 
الدينار الذهبي.

باحل�ضبة؟ ُي�ضاب  اأن  ميكن  احليوانات  • اأي 
القرد.

احلجارة؟ اأنواع  اأقوى  هو  • ما 
الأملا�ض.

الهالل؟ �ضكل  على  جزر  عدة  من  تتكون  التي  الدولة  • ما 
جزر القمر.

البعو�س؟ فيها  ُذكر  التي  ال�ضور  • اأي 
�شورة البقرة.

الأر�ض على  اجلاذبية  �شد�ض  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�شر  �ش�تة   : هو  ال�شعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

م  400 من  اأكرث  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�شم�ض  �شوء  اأن  تعلم  • هل 
و�شيع  بحر  يف  ي�شقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �شطحه
اجلرافيت  من  م�شنوع  الر�شا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  ال�شطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�شور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �شار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�شمه  عربي  ا�شل  من  هو  الطريان  حاول  ان�شان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�شتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�شم�ض  اأ�شعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�شعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�شى  تفتيت  اإىل  اأ�شاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

خداع جحا 
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الفول ال�ضوداين

رائعة  �شحية  فوائد  على  يحتوي  ال�شوداين  الفول  اأن  تغذية  خ��رباء  اأك��د 
تعود على القلب والدماغ وكل اأجزاء اجل�شم من هذا الطعام، هذا بالإ�شافة 

لكونه م�شدراً للطاقة.
وتعود فوائد ال�شوداين للج�شم �شواء كنت تاأكل ال�شوداين كوجبة خفيفة اأو 

تتناول زبدة الفول ال�شوداين على الإفطار مع اخلبز اأو �شرائح التفاح.
ومن اأبرز الفوائد ال�شحية لل�شوداين:

املعدة،  �شرطان  حت��ارب  نباتية  ومكونات  ده��ون  على  ال�شوداين  يحتوي   -
ومتنع منّوه.

الكول�شرتول  م��ن  ال�����ش��وداين  يحتويه  ال��ذي  اجليد  الكول�شرتول  يقلل   -
ال�شار يف اجل�شم ويطرده.

- يوفر ال�شوداين م�شادات لالأك�شدة متنع ان�شداد ال�شرايني واجللطة.
ال�شكر  ن�شبة  يرفع  ل  لأن��ه  ال�شكري،  من  للوقاية  مفيد  ال�شوداين  اأك��ل   -

بالدم ب�شرعة، ويعّزز الإح�شا�ض بال�شبع.
ال�شريوتونني  لهرمون  اجل�شم  اإنتاج  تزيد  مادة  على  ال�شوداين  يحتوي   -

الذي يخّفف الكتئاب.

 متنى �شيخ التجار ان يرى احدا ي�شتطيع ان ي�شحك على جحا واف�شى باأمنيته هذه اإىل ح�شان احد ا�شدقائه 
فقال ح�شان ح�شنا ومن يفعل ذلك فقال �شيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�شان اإىل ال�شوق وبحث عن 
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�شارق ثم رفع يده و�شفع جحا �شفعة 
قوية وهو يقول الن انا اأ�شفعك يا م�شعود اأما املرة القادمة ف�شاأقتلك.. فقال جحا: انا ل�شت م�شعودا يا رجل 
انا جحا ومْن هنا ل يعرفني؟ فقال الرجل ا�شف ا�شف اعتقدت انك م�شعود ثم م�شى اإىل �شيخ التجار فذهب 

خلفه وعند الباب �شمع �شحكاتهم معا فعرف انهم �شحكوا عليه .
يف امل�شاء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�شان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال: يا �شيد ح�شان ان �شيخ 
التجار يقول لك ار�شل اليه 005 دينار وقال يف احلال ا�شرع فهناك م�شكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث 

بينكم �شباحا وما فعلته يف جحا.
 ف�شدقه ح�شان وا�شرع واخرج 500 دينار وقال هل اتي معك؟ فقال: ل.. انه واقع يف م�شكلة ويخاف ان تاأخدك 

ال�شرطة معه.
دكانه فوجده يجل�ض هناك  التجار.. فمر على  �شيخ  امر  لينظر يف  م��رتدد وخائف  وهو  ذهب ح�شان �شباحا 

فا�شتعجب لذلك. والقى عليه ال�شالم ثم �شاأله هل تركتك ال�شرطة؟
 فقال �شيخ التجار: اية �شرطة؟

 فحكى له ماحدث وهو ي�شرب راأ�شه بيده حزنا على �شياع النقود. فقال �شيخ التجار: ومن يعرف ما حدث 
من امر جحا غرينا؟ ف�شمعوا �شوتا يقول انا.. تقدم جحا وهو ي�شحك.. ل يوجد احد ي�شحك على جحا. 
فقال ح�شان �شاأخرب ال�شرطة مبا حدث منك فقال جحا.. ح�شنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �شفعتي 

ت�شاوي 500 دينار. 

زوار ينظرون اإىل منوذج ي�ضبه �ضيارة لمبورغيني م�ضنوع من قطع ت�ضتخدم يف الألعاب يف مركز ت�ضوق يف 
�ضنيانغ مبقاطعة لياونينغ �ضمال �ضرق ال�ضني. ا ف ب

علماء  اأن  الطبية،  �شيت�شينوف  جلامعة  الإع��الم��ي  املكتب  اأع��ل��ن 
اأمرا�ض  اجلامعة �شي�شتخدمون الذكاء ال�شطناعي للتنبوؤ بتطور 

القلب والأوعية الدموية ا�شتنادا اإىل �شور قاع العني.
وي�شري بيان املكتب، اإىل اأن "البتكارات العلمية جلامعة �شيت�شينوف 
التعليم  وبرامج  ال�شطناعي  الذكاء  با�شتخدام  املرتبطة  الطبية 
القلب  اأمرا�ض  بتطور  بالتنبوؤ  م�شتقبال  لالأطباء  �شي�شمح  الآيل، 
�شور  اإىل  ا�شتنادا  باملئة،   100 اإىل  ت�شل  بدقة  الدموية  والأوعية 

قاع العني".
�شتكون  التكنولوجيا  ه��ذه  الإع��الم��ي،  املكتب  يف  م�شدر  وي�شيف 

متاحة للخرباء والأطباء يف غ�شون 5-7 اأعوام.
ال��ذي ي�شمح  الوحيد يف اجل�شم  امل��ك��ان  ال��واق��ع، ه��و  وق��اع العني يف 

فاإن  ل��ذل��ك  ال�شعرية.  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  ح��ال��ة  بتقييم  ل��الأط��ب��اء 
حتليل  يف  الآيل  التعليم  وب��رن��ام��ج  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ا�شتخدام 
بتطور  بالتنبوؤ  �شي�شمح  العني،  ق��اع  �شور  يف  احلا�شلة  الت�شوهات 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بدقة عالية.
القلب  اأم���را����ض  م��دي��ر معهد  ك��وب��ي��ل��وف،  ال��دك��ت��ور فيليب  وي��ق��ول 
اأمرا�ض القلب والت�شخي�ض الوظيفي  ال�شخ�شية، بروفي�شور ق�شم 
واملوجات فوق ال�شوتية يف اجلامعة، "يعترب حتليل قاع العني اأحد 
التي  واملن�شة  ب�شهولة،  ا�شتخدامها  ميكن  التي  الت�شخي�ض  ط��رق 
باملئة،   99 اإىل  دقتها  ت�شل  للتنبوؤ  بخوارزمية  مرتبطة  ابتكرناها 
ون�شتمر يف اختبارها للو�شول اإىل م�شتوى اأعلى لدقة التنبوؤ. وبعد 

ذلك �شتبداأ الختبارات ال�شريرية يف اجلامعة".

قاع �لعني للتنبوؤ باأمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية


