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درا�سة حتذر.. القيلولة 
موؤ�سر على مر�ض خطري

ماليني  ل��دى  �أ�سا�سية  ع���ادة  �ل��ن��ه��ار  و���س��ط  �لق�سرية  �ل��غ��ف��وة  تعترب 
�لب�سر، لكن باحثني حذرو� يف در��سة حديثة من �أن �لقيلولة قد تكون 

موؤ�سر� مبكر� لالإ�سابة باخلرف و�ألزهامير عند �لتقدم يف �لعمر.
80 عاما لأكرث  �أعمارهم على  1400 �سخ�سا تزيد  وتابعت در��سة 

من عقد، ور�قبت وترية �أخذهم قيلولة يومية وقدر�تهم �لإدر�كية.
وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لأ�سخا�ص �لذين �أخذو� قيلولة مرة و�حدة �أو 
�أكرث يف �ليوم، كانو� معر�سني �أكرث خلطر �لإ�سابة مبر�ص �ألزهامير 

بن�سبة 40 باملئة، مقارنة مبن ل ينامون خالل �لنهار.
�لدر��سة  قائد  لينغ  ي��و  ع��ن  �لربيطانية  "مريور"  �سحيفة  ونقلت 
�لأ����س���ت���اذ �مل�����س��اع��د يف �ل���ط���ب �ل��ن��ف�����س��ي ب��ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا �سان 
فر�ن�سي�سكو، قوله: "�إذ� مل تكن قيلولة ب�سكل طبيعي وح�سلت ب�سكل 
فهو  ح���ذر�،  تكون  �أن  فيجب  �مل���دة،  م��ن حيث  وك��ان��ت طويلة  متكرر، 

موؤ�سر مبكر لالإ�سابة باخلرف و�ألزهامير لحقا".
و�أرجع لينغ �لتدهور �ملعريف لدى �لأ�سخا�ص �ملد�ومني على �لقيلولة، 
مينح  ما  وه��و  ليال،  �أق��ل  �ساعات  ينامون  �لأ�سخا�ص  جتعل  �أنها  �إىل 

�لدماغ وقتا �أقل للتخل�ص من �لربوتينات �ل�سامة.
و�تفقت رئي�سة ق�سم �ل�سيا�سات يف جمعية �أبحاث �ألزهامير �لربيطانية 
�أخطار  وج��ود  "عدم  �إىل  �أ�سارت  لكنها  لينغ،  ر�أي  مع  ميت�سل  �سوز�ن 

�سحية حقيقية يف حال �أخذ قيلولة ق�سرية بعد وجبة �لغد�ء".
و�أ�سافت ميت�سل: "�أمناط �لنوم غري �ملعتادة �سائعة لدى �لأ�سخا�ص 
�مل�سابني باخلرف، لكن �لأبحاث ت�سري �إىل �أن تغري�ت �لنوم ميكن �أن 

تظهر قبل وقت طويل من ظهور �أي �أعر��ص مثل فقد�ن �لذ�كرة".

مياه و اأ�سراب فريدة يف 
اأنتاركتيكا.. ماذا وجد العلماء؟

على جرف جليدي كبري يقع د�خل كهف يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية، 
حتت  مهما  بيئيا  نظاما  لكت�سافهم  فرحا  نيوزيلنديون  علماء  قفز 

�ملاء.
على  �ملناخ  تاأثري�ت  در��سة  بق�سد  للمنطقة  توجهو�  �لذين  فالعلماء 
�أ�سر�با من كائنات �سغرية ت�سبه �لروبيان على عمق  �جلرف، وجدو 

فريد�". "ماء  �عتربه  ما  حتت  مرت   500
جامعات  من  باحثني  نيوزيلند�" جمموعة  "�أنتاركتيكا  معهد  ودعم 
و�لغالف  للمياه  �لوطني  و�ملعهد  و�أوت��اغ��و،  و�أوك��الن��د  ويلينغتون  يف 
�جلوي )نيو�(، للتحقيق يف �لدور �لذي ميكن �أن يلعبه �ملناخ يف ذوبان 

�جلرف �جلليدي.
لكن �ملفاجاأة كانت �سيدة �مل�سهد، فعندما حفرو� يف �جلليد �إىل �لأ�سفل 
�متالأت كامري�تهم مبزدوجات �لأرج��ل، وهي خملوقات �سغرية من 

نف�ص ن�سب �لكركند و�سرطان �لبحر.
وقال كريغ �ستيفنز من معهد "نيو�": "لفرتة من �لوقت �عتقدنا �أن 
خطاأ ما ح�سل يف �لكامري�، لكن عندما حت�سن �لرتكيز لحظنا وجود 

�سرب من �ملف�سليات بحجم 5 مم تقريبا".
و�أو�سح هو هورغان قائد �لبحث، �أن زمالءه كانو� على در�ية ب�سبكة 
من بحري�ت �ملياه �لعذبة و�لأنهار �ملخفية �أ�سفل �ل�سفائح �جلليدية 

يف �لقطب �جلنوبي، لكن مل يتم م�سحها ب�سكل مبا�سر بعد.
و�أ�ساف هورغان: "كانت مر�قبة �لنهر و�أخذ عينات منه مبثابة �أول 

من يدخل عاملا خفيا".
�سلوكه،  ملر�قبة  �لنهر  يف  تركت  �لأدو�ت  من  جمموعة  �أن  �إىل  ولفت 
فريدة من  �ملياه  يجعل  فيما  بالتحقيق  �ملخترب  باحثو  �سيقوم  بينما 

نوعها.
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مهرجانات بعلبك تنف�ض 
الغبار و ترف�ض املوت

بعد 3 �سنو�ت عجاف عا�سها لبنان كانت مليئة بالأزمات و�لكو�رث، ي�ستعد 
جديد،  م��ن  �إطالقها  لإع���ادة  �لدولية  بعلبك  مهرجانات  على  �لقائمون 

ويقولون �إن ر�سالتها "ن�سر �لثقافة ورف�ص �لنهيار و�ملوت".
ويعود �جلمهور للمرة �لأوىل منذ 3 �سنو�ت �إىل مهرجانات بعلبك �لدولية 
خالل �ل�سيف �جل��اري، بعد غيابها �حلقيقي يف �ل�سنو�ت �لأخ��رية ب�سبب 
جائحة كورونا و�لأزم��ات �ملتالحقة �لأخ��رى، حيث �كتفى �ملنظمون بن�سخ 

�فرت��سية.
وقالت رئي�سة مهرجانات بعلبك �لدولية نايلة دو فريج ملوقع "�سكاي نيوز 
عربية"، �إن �حلدث �لذي ي�سمل 4 حفالت بدء� من �لثامن من يوليو �ملقبل 
وميتد �إىل �ل�سابع ع�سر منه، ياتي يف وقت ي�سهد به لبنان �أزمات متتالية، 

مما ميثل حتديا و"�سكال من �أ�سكال �ملقاومة �لثقافية" ح�سب تعبريها.
وتابعت: "نحن م�ستمرون رغم كل �لظروف ونرف�ص �ملوت، و�سيكون �فتتاح 
�للبنانية  و�لأغ��ن��ي��ات  للمو�سيقى  حتية  ه��ي  بحفلة  يوليو   8 يف  �ملهرجان 
�إد�رة  ي��ت��وىل  فيما  بعلبكي،  �سمية  �للبنانية  �ل��ف��ن��ان��ة  حتييها  �ل��رت�ث��ي��ة 

�لأورك�سرت� �ملاي�سرتو لبنان بعلبكي".
و�أ�سافت دو فريج: "��ستكمال للتز�م �ملهرجان بدعم �ملو�هب �ل�سابة، تطل 
علينا يف 10 يوليو فرقة �أدوني�ص �لتي تعنى مبو�سيقى �لبوب-روك، وهي 
�أغنيتني جديدتني خالل �سهرة  فرقة فنية لبنانية �ستقدم يف �ملهرجانات 
بالأم�سيات  �خلا�سة  �لبطاقات  نفدت  وق��د  مقاعد"،  "دون  �ل��و�ق��ف  على 

خالل فرتة وجيزة".

انف�سام ال�سخ�سية هل 
هو مر�ض مناعي؟

ك�سف باحثون يف جامعة طوكيو �رتباطاً 
م�سادة  و�أج�سام  �ل�سخ�سية  �نف�سام  بني 
تتعرف  �مل��ن��اع��ي،  �جل��ه��از  ي�سنعها  ذ�ت��ي��ة 
ع���ل���ى ب���روت���ي���ن���ات �جل�������س���م ن��ف�����س��ه بدل 

�لتهديد�ت �خلارجية، من �مليكروبات.
طريقة  على  يوؤثر  ��سطر�ب  و�لنف�سام 
�لو�قع،  و�إدر�ك  و�ل��ت��ف��ك��ري  �ل��ت�����س��رف 
وغالباً ما يكون عالجه �سعباً، لختالف 
�لأ�سباب و�لأعر��ص. وح�سب موقع "د�يلي 
�ساين�ص"، تو�سلت �لدر��سة �جلديدة �إىل 
ي�ساعد   NCAM1 ي�سمى  جزيئاً  �أن 
بع�سها  مع  �لتحدث  على  �لدماغ  خاليا 
�لع�سبية،  �ل����و�����س����الت  ع����رب  �ل��ب��ع�����ص 
�نف�سام  م��ر���ص  ت��ط��ور  ور�ء  ي��ك��ون  ق���د 
�لأج�سام  دور  �لفريق  ودر�ص  �ل�سخ�سية. 
 ،NCAM1 ���س��د  �مل��ن��اع��ي��ة  �مل�������س���ادة 
و�أظ���ه���رت �ل��در����س��ة �ل��ت��ي �أج���ري���ت على 
�لذ�تية  �مل�سادة  �لأج�سام  �أن  �حليو�نات 
من  يعاين  �ملري�ص  جتعل  �ملر�سى  ل��دى 
ردود  تنظيم  �إدر�ك���ي، وتغري�ت يف  �سعف 
نقاط  تر�جع عدد  �ملفاجئة، ومن  �لفعل 
مهمة  هياكل  وه��ي  �لع�سبي،  �ل�ستباك 
�ل���دم���اغ، وتتاأثر  ب��ني خ��الي��ا  ل��ل��ت��و����س��ل 

�أي�ساً بالنف�سام.

�لأحذية  �رتد�ء  جتعل  �أ�شباب   4
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حفنة  بتناول  للتغذية  �لأملانية  �جلمعية  �أو���س��ت 
"ملء ر�حة �ليد" من �ملك�سر�ت يومياً ملا تتمتع به 

�ملك�سر�ت من فو�ئد جّمة لل�سحة.
�ملك�سر�ت كالبندق و�جلوز  �أن  و�أو�سحت �جلمعية 
و�ل���ل���وز ت��زخ��ر ب��الأح��م��ا���ص �ل��ده��ن��ي��ة �أوم��ي��غ��ا 3 
و�أوميغا 6 هذه �لأحما�ص �لدهنية تتمتع بتاأثري 
وحتافظ  �لكولي�سرتول،  م�ستويات  على  �إيجابي 
من  تقلل  وبالتايل  �لدموية،  �لأوعية  �سحة  على 
خطر �لإ�سابة بت�سلب �ل�سر�يني و�أمر��ص �لقلب 

�لتاجية.
وبالإ�سافة �إىل �لدهون �ل�سحية، حتتوي �ملك�سر�ت 
�لثانوية  �لنباتية  �مل����و�د  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ع��ل��ى  �أي�����س��اً 
و�لألياف و�لفيتامينات و�ملعادن و�لعنا�سر �لنزرة، 
ونتيجة  للربوتني.  جيدة  م�سادر  متثل  �أنها  كما 
ملدة  بال�سبع  �ل�سعور  على  ت�ساعد  ف��اإن��ه��ا  ل��ذل��ك، 
طويلة، ومن ثم متنع نوبات �جلوع �ل�سديدة، مما 

بالر�ساقة.  و�لتمتع  �ل��وزن  �إنقا�ص  يف  ي�ساعد 
ك��م��ا ت��ع��م��ل �مل��ك�����س��ر�ت ع��ل��ى �إم�����د�د �جل�سم 

بالطاقة وتعزز �لرتكيز.
وب�سبب حمتو�ها �لعايل من �لدهون، 

فاإن �ملك�سر�ت تف�سد ب�سرعة. ومن ثم 
ل ي�سري مذ�قها ُمر�ً وعفناً فح�سب، 

بل ت�سكل �أي�سا منتجات متحللة، 
وميكن  بال�سحة  �سار  بع�سها 

����س��ط��ر�ب��ات يف  �إىل  ي���وؤدي  �أن 
�جلهاز �له�سمي.

�ملك�سر�ت  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ 
ط������ازج������ة لأط������������ول ف����رتة 
مم����ك����ن����ة، م������ن �لأف���������س����ل 

ومظلمة  ب������اردة  ت��خ��زي��ن��ه��ا 
�سبكة  يف  جيد�ً  ومعباأة  وجافة 

�أو �سندوق خ�سبي، فهذ� يوفرلها تهوية جيدة.

الإ�سهال
وحدة  ورئ��ي�����ص  م��دي��ر  ج��ه��ا،  �سيخار  ر�يف  �ل��دك��ت��ور  ي�سرح 
فريد  �إ�سكورت�ص،  فورتي�ص  م�ست�سفى  يف  �ل��رئ��ة  �أم��ر����ص 
�آباد، �أكرث �أنو�ع �لعدوى �سيوًعا �لتي ميكن �أن ي�ساب بها 
�لأكرث  "�ملر�ص  ق��ائ��اًل:  �ل�سباحة،  حمام  من  �لأ�سخا�ص 
�لإ�سهال.  �ل�سباحة هو  ينتقل عرب حمامات  �لذي  �سيوًعا 
وقد ثبت �أنه يف �ملتو�سط ، يكون لدى �لأ�سخا�ص �مل�سابني 
�أج�سامهم  يف  �ل��رب�ز  من  ج��ر�م   0.14 ح��و�يل  بالإ�سهال 
�إىل حمام  بالإ�سهال  عادة، وعندما يذهب �سخ�ص م�ساب 
وبالتايل  �مل��ي��اه،  �إىل  ه��ذه  �ل���رب�ز  كمية  تنتقل  �ل�سباحة، 
ميكن لأي �سخ�ص �أن يتبلع جزء�ً من هذه �لكمية دون �أن 

يدري، وي�ساب بعدوى �لإ�سهال"
�لعدوى �جللدية و�أمر��ص �أخرى

ا عدوى  �إىل جانب �لإ�سهال، ميكن �أن ت�سبب �ل�سباحة �أي�سً
جلدية، و�لتهاب �لأذن، و�لتهاب �جلهاز �لتنف�سي، و�لتهاب 
�ل��ت��ي تتعر�ص للمياه  �أج����ز�ء �جل�����س��م  �ل��ع��ني. وه���ذه ه��ي 
تعي�ص  �لتي  �حلية  �لكائنات  �لغالب  يف  وت�سببها  مبا�سرة 

ب�سكل طبيعي يف �ملاء.

م�سببات الأمرا�ض
ل���ع���دوى حمامات  �مل�����س��ب��ب��ة  �ل�����س��ائ��ع��ة  �ل���ك���ائ���ن���ات �حل���ي���ة 
�ل�سباحة هي �لكريبتو�سبوريديوم، �لليجيونيال، �لز�ئفة، 

نوروفريي�ص، �سيغيال، �إي كولي، و�جليارديا.
�لأذن،  قناة  �مل��اء يف  يحب�ص  عندما  �لأذن  �لتهابات  حت��دث 
بالنمو  �ل��ف��ط��ري��ات  �أن����و�ع  وبع�ص  للبكترييا  ي�سمح  مم��ا 
يف �لأم���اك���ن �ل��رط��ب��ة. ه���ذه �لل��ت��ه��اب��ات �ل��ب��ك��ت��ريي��ة، رغم 
ت�سبب  �أن  ميكن  نف�سها،  تلقاء  من  تختفي  �أن  ميكن  �أنها 
بع�ص  ي�ساب  �أن  �سديدة. ميكن  و�أملً��ا وحكة  �سديًد�  تورًما 
ا مب�ساكل يف �جلهاز �لتنف�سي ب�سبب �بتالع  �لأ�سخا�ص �أي�سً

بكترييا �لليجيونيال من مياه حمامات �ل�سباحة.

كيفية منع هذه اللتهابات
�ل�سباحة  قبعة  ب��ارت��د�ء  ك��وم��ار  ر�جي�ص  �ل��دك��ت��ور  ين�سح 
�ل�سعر  حل��م��اي��ة  �ل�سباحة  ح��م��ام  يف  �ل��و�ق��ي��ة  و�ل��ن��ظ��ار�ت 
بال�ستحمام  يو�سي  كما  للكلور.  �لتعر�ص  من  و�لعينني 
بعد �ل�سباحة بال�سابون و�ل�سامبو ب�سكل �سحيح حلماية 

�ل�سعر و�لب�سرة.
بو�سع كرمي  كومار  �لدكتور  يو�سي  �سبق،  ما  �إىل  �إ�سافة 
ع���ازل �أو م��رط��ب �أو زي���ت ج���وز �ل��ه��ن��د ق��ب��ل دخ���ول حمام 

�ل�سباحة، وتناول �ملزيد من فيتامني �سي لتحييد �لكلور.
�سعرت  �إذ�  ه����ذه،  �ل�����س��الم��ة  ت���د�ب���ري  م���ن  �ل���رغ���م  وع��ل��ى 
�ل�سباحة، فقد �سارك �لدكتور  بالعدوى بعد دخول حمام 
توفري  يف  ت�ساعد  �أن  ميكن  �لتي  �لن�سائح  بع�ص  ك��وم��ار 
م�سبح  يف  �ل�سباحة  بعد  ب��ال��ع��دوى  �أ���س��ب��ت  "�إذ�  �ل��ر�ح��ة. 
عام، يجب �أن ترى طبيبك على �لفور. �إذ� كنت تعاين من 
�أو تهيج يف �جللد، فا�ستحم مباء نقي  طفح جلدي �سديد 
�أو تهيج يف  �لتهاب  و�إذ� كنت تعاين من  و�ت�سل بطبيبك. 
�لعني، �غ�سل على �لفور عينيك باملاء �لعذب ور�جع طبيب 

�لعيون.

فوائد ال�سباحة
�لتي  �ملناطق  من  �جل�سم  وزن  �ل�سباحة  �أث��ن��اء  �مل��اء  يرفع 
يثق عليها �جل�سم مف�سل حممل ، خا�سة �لكاحل و�لركبة 
.من  بالت�ساوي  �جل�سم  مترين  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  و�ل����ورك، 
�أحد �أ�سباب �لتكل�ص هو �لثقل �لز�ئد على �ملفا�سل . لذلك 
ي�ستطيعون  ل  �لتكل�ص  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ص 
�مل�سي و�لرك�ص لفرتة طويلة . لهذ� �ل�سبب �ل�سباحة هي 
�لريا�سة �ملثالية ملر�سى �لتهاب �ملفا�سل و�لذين يعانون من 

�لتكل�ص . �ل�سباحة هي مترين فعال جد� للع�سالت حول 
�لعمود �لفقري . مترن �ل�سباحة �لعديد من �لع�سالت يف 
�آن و�حد. على �سبيل �ملثال ، �إذ� كنت تريد ركوب �لدر�جة 
�لعائم  �ل�سخ�ص  �أم���ا  تتحرك  وح��ده��ا  �ل�����س��اق  فع�سالت 
نف�ص  و�ل��ذر�ع يف  و�لكتف  �لفقري  و�لعمود  �ل�ساق  يحرك 
�لوقت . ل تقت�سر فو�ئد �ل�سباحة على �لع�سالت فقط ، 
يوؤثر من �لناحية �لذهنية و يوفر �ل�سرتخاء �إىل جانب 
من �لر�حة �لع�سلية . تعطي �سعور� بالهدوء و�ل�سرتخاء، 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  حرق  على  ي�ساعد   . �لنف�سي  كالعالج 
�أكرث من غريها من �لريا�سات . وهي ريا�سة فريدة توفر 

فائدة عقلية وع�سلية �إىل جانب �لإ�ستمتاع .
طبعا.  �ل�سباحة  عند  �لهتمام  �إىل  حتتاج  �لنقاط  بع�ص 
على �سبيل �ملثال ، مر�سى فتق �لرقبة يجب �أن تكون �أكرث 
حذر� عند �ل�سباحة. يجب �أن يت�سرفو� ح�سب توجيه من 
�لكتف  �لذين يعانون من م�ساكل يف  �لأ�سخا�ص  �لأطباء. 
�لريا�سة  ، هي  �ل�سباحة   . نف�سه  �حل��ذر  ياأخذو�  �أن  يجب 
ت�سبب مزيد� من �ل�سرر عند �تباع �ل�سلوك �خلطاأ وت�سر 

كال من �لرقبة و�لكتف .
هنالك خطر �ل�سقوط ب�سبب �لأر�ص �لزلقة حول �مل�سبح 
. قد حتدث �إ�سابات يف مثل هذه �حلالت . فيجب �لنتباه 
و�أخذ �حلذر �لالزم . ��ستعمال نعل �ل�سباحة و�ل�سحاطات 
تكن  �إذ� مل   . وفعال  ب�سيطا  تدبري�  �سيكون  �ملنزلقة  غري 
خبري� يف �لقفز يجب �أن ل تقفز من مكان مرتفع ىل �ملاء. 

لأن هنالك خطر �ل�سلل و�لعوق مدى �حلياة .
�لظروف   . �لنظافة  ���س��روط  ه��ي  �أخ���رى  م�سكلة  هنالك 
�ل�سحية و�لنظافة يف �لبحر وخا�سة �مل�سابح �إذ� كانت غري 
منا�سبة قد ت�سبب �لعديد من �لأمر��ص �ملعدية . يف بد�ية 
عند  وخا�سة   ، �لبولية  �مل�سالك  �لتهابات  �لأم��ر����ص  هذه 

�لن�ساء

م�سرح الغد يعود من 
جديد يف القاهرة

�لتجديد  م����ن  ك����ام����ل  ع�����ام  ب���ع���د 
"م�سرح  ع����اد  �أج���ه���زت���ه  وت���ط���وي���ر 
�لغد" �لتابع للبيت �لفني للم�سرح 
ملو��سلة عرو�سه و�أع��اد معه تر�ث 
�لريحاين  جنيب  �ل��ر�ح��ل  �لفنان 
)�سانع  ع����ن����و�ن  ي��ح��م��ل  ب���ع���ر����ص 

�لبهجة(.
�لعر�ص �إع��د�د و�إخ��ر�ج نا�سر عبد 
و�سيد  �أح��م��د  رمي  وب��ط��ول��ة  �ملنعم 
و�سامية  �لزيات  وحممود  �لرومي 
وهايدي  ح�سيب  وحم��م��د  ع��اط��ف 
عبد  و�أ�سرف  زنون  وخ�سر  بركات 

�لف�سيل.
ي��ت��ن��اول �ل��ع��ر���ص ع��ل��ى م���دى 75 
دقيقة �مل�سو�ر �لفني للريحاين من 
خالل �ملزج بني �ل�سرد �ملبا�سر على 
ل�����س��ان �لأب���ط���ال وت��ق��دمي م�ساهد 
�مل�سرحية  �أعماله  �أ�سهر  موؤد�ة من 

�لتي كتبها بديع خريي.
-1889" �لريحاين  برع  ومثلما 

على  �لب�سمة  ر���س��م  يف   "1949
�ل��وج��وه و�ك��ت�����س��اب �ل��ت��ع��اط��ف من 
خالل �ملو�قف �لإن�سانية �ل�سادقة 
ن��ف�����ص �لنهج  �ل��ع��ر���ص ع��ل��ى  ����س���ار 
يف  �مل�����س��رح  يف  �ل�سحكات  فتعالت 
�لت�سفيق  ودوى  ك��ث��رية  م�����س��اه��د 
بالأد�ء  �إعجابا  �أخ���رى  م�ساهد  يف 
�ملميز للممثلني �لذين تبادلو� �أد�ء 

دور �لريحاين فيما بينهم.
وق����ال �مل���خ���رج ن��ا���س��ر ع��ب��د �ملنعم 
لرويرتز بعد �لليلة �لأوىل للعر�ص 
يف  ي��اأت��ي  "�لعر�ص  �لث��ن��ني  م�ساء 
�إطار �حتفال كبري لوز�رة �لثقافة 
�لع�سرين،  �ل����ق����رن  ب��ع�����س��ري��ن��ات 
 1930 �إىل   1920 م��ن  �ل��ف��رتة 
مب��خ��ت��ل��ف رم����وزه����ا، وم����ن �سمن 
�لرموز �سيد دروي�ص وجنيب  هذه 

�لريحاين وبديع خريي".

كيم كاردا�سيان ت�سبه 
باربي باأحدث اإطالالتها
ت��ع��رف جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون �ل���و�ق���ع  
تولد  كيف  متاماً  كارد��سيان   كيم 
و�سائل  ع���ل���ى  ل�������س���وره���ا  م��ت��اب��ع��ة 
بالو�سعيات  �لجتماعي  �لتو��سل 

�لو�ثقة �لتي تبدو بها يف �سورها.
طلبت  �مل�����ا������س�����ي  �لح�����������د  ي���������وم 
نورث  �بنتها  م�ساعدة  كارد��سيان 
��ستلقت  ت�سوير،  جل�سة  يف  وي�ست 
خاللها على �ل�سرير بثياب باللون 
�ل��������وردي �ل����ز�ه����ي م����ن ت�����س��م��ي��م  
�أظهرت  و�لتي    Balenciaga

منحنياتها �ملذهلة.
ظهرت كيم يف �ل�سورة وهي ت�سع 
ذر�ع��ي��ه��ا ف��وق ر�أ���س��ه��ا متمددة �ىل 

جانب و�حد من ج�سدها.

ما هي االأمرا�ض التي قد تلتقطها اأثناء ال�سباحة؟
وقت  اأف�سل  يعترب  ال��ذي  -ح��زي��ران  يونيو  �سم�ض  حلت 
لال�ستمتاع بحمامات ال�سباحة املنع�سة للتغلب على احلرارة 
اخلا�سة  ال�سباحة  حقيبة  جتهز  اأن  قبل  ولكن  احلارقة. 
اأن تنتقل  بك، هل ت�ساءلت يوًما عن الأمرا�ض التي ميكن 

من حمام ال�سباحة العام؟
يقول اخلرباء، اإن حمامات ال�سباحة العامة 

قد حتتوي على بكرتيا ومواد كيميائية، وميكن 
اأو  البلع  اأن تدخل هذه اجلراثيم اجل�سم عرب 

مالم�سة املاء، وحتى ا�ستن�ساق الأبخرة.
فيما يلي اأهم الأمرا�ض التي تنتقل عرب حمام ال�سباحة، 

بح�سب ما اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:

لهذا ال�سبب.. تناول 
حفنة من املك�سرات يوميًا
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�ش�ؤون حملية
دفعة خليفة

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تطلق ا�سم فقيد الوطن ال�سيخ خليفة بن زايد على دفعة خريجي عام 2022
مرا�سم التخرج ُتقام يف دبي اأوبرا يوم 28 يونيو برعاية اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم تكرميًا مل�سرية املغفور له وم�ساهماته يف جمال التعليم

اأطلقته اجلمعية اخلليجية لق�سطرة القلب

دبي ت�سهد اإطالق اأول برنامج تعليمي طبي يف ال�سرق االأو�سط 

برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

�سقيا »�سكرًا لعطائك« ت�ستهدف 1000 عامل يف عجمان

•• دبي- الفجر

�أع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن ر�����س���د للطب 
�ملغفور  ��سم  �إط��الق  عن  �ل�سحية  و�لعلوم 
ب���ن ز�يد  �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  ل���ه -ب�����اإذن �هلل- 
�لعام  ه��ذ�  خريجيها  دفعة  على  نهيان  �آل 
ل��ذك��رى ���س��م��ّوه -ط��ي��ب �هلل ثر�ه  ت��ك��رمي��اً 
متكني  �سبيل  يف  �لعظيمة  -وم�����س��اه��م��ات��ه 
لفقيد  و�زدهارها، وتخليد�ً  �لإمار�ت  دولة 
13 مايو  ي��وم  �ل���ذي و�ف��ت��ه �ملنية  �ل��وط��ن 

�ملا�سي.
ت��خ��ّرج دفعة  ُت��ق��ام مر��سم  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
يونيو،   28 ي����وم  �أوب������ر�  دب����ي  يف  خ��ل��ي��ف��ة، 
�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �سمو  من  برعاية 
ر��سد  بن  رئي�ص جامعة حممد  �آل مكتوم، 
جمل�ص  ورئي�ص  �ل�سحية  و�لعلوم  للطب 

�إد�رة موؤ�س�سة دبي �ل�سحية �لأكادميية.
2022 ط���الب���اً من  ع����ام  دف���ع���ة  وت�����س��م��ل 
�لدفعة  فيها  مبا  خمتلفة،  �سحية  بر�مج 
بكالوريو�ص  برنامج  خريجي  م��ن  �لأوىل 
�لطب و�جلر�حة من كلية �لطب، و�لدفعة 
من  �لعليا  �لدر��سات  خريجي  من  �لأوىل 
�لأوىل  و�لدفعة  و�لقبالة  �لتمري�ص  كلية 
ب��رن��ام��ج م��اج�����س��ت��ري �لعلوم  م��ن خ��ري��ج��ي 

خريجي  �إىل  بالإ�سافة  �حليوية  �لطبية 
�لعليا يف طب  للدر��سات  �لرب�مج �خلم�ص 
�لأ�سنان من كلية حمد�ن بن حممد لطب 
�أي�ساً  �لأ�سنان. و�سي�سم �حلدث �لتاريخي 
�ل�سحة  يف  �لزمالة  برنامج  �أط��ب��اء  تخّرج 
�لنف�سية لالأطفال و�ليافعني، �لذي يقدمه 
لالأطفال  �لتخ�س�سي  �جلليلة  م�ست�سفى 

بالتعاون مع �جلامعة.
وتعليقاً على هذ� �ملو�سوع، قال �سمو �ل�سيخ 
�أحمد بن �سعيد �آل مكتوم، رئي�ص �جلامعة 

ورئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�س�سة دبي �ل�سحية 
دفعة خريجي  ت�سمية  "قررنا  �لأكادميية: 
عام 2022 تيمناً با�سم �ملغفور له باإذن �هلل 
وتكرمياً  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
�لر�ئدة  و�لإجن��������از�ت  �ل��ع��ري��ق��ة  مل�����س��ريت��ه 
�لإم������ار�ت، وتقدير�ً  ل��دول��ة  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لدولة  تعزيز مكانة  �جل��وه��ري يف  ل��دوره 
�لتعليم  وع��امل��ي��اً يف جم��ال  �ل��ر�ئ��دة حملياً 

و�ل�سحة".
و�أ�ساف قائاًل: "لطاملا �سكل �لتعليم �إحدى 

�أه����م �أول���وي���ات �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة، ط��ي��ب �هلل 
كحجر  �لتعليم  باأهمية  منه  �إمي��ان��اً  ث��ر�ه، 
�أ���س��ا���ص ل��الرت��ق��اء ب��الإم��ار�ت نحو جمتمع 
�أك��رث �سموليًة و�زده���ار�ً، حيث �سهد عهده 
�لتعليم  لتطوير  عديدة  م��ب��ادر�ت  �إط��الق 
�أف�سل  �سّجع  مما  �مل�ستويات،  خمتلف  على 
�جلامعات حول �لعامل على تاأ�سي�ص مر�كز 
لها يف �لإمار�ت و�أثمر عن ��ستقطاب طالب 
متميزين من جميع �أنحاء �ملنطقة �لعربية 

و�لعامل".

�سريف،  ع��ام��ر  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  وم��ن جانبه 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�ملدير  �جلامعة  مدير 
دبي �ل�سحية �لأكادميية: "فقدت �لإمار�ت 
�سعى  ��ستثنائياً  قائد�ً  خليفة  �ل�سيخ  بوفاة 
ر�ئد  م��رك��ز  �إىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  ب��ك��ل ج���ه���وده 
خالل  �سهدنا  حيث  �ملنطقة،  يف  للتعليم 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �رت��ق��اء  قيادته  ف��رتة 
يف �لإمار�ت �إىل م�ستويات �أعلى با�ستمر�ر، 
بن  حممد  جامعة  تاأ�سي�ص  فخر�ً  ويكفينا 
ر��سد للطب و�لعلوم �ل�سحية يف عهد �سمّوه 
طيب �هلل ثر�ه، ونفخر �ليوم بتخريج دفعة 

خليفة �حتفاء باإرثه �لعظيم".
عليا  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لطالبة  قالت  وب��دوره��ا، 
�جلامعة،  يف  �لطلبة  جمل�ص  رئي�ص  �مل��ال، 
ب���ك���ال���وري���و����ص �لطب  ب���رن���ام���ج  وخ���ري���ج���ة 
و�جل���ر�ح���ة م��ن ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ر��سد 
للطب و�لعلوم �ل�سحية 2022: "�أت�سرف 
ب��ك��وين م��ن خ��ري��ج��ي ه���ذ� �ل���ع���ام، ونفخر 
�ملغفور  با�سم  دفعتنا  ترتبط  ب���اأن  جميعاً 
له �ل�سيخ خليفة بن ز�يد، طيب �هلل ثر�ه، 
ع���رف���ان���اً م��ن��ا ب����الإجن����از�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
وهو  �لإم����ار�ت،  يف  �لتعليم  لقطاع  قدمها 
�سرف و�متياٌز كبري بالن�سبة لنا �أن نو��سل 

�مل�سرية �قتد�ًء مب�سرية وحكمة �سمّوه".

•• دبي- الفجر

�ختتمت "�جلمعية �خلليجية لق�سطرة �لقلب" فعالية 
�إطالق "�لربنامج �لتعليمي �لطبي" �لأول من نوعه يف 
منطقة �ل�سرق �لأو�سط و" ملناق�سة �مل�ستجد�ت �ملتعلقة 
ب�سمامات �لقلب" و�لذي تناول �أحدث ما تو�سل �إليه 
�لعلم فيما يخ�ص �أمر��ص �لقلب و�لق�سطرة �لقلبية. 
وي��ه��دف ه��ذ� �حل��دث �ل��ذي ُعقد م��ن 3 �إىل 4 يونيو 
2022 و�أقيم يف فندق �سوفيتيل د�ون تاون دبي، �إىل 
تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت بني جميع �لعاملني يف �لقطاع 
و�لق�سطرة  �لقلب  جر�حات  يف  و�ملتخ�س�سني  �لطبي 
�لعامل، من  للوفيات حول  �لرئي�سي  �ل�سبب  تعد  �لتي 

دول �خلليج �لعربي وحول �لعامل. 
مت و���س��ع ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج ب��اإ���س��ر�ف ع���دد م��ن �خلرب�ء 
وموؤ�س�سي �جلمعية �خلليجي لق�سطرة �لقلب �لدكتور 
قلب  ق�سطرة  �أول  )�لكويت(  �أخ�سائي  يو�سف  �لطيب 
�أمر��ص �ل�سمامات، �لدكتور حامت �للو�تي  و�أخ�سائي 
��ست�ساري �أمر��ص �لقلب و�لق�سطرة )ُعمان( و�لدكتور 
ح�سام نور ��ست�ساري �أمر��ص �لقلب و�لق�سطرة رئي�ص 
خليفة  �آل  خليفة  ب��ن  حممد  مبركز  �لق�سطرة  ق�سم 
)�ل��ب��ح��ري��ن(، وب��اإ���س��ر�ف م��ن �ل��دك��ت��ور ف���و�ز �ملطريي 
رئي�ص �جلمعية و��ست�ساري �أمر��ص �لقلب و�لق�سطرة 
مب��رك��ز �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز لأم���ر�����ص وج��ر�ح��ة �لقلب 

مب�ست�سفى �حلر�ص �لوطني بالريا�ص )�ل�سعودية(. 

�سهد �حلدث �لأول من نوعه يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا و�لذي ��سرف على �عد�ده �سركة �أيكوم 
460  م�سارك م��ن حول  �أك���رث م��ن   ج���روب، ح�سور 

�لعامل و�ملنطقة �خلليجية و�لعربية. 
 متا�سياً مع جهود �جلمعية �خلليجية لق�سطرة �لقلب 
ب��ني �ملخت�سني يف  ت��ب��ادل �خل���رب�ت  �أج���ل تعزيز  وم��ن 

ودول  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  �ل�سحية يف  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 
جمل�ص �لتعاون �خلليجي. 

�إ�ستمر على م��دى يومني،  �ل���ذي  خ��الل ه��ذ� �حل���دث 
وخرب�ء  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  يف  �ملتخ�س�سون  ت��ع��ّرف 
�لتعاون  �أنحاء دول جمل�ص  �لقلب من جميع  �أمر��ص 
�لتقنيات  و�أح������دث  �أف�����س��ل  ع��ل��ى  �لأو�����س����ط  و�ل�������س���رق 
و�لق�سطرة،  �لقلبية  و�جلر�حات  �لأمر��ص  لعالجات 
�ملتعلقة  �مل�ستجد�ت  �أب���رز  ومناق�سة  ع��ر���ص  مت  حيث 
مدى  على  مبا�سر  بث  عمليات  ومت  �لقلب  ب�سمامات 
مركز  من  �حلديثة  �لتقنيات  عرب  �ملتتاليني  �ليومني 
�لعربية  باململكة  �ل��ري��ا���ص  يف  للقلب  �سلطان  �لأم���ري 
�لكويت،  �ل�سدرية يف  �لأمر��ص  �ل�سعودية وم�ست�سفى 
ب��ه��دف ت��ب��ادل �خل����رب�ت و�مل��ع��رف��ة م��ن �أج���ل م�ستقبل 

�أف�سل للمر�سى يف جمل�ص �لتعاون �خلليجي. 
و�سوف تعقد �جلمعية موؤمترها �ل�سنوي لهذ� �لعام يف 
�لفرتة من 3 �إىل 5 نوفمرب يف فندق �نرتكونتيننتال 
من  �مل�����س��ارك��ات  ع��ر���ص  �سيتم  دب���ي.  �سيتي،  ف�ستيفال 
قبل عدد من �ملخت�سني يف �لرعاية �ل�سحية من دول 

�خلليج �لعربي وحول �لعامل.  
و �سيتم �ي�سا بث مبا�سر لعدد من عمليات �لق�سطرة 
�ل��ق��ل��ب��ي��ة  م��ن �أم���اك���ن م��ت��ف��رق��ة ح���ول �ل���ع���امل، تهدف 
و�ل��ع��م��ل معاً،  �ل��ط��ب��ي��ة   �ل���ك���و�در  ت��ع��زي��ز  �جلمعية �ىل 
�لرعاية  وق��ط��اع  �مل��ر���س��ى،  جت��اه  م�سوؤولياتنا  وحت��م��ل 

�ل�سحية ب�سكل عام." 

•• العني الفجر:

حتت رعاية �ل�سيخ �لدكتور �سامل بن ركا�ص �لعامري، 
�لتطوعي،  لعطائك  �سكر�ً  لفريق  �لفخري  �لرئي�ص 
�سكر�ً  " �سقيا  م���ب���ادرة  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل��رح��ل��ة  ح��ق��ق��ت 
�سقيا  مل��ب��ادرة  تكملة  وذل���ك  ك��ب��ري�ً  " جن��اح��اً  لعطائك 
خليفة، بنية �ل�سدقة على �ملغفور له-باإذن �هلل -�ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�لتي تهدف 
عامل   1000 من  �أك��رث  على  و�لع�سائر  �مل��اء  لتوزيع 
منطقة  لالإ�سكان  ز�ي��د  �ل�سيخ  برنامج  فلل  جممع  يف 

�ملنتزي باإمارة عجمان.
100 متطوع ومتطوعة  �أكرث من  �سارك يف �لفعالية 
وذلك  للعمال  �ل��ب��اردة،  و�مل�سروبات  �لع�سائر  لتقدمي 

من متطوعي �سرطة دبي، و�أ�سحاب �لهمم و�ل�سرطة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م���ن �ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة عجمان 

و�أ�سحاب �لهمم وفر�سان فريق �سكر�ً لعطائك.  
�إن  �ل��ع��ام��ري،  رك��ا���ص  ب��ن  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  وق��ال 
�ملبادرة تعرب عن �حلب و�لتقدير و�لوفاء للمغفور له 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د  �ل�سيخ خليفة بن  ب��اإذن �هلل 
�لآخرين،  وم�ساعدة  �خل��ري  فعل  �ألهمنا  �ل��ذي  ث���ر�ه، 
ز�ي��د �خلري وقلوبهم  �أبناء  �لإم���ار�ت هم  �أبناء  �أن  كما 
و�لإن�سانية  �خل���الق���ة  �مل����ب����ادر�ت  ل��ت��ق��دمي  م��ف��ت��وح��ة 
�لتي تعترب منبع �خل��ري و�لقيم  �لإم����ار�ت،  م��ن دول��ة 

�لتكافلية �لر��سخة و�لأ�سيلة.
�لع�سو  �لعتيبة،  م��ان��ع  بنت  �أ���س��م��اء  �لأ���س��ت��اذة  و�أك����دت 
�لإم����ار�ت  �أن دول���ة  لعطائك  ���س��ك��ر�ً  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��خ��ري 

�لإن�ساين  �لنهج  تبنت  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
�لكثرية  و�لإن�سانية  �خل��ريي��ة،  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�ساريع  يف 
و�خلارجية،  �ملحلية  �لأ���س��ع��دة  ك��اف��ة  على  و�مل��ت��ن��وع��ة، 
�ملجتمع  �مل��غ��رو���س��ة يف  �مللهمة  �لأف���ك���ار  ت��ع��زز  �أن��ه��ا  ك��م 
وغر�ص  ن�سر  على  �حل��ر���ص  م��ن  و�لنابعة  �لإم���ار�ت���ي، 
ب�����س��ار ع��ل��ي �مل�ست�سار  ب����دوره ق���ال  �ل��ق��ي��م �لإن�����س��ان��ي��ة. 
�لقانوين لفريق �سكر�ً لعطائك، �إن مثل هذه �ملبادر�ت 
و�لإن�ساين  �لإيجابي  �ل��دور  تعزز  �لفريق،  �أع�ساء  من 
ملجتمع �لإم��ار�ت �ملتكافل، و�حلري�ص على ن�سر �لقيم 
�ل��ف��ا���س��ل��ة و�ل����رت�ح����م يف �مل��ج��ت��م��ع. وو���س��ف��ت مرمي 
�حلمادي نائب قائد جلنة �لإعالم �لتطوعي للفريق، 
�ملرحلة �لثالثة من �ملبادرة باأنها تعك�ص �لنهج �لإن�ساين 
�لعميق يف �ملجتمع �لإمار�تي، و�حلر�ص على كل ما يعزز 

�لدور �ملجتمعي يف ن�سر �ملبادر�ت �لهادفة لغر�ص �لقيم 
�ملتطوعني.  م��ن  �ل��الف��ت  �ل��ت��ج��اوب  بجانب  �جلميلة، 
وتوجه �سيف �لرحمن �أمري، رئي�ص جمل�ص �إد�رة فريق 
�سكر�ً لعطائك، بالتقدير و�لمتنان �إىل �سركاء �لنجاح 
�ل�سرطة  �لتطوعي للبحث و�لإن��ق��اذ،  ز�ي��د  وهم فريق 
ل�سرطة عجمان، كليات  �لعامة  �لقيادة  �ملجتمعية من 
�سرطة  م��ن  �لإيجابية  �ل���روح  م��ب��ادرة  �لعليا،  �لتقنية 
دب�����ي، ن�����ادي �مل�����د�م �ل��ث��ق��ايف �ل���ري���ا����س���ي، ف���ري���ق غاية 
�ل��ت��ط��وع��ي، وثيقة  �ل��ت��ط��وع��ي، ف��ري��ق نب�ص �لإم�����ار�ت 
�لإعالمية،  �لإم����ار�ت  روؤي���ة  �سبكة  و�لن��ت��م��اء،  �ل���ولء 
بكد��ص �لطربو�ص للمثلجات، فا�ست للمقاولت، مز�رع 
�لعني، �لقمة �لعاملية لال�ست�سار�ت �لقانونية، ومطعم 

بنت �لنوخذة.

احتفاًء بالفّن الإماراتي وم�سرية الفّنان املليئة باملنجزات 
االإماراتي علي عبيد 
يح�سد جائزة زرياب 

للمهارات 2022 
•• اأبوظبي-الفجر:

منح �ملهرجان �لدويل للعود، �لذي تنّظمه وز�رة �ل�سباب و�لثقافة و�لتو��سل 
�ملو�سيقي  �لفّنان  و�لع�سرين  �لثالثة  بدورته  �لعام  هذ�  �ملغربية  �ململكة  يف 
�لإمار�تي علي عبيد �حلفيتي، جائزة زرياب للمهار�ت للعام 2022 نظر�ً 

لإبد�عاته �ملو�سيقية، و�حتفاًء مب�ساهماته بالإرث �لفّني �لإمار�تي.
يف  �أقيم  �ل��ذي  �ملهرجان  فعاليات  خ��الل  �لرفيعة  �جل��ائ��زة  �لفنان  وت�سلم 
�مل��ا���س��ي، حيث �حتفى  20 و22 مايو  ب��ني  �ل��ف��رتة  ت��ط��و�ن خ��الل  مدينة 
�إمار�تي  ت��خ��ت  �أول  ت��اأ���س��ي�����ص  ���س��اه��م يف  �ل���ذي  �ل��ف��ن��ان  �حل���دث مب��ن��ج��ز�ت 
حققت  و�لتي  �ل��ع��رب،  �لعازفني  �أب��رز  من  نخبة  مع  بالتعاون  للمو�سيقى 
ومنذ �نطالقتها ح�سور�ً و��سعاً يف دولة �لإم��ار�ت و�ملنطقة ملا تقدمه من 
فنون �أ�سيلة، عك�ست �لرت�ث �ملو�سيقي �ل�سعبي للدولة، و�أظهرت �لطاقات 
�ملو�سيقية �لتي ميتلكها �لفنان عبيد و�لذي ��ستحّق عليها لقب �سفري �لفّن 

�لإمار�تي حملياً و�إقليمياً. 
و�أحيا علي عبيد حفل ختام �ملهرجان، معّرفاً �جلمهور �ملغربي على �أجمل 
و�لعربية،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملو�سيقى  ج��م��ال  تعك�ص  �ل��ت��ي  �ملو�سيقية  �ل��ل��وح��ات 
وُتظهر �إمكانيات �لفنان �لذي لعب دور�ً فاعاًل يف تاأ�سي�ص فرقة �لفجرية 
تر�ثية  �إمار�تية  فنية متتاز بطابع وهوية  �أول فرقة  �لعربية،  للمو�سيقى 
تنطلق من �لإمارة، وتعك�ص �إرثاً مو�سيقياً يّدل على مكانة �إمارة �لفجرية 
�لأ�سيلة  �لإمار�تية  للمو�سيقى  �م��ت��د�د�ً  وت�سّكل  و�ملعريف،  �لثقايف  وثقلها 

و�لنو�ة �لأ�سا�سية لإن�ساء فرقة �أورك�سرت� �لفجرية.  
ويعترب �لفنان عبيد �أحد �أبرز �لأ�سو�ت �ملو�سيقية يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة، 
وتدّرج  �سّن �سغرية )12 من عمره(  �لعود يف  �آل��ة  �لعزف على  تعّلم  فقد 
�إمارة  �أنهى تعليمه �لأكادميية من بيت �لعود �لعربي يف  �إبد�عاته حتى  يف 
�أبوظبي، متتلمذ�ّ على يّد �لفنان �لعر�قي �لدكتور ن�سري �سّمه ليكون �أول 
خرّيج من بيت �لعود �لعربي بدرجة بكالوريو�ص فنون تخ�س�ص مو�سيقى، 
ونال  و�لأجنبية،  �لعربية  �ملو�سيقية  �ملهرجانات  �لعديد من  �سارك يف  كما 

جمموعة من �جلو�ئز و�لتكرميات. 
وتعّد جائزة زرياب للمهار�ت و�حدة من �أرفع �جلو�ئز يف جمال �ملو�سيقى 
على �مل�ستوى �لعربي و�لدويل و�لتي منحت لأ�سماء لمعة يف �ل�ساحة �لفنّية 
�أبرزهم �لفنان عبد �لوهاب �لدوكايل، و�لفنان �ملو�سيقار �للبناين مار�سيل 
د.  �لعر�قي  �لعود  وع��ازف  حللو،  نعمان  �ملغربي  و�ملطرب  و�لفنان  خليفة، 

ن�سري �سّمة، وخو�ن كارمونا، و�لثالثي جرب�ن من فل�سطني و�آخرين.

بح�سور  املنطقة   يف  االأول  الطبي  التعليمي  الربنامج  اإطالق  عن  اأعلن  وعربية  دولية  • مب�ساركات 
اأكرث من 460 خبريًا اإقليميًا وعامليًا يف جمال ق�سطرة القلب وم�ساركة اأكرث من  56طبيبًا 



مـــنــ�عــــات
قد يوؤدي ارتداء حذائك يف الداخل اإىل ا�ست�سافة، عن طريق اخلطاأ، بع�ض 
املخاطر ال�سحية يف منزلك، وفقا ملا كتبه زوج من علماء البيئة يف جملة 

.The Conversation
اإىل  الباقية  الكيميائية  "املواد  وكذلك  اجلراثيم،  اأن  اإىل  العلماء  واأ�سار 
الأبد"، التي ميكن اأن تبقى يف ج�سمك اأو منزلك ل�سنوات، ميكن اأن تت�سلل اإىل 

الداخل عرب نعل احلذاء، لذا فاإن تركها عند الباب قد يحمي �سحتك.
وللم�ساعدة يف تقليل التعر�ض ملبيدات الآفات والرتبة امللوثة بالر�سا�ض 
حذاءك  اخلع  القولونية،  الإ�سريكية  مثل  لالأمرا�ض  امل�سببة  والبكترييا 

عندما ت�سل اإىل املنزل، كما يقول اخلرباء.

حذ�ئك  يف  �لأم���ر�����ص  م�سببات  تكمن  �أن  ميكن 
�لريا�سي

�إىل  ح��ذ�ئ��ك  نعل  يتحول  رمب��ا  للبيانات،  وف��ق��ا   
و�سيلة ملجموعة متنوعة من �لأمر��ص �ملعدية.

ع��ل��ى �حل����ذ�ء من  �لأم���ر�����ص  وت����رت�وح م�سببات 
وك��اله��م��ا مرتبطان  و�ل��ل��ي�����س��رتي��ا،  �ل�����س��امل��ون��ي��ال 
�لعنقودية،  و�مل�����ك�����ور�ت  �ل����غ����ذ�ئ����ي،  ب��ال��ت�����س��م��م 
�لعنقودية،  �مل��ك��ور�ت  لعدوى  �مل�سببة  و�لبكترييا 
وغ���ريه���ا �ل���ك���ث���ري، وف���ق���ا ل���در�����س���ة �أج����ري����ت عام 

.2016
من   80% �إىل  ي�سل  م��ا  �أن  �ل��در����س��ة  ووج����دت 
م�سببات  م��ن  �ل��ع��دي��د  حتمل  �أن  ميكن  �لأح��ذي��ة 
ومهنة  �لبكترييا  ن��وع  على  �ع��ت��م��اد�  �لأم���ر�����ص، 
م��رت��دي��ه��ا )ح��ي��ث ي��ك��ون �لأط���ب���اء و�ل��ع��ام��ل��ون يف 
رعاية �حليو�نات معر�سني ب�سكل خا�ص لالأحذية 

�مللوثة(.
وت�سري در��سة �أخرى �إىل �أن ما ي�سل �إىل 96% 
من قيعان �لأحذية حتمل �لإ�سريكية �لقولونية، 
م��ا يعني �أن ح����ذ�ءك لم�����ص ب����ر�ز�، ح��ت��ى ل��و مل 
�لتي  �لطريقة  ه��ي  ه��ذه  روؤي��ت��ه، لأن  م��ن  تتمكن 

تنت�سر بها �لإ�سريكية �لقولونية.
وهناك �أي�سا بع�ص �لأدلة على �أن �لغبار و�لأو�ساخ 
�لأخرى ميكن �أن ت�سمح للبكترييا بتبادل �جلينات 
�مل�ساد�ت  م��ق��اوم��ة  تطوير  على  ت�ساعدها  �ل��ت��ي 
"�جلر�ثيم  ب���  ي�سمى  م��ا  يف  ي�سهم  م��ا  �حل��ي��وي��ة، 
�أفادت  ح�سبما  عالجها،  ي�سعب  �لتي  �خلارقة" 

جملة "نيو �ساينت�ست".
�لر�سا�ص  �أو  �حل�سرية  �ملبيد�ت  �لتقاط  ميكنك 

من �لع�سب �أو �مللعب �أو �حلديقة
�مل�سذب  �ل��ع�����س��ب  �أن����ه ح��ت��ى  �إىل  �لأب���ح���اث  ت�����س��ري 
�أو �مللعب �لفخم قد ل يحمي ح��ذ�ءك من  جيد� 
�لأو�ساخ، لأن �لبيئات �خلارجية ميكن �أن تعر�ص 

حذ�ءك للعديد من �ملو�د �لكيميائية �ل�سامة.
قاتل  �أن   1999 ع���ام  �أج���ري���ت  در�����س���ة  ووج����دت 
�لآف�������ات مي��ك��ن ر�سدها  وم���ب���ي���د�ت  �حل�����س��ائ�����ص 
�ملو�د  ����س��ت��خ��د�م  �أ���س��ب��وع م��ن  �مل��ن��زل حتى بعد  يف 
�لكيميائية، ما قد يت�سبب يف خماطر �سحية مثل 

�لطفح �جللدي و�لتهاب �جللد.
�أي�����س��ا ع��ل��ى جزيئات  ومي��ك��ن �أن حت��ت��وي �ل��رتب��ة 
�أك����رث خم��اط��ر �ل�سحة  �أح����د  �ل��ر���س��ا���ص، وه����و 

�لإدر�ك  ب�����س��ع��ف  وي���رت���ب���ط  ر����س���وخ���ا،  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
و�لأ�سر�ر �لع�سبية.

وت��و���س��ي وك���ال���ة ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة ب���اإز�ل���ة �حل���ذ�ء 
من  بالر�سا�ص  �ملحملة  �لأو���س��اخ  ملنع  �لباب  عند 

�لو�سول �إىل �ملنزل.
لبقايا  �لتعر�ص  �أن  �إىل  �أي�سا  �لأب��ح��اث  وت�سري 
�لإ���س��ف��ل��ت �إم���ا ع��ن ط��ري��ق �جل��ل��د �أو ع��ن طريق 

�ل�ستن�ساق ميكن �أن يكون م�سرطنا �أي�سا.

البال�ستيك  ل�سظايا  م�سدرا  الأحذية  تعد 
ال�سغرية التي ميكن اأن ميت�سها اجل�سم

�للد�ئن �لدقيقة عبارة عن قطع �سغرية جد� من 
�لبال�ستيك تطفو يف �لبيئة. وتو�سل بحث جديد 
�إىل �أنه ميكن و�سول �للد�ئن �لدقيقة �إىل د�خل 
رئتي �لب�سر �لأحياء، على �لرغم من �أنه لي�ص من 
�لو��سح متاما ما هي �ملخاطر �ل�سحية �ملحتملة 

لذلك.
وتعد �لأحذية م�سدر� ر��سخا للمو�د �لبال�ستيكية 
�لدقيقة، و�لتي ميكنها تتبع �جلزيئات لي�ص فقط 

يف �ملنزل ولكن �أي�سا يف �لبيئة �لطبيعية.

ميكن اأن تت�سبث "املواد الكيميائية الباقية 
اإىل الأبد" بالأحذية

ت�سطدم  قد  �لتي  �لأخ���رى  �لبيئية  �مللوثات  من 
�إىل  �ل��ب��اق��ي��ة  �لكيميائية  "�ملو�د  ه��ي  ب��اأح��ذي��ت��ك 
بويل  مل����و�د  �خ��ت�����س��ار  وه���ي   ،)PFAs( �لأبد" 

وبريفلورو �ألكيل.
�لكيميائية  "�ملو�د  ب��ا���س��م  �مل�����و�د  ه����ذه  وُت���ع���رف 
�لأبدية/ �لباقية �إىل �لأبد" لأنها ميكن �أن تبقى 
ل�"�ملو�د  يف �لبيئة ويف �جل�سم. ويرتبط �لتعر�ص 
�لإ�سابة  خم��اط��ر  ب��زي��ادة  �لأبدية"  �لكيميائية 
ببع�ص �أنو�ع �ل�سرطان. وتوجد يف بع�ص �ملنتجات 

�ل�ستهالكية وكذلك يف �لهو�ء و�ملاء و�لرتبة.
يف  موجودة  �لأبدية  �لكيميائية  �مل��و�د  تكون  وقد 
�ملقاومة  �أو  للبقع  �ملقاومة  �مل��ع��د�ت  لأن  ح��ذ�ئ��ك 

للماء هي م�سادر �سائعة لهذه �ملو�د.
�لتعر�ص  م����دى خ���ط���ورة  �ل���و�����س���ح  م���ن  ول��ي�����ص 
ل�"�ملو�د �لكيميائية �لأبدية" من خالل �ملالب�ص، 
على �ل��رغ��م م��ن �أن �خل���رب�ء ي��ق��ول��ون �إن���ه يجب 

جتنب �لتعر�ص كلما �أمكن ذلك.

تركها عند الباب قد يحمي �سحتك

بال�سحة م�سرًا  املنزل  داخل  االأحذية  ارتداء  جتعل  اأ�سباب   4

كيف تبدو جلطة الدم؟ 

كيف تفرق بني الكدمات واجللطات الدموية؟!

�لدموية  �لأوعية  د�خل  عادة  �لدموية  �جللطات  وحتدث 
�لكبرية، مثل �ل�سريان �أو �لوريد. وهذ� ما يعرف باخلثار 

�لوريدي.
ت�سبح  "قد   :Medical News Today وت��ق��ول 
�أعر��ص �جللطة �لدموية مرئية �أو حم�سو�سة، خا�سة �إذ� 
كانت �جللطات �لدموية تتطور بالقرب من �سطح �جللد 

�أو �إذ� كانت تعيق تدفق �لدم يف �أعماق �أحد �لأطر�ف".
و��سحة،  �أع��ر����س��ا  �ل��دم��وي��ة  �جللطات  تظهر  �أن  ومي��ك��ن 
غالبا �إذ� ت�سكلت يف �ل�ساق، على �لرغم من �أن هذ� ميكن 

�أن يحدث �أي�سا يف �لذر�عني �أو حتى �لبطن.
�ل����دم مثل  �أع���ر�����ص جت��ل��ط   NHS �ل�����س��اق، ت�����س��ف  ويف 

و�لحمر�ر". "�لتورم 
يف  �أوردة  ج��ل��ط��ة  ���س��دت  "�إذ�   :Web MD وت��و���س��ح 

ذر�عيك �أو �ساقيك،
ل��ون ب�سرتك  �أو ح��م��ر�ء. وق��د يتغري  ت��ب��دو م��زرق��ة   فقد 
�أي�سا ب�سبب �لأ�سر�ر �لتي حلقت بالأوعية �لدموية بعد 
ذلك. و�لن�سد�د �لرئوي يف رئتيك ميكن �أن يجعل ب�سرتك 

�ساحبة ومزرقة ورطبة".

ويف بع�ص �حلالت، ميكن �أن يوؤدي تلف �لأوعية �لدموية 
�أي�سا �إىل ما ُيعرف با�سم �لورم �لدموي.

وت�سف Medical News Today هذ� �لأمر على 
�إىل �لأن�سجة  "تت�سرب كميات كبرية من �لدم  �أنه عندما 

�ملحيطة.
 وميكن بعد ذلك �أن ت�سبح هذه �ملجموعة من �لدم لزجة 

وتت�سلب.
كما �أن �لورم �لدموي لي�ص جلطة دموية، على �لرغم من 

�أنه ميكن �أن يحدث نتيجة و�حدة.

كيفية معرفة الفرق بني الكدمات واأعرا�ض جتلط 
الدم

على �لرغم من �أن �لكدمات ت�سبب �أي�سا بع�ص �لتغيري�ت 
يف لون �جللد وحتى يف بع�ص �لأحيان ت��وؤدي �إىل �لتورم، 
�لدم خمتلفة  �لأو�سع جللطة  و�لأعر��ص  �لأ�سباب  �أن  �إل 

متاما.
يتغري  �جللد  ل��ون  يف  تغري  �إح���د�ث  �إىل  �لكدمات  ومتيل 
مل�سها  عند  م��وؤمل��ة  تكون  �أن  �أي�سا  وميكن  �ل��وق��ت.  مب��رور 

�أثناء �ل�سفاء.
وم���ع ت��ال���س��ي ع��الم��ات �ل��ك��دم��ة، مي��ي��ل �لأمل �أي�����س��ا �إىل 

�لتخفيف.
ومن ناحية �أخرى، ميكن �أن حتدث جلطات �لدم لعدد من 
�لأ�سباب. ويف بع�ص �لأحيان يكون هذ� جزء� من �لعملية 

�لطبيعية لل�سفاء بعد �لإ�سابة.
"�ل�سرر  �أن:   Medical News Today وت��ذك��ر 
�لدم  �ل��دم يف  يت�سبب يف جتلط  ما  يلحق مبنطقة  �ل��ذي 
ب��ال��ق��رب من  �ل��دم��وي��ة لتتجمع م��ع��ا  �ل�����س��ف��ائ��ح  ي�����س��م��ى 

�لإ����س���اب���ة، م���ا ي�����س��اع��د على 
وقف �لنزيف. وميكن �أن يتخرث �لدم �أي�سا دون �أي �سبب 
و��سح. و�جللطات �ل�سغرية �لتي تت�سكل قد تختفي من 

تلقاء نف�سها. 
ومع ذلك، فاإن بع�ص �جللطات �لدموية ت�سبح �أكرب من 

�لالزم �أو تت�سكل يف �أماكن ل يوجد بها �إ�سابة".
بال�سرورة  �ل��دم  جلطات  تتبع  ل  �لكدمات،  عك�ص  وعلى 

منطا دقيقا لأنها تلتئم وميكن �أن ت�سبح �أكرث خطورة.
وب��الإ���س��اف��ة �إىل �ل��ت��غ��ري�ت يف ل���ون �جل��ل��د و�ل���ت���ورم، قد 

دموية  بجلطات  �مل�سابون  �لأ�سخا�ص  يالحظ 
�أي�سا �أن �ملنطقة ت�سعر باأمل عند �للم�ص �أو حتى موؤملة.

خطورة  �لأك���رث  �لأع��ر����ص  بع�ص  �أي�سا   NHS وت�سرد 
لتجلط �لدم و�لتي، �إذ� حدثت، ف�ستتطلب م�ساعدة طبية 

عاجلة.
يف  ودفء  و�ح��م��ر�ر  وت��ورم  �أمل  ت�سنج  �أو  خفقان  وت�سمل: 

�ل�ساق �أو �لذر�ع. 
قد  �ل�سدر  يف  ح��اد  و�أمل  �ملفاجئ  �لتنف�ص  �سيق  وك��ذل��ك 

يزد�د �سوء� عند �ل�سهيق �أو �ل�سعال �مل�سحوب بدم.

ميكن اأن تكون جلطات الدم "خطرية للغاية" ولها عواقب وخيمة اإذا مل يتم عالجها ب�سرعة. وت�سبب اأحيانا 
"تغري لون" اجللد؛ ولكن كيف ميكنك التمييز بني الكدمات واجللطات الدموية؟.ميكن اأن تكون جلطات الدم 
"مهددة للحياة اإذا مل يتم عالجها ب�سرعة"، وفقا ل� NHS. وعلى الرغم من ذلك، ل يكون للجلطات الدموية 

دائما اأعرا�ض فورية ومرئية. 
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�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
MOJAU_2022- 0069365 رقم �ملعاملة

ت�شريح بالن�شر / �إعالن تنازل
�ل��ت��ن��ازل عن  ع��ل��ى  بالت�سديق  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �سيقوم  ب��اأن��ه  �ل��ع��ل��م  ي��رج��ى 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  �سادرة  رخ�سة  للتوفري(  �ملها  ماركت  )�سوبر  �لرخ�سة 
بغرفة  و�مل�سجلة   )107274( ملف  برقم  عجمان  حكومة  �لقت�سادية 
�أدناه : �ملتنازل /  �أ�سمائهم  جتارة و�سناعة عجمان، بني �لطر�ف �ملذكورة 
�لهوية  رق��م   - �لم���ار�ت   : - �جلن�سية  �ملازمي  عائ�سه عي�سى حممد فقري 
:784199065105811 - �ملتنازل �ليه / حر�ن مبارك �سيف �جلزيعي 
�لكتبي - �جلن�سية : �لمار�ت - رقم �لهوية : 784197036404834 
 14 �إنق�ساء  بعد  �ل��ت��ن��ازل  على  بالت�سديق  �ل��ع��دل  �لكاتب  �سيقوم  وعليه 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70408 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
MOJAU_2022- 0069568 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

�جلن�سية   - جم�سيد  مياه  �حمد  حريز  حممد   / �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�ص 
بوكيل  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  يف  وذلك   ، �لهند  �جلن�سية   - ماجنابور�ت  �سابره  لل�سيدة/ 
خدمات �مل�سماة )بقالة قمر �لنهدة ( �ملرخ�سة برقم )761642( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بحكومة �ل�سارقة ، وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  
ن�سر  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  �لقانون �لحتادي رقم )4( 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003407 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : خالد حممود حممد نو�ز  
جمهول حمل �لإقامة  

�عالن باللغتني �لعربية و�لجنبية 
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/8 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت   
 )2 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/6 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0003890 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �جلازي لالزياء  
جمهول حمل �لإقامة  

بناء على طلب �ملدعي : حممد نياز �لدين حممد مبني �لدين 
قد رفعت هذه �لدعوى ملطالبتكم مببلغ 5400 

�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/14 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2022/6/6 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70535 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001392 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / ��سماعيل علي �حمد �حمد ح�سن �ملازمي
�لعنو�ن : 9474074  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/5/25 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة 
يف �لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / ركن �لفاربابي للمفرو�سات - ذ م م  

بالتايل : ن�ص �حلكم 
يوؤدي  بان  عليه  �ملدعع  بالز�م   -: �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
عليه  �ملدعي  �لز�م  مع   ، درهم(   12،000( وقدره  مبلغ  �ملدعي  �ىل 

بامل�سروفات. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70535 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم  1093/2019/208 تنفيذ مدين  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/550 طعن مدين و�لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهما مببلغ 226945 درهم مع 
�لر�سوم و�مل�سروفات. 

طالب �لتنفيذ:�أحمد حممد عبد�لغني �بو طالب - و�آخرون 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى �ل�سقر لالعمال - �سقة 1601 - وميثله :عبد�هلل حممد عبد�هلل �لعمر�ن �ل�سام�سي  

�ملطلوب �إعالنه : حممد ح�سنني حممد رفيق  
عنو�نه : ويعلنو� على موطنهم �لقانوين / مكتب �لتميز للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية وميثله �ملحامني / جا�سم عبد�هلل �لنقبي ، يا�سر عبد�هلل 

info@exceladvocates.com - 009702689949 - 3182195624 : لنقبي ، حور�ء مو�سى ، رقم مكاين�
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده : حممد رفيق حاجي عبد�لرحيم 

�أنه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/6/22 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه 
 )http://www.emiratesauction.ae �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين  �أدناه لدى �جلهة �لتي 
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه 
معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
�يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة 
�لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي 
بيان �أو�ساف �ملمتلكات : مو�سفات �لعقار : وحدة عقارية - �ملنطقة  : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ص : 896 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : جولد 

كري�ست فيوز - رقم �لعقار : 1107 - �مل�ساحة : 103.47 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1،005،700/10( درهم. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مبوعد جل�شة �إد�رة دعوى بالن�شر
 رقم �لدعوى 2022/349 - جتاري جزئي
بناء على طلب / مدعي / �ل�ساحل لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م - �جلن�سية

ب��ار بر�مبيل  �ري  ب��ار م��ون  ب��ار �مبيل حمزه �ري  �ري  �ىل مدعى عليه / �سمري م��ون 
�لإبتد�ئية  �خليمة  ر�أ����ص  حمكمة  �أم���ام  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  �ل��ه��ن��د.   / �جلن�سية 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  09:00 من  �ل�ساعة  وكيل معتمد عنك يف  بو��سطة  �أو  �سخ�سيا 
2022-06-13 لالجابة على �لدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع. و يف 
حالة تخلفك عن �حل�سور �و �ر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاأن �ملحكمة �ستبا�سر 
�ملدعى عليه لق��رب جل�سه ممكنه مع  ��ستدعاء   : �ول   - فيها  �لدعوى غيابيا، طالبا 
�لعالن :- ثانيا: �لز�م �ملدعي عليه بدفع �ملبلغ )9744 درهم( للمدعي :- ثالثا : 

�حلكم بالز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب. 
 رئي�س ق�شم �لت�شجيل

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

70021 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
م�شتعجل     SHCFICIINJ2022 /0002024 يف  �لدعوى رقم

�إىل : خالد �حمد علي �ل�سياين
جمهول حمل �لإقامة : �ل�سارقة - هاتف : 0504348883

نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / حممد بن غرمان بن حممد �لعمري �لعنو�ن / حمل �لإقامة
�لعنو�ن �ملختار : مكتب، منريه  �أحمد �لعامري للمحاماة و�لإ�ست�سار�ت �لقانونية/ �سارع �لكرت� خلف �حلمر�ء بالز� �أبر�ج ADCP برج 
"B�لطابق 20 �سقه رقم1، �أبوظبي -  هاتف رقم : 026785443 - موبايل : 0509474674 رقم �لهاتف : 971509474674

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب������� :  يلتم�ص �ملدعي من �لهيئة �ملوقره : �أول ً / قيد �لدعوي وت�سجيلها وحتديد �أقرب جل�سة 
�ملدعى عليه بتقدمي كافة  �إل��ز�م  �أول ً: )1(   : �ملو�س�وع  ثالثا / ويف   . �لدعوي �سكال ً ثانيا / قبول  بها.   �ملدعي عليها  و�إع��الن  لنظرها 
�لفو�تريو�لإي�سالت �لر�سمية �ملتعلقة بالتعامل �لنقدي و�لتي تخ�ص حمل �لعقد و�لإ�سياء �ملتعاقد عليها مقابل �إ�ستغاللها �ملتفق عليها 
بالعقد من قبل �ل�سركات �لتي يتعامل معها )�سوى �سركات �ت�سالت �و �نرتنت �و يوتيوب �وي �ي جهة( وذلك لت�سفية �حل�ساب بني 
�لطرفني على �لنحو �ملتفق عليه بالعقد �سند �لدعوي. )2(- ندب خبريح�سابي من بني �خلرب�ء �ملقيدين يف جدول �خلرب�ء �ملرخ�سني 
مبز�ولة �ملهنة و�ملعتمدين لدة مقام �ملحكمة �ملوقرة ، لتكون مهمته �لإطالع على �لدعوي وم�ستند�تها وببني �لعالقه بني �ملدعي و�ملدعي 
�سند  �لعقد  مبو�سوع  �ملتعلق  �لطرفني  بني  �حل�ساب  وت�سفيه  �حلاله  و�ثبات  �لدعوي  �سند  بالعقد  يتعلق  فيما  و�سخ�سه  ب�سفته  عليه 
و�ثبات  �لدعوي  �سند  بالعقد  يتعلق  فيما  بينهما  وت�سفية �حل�ساب  عليه  و�ملدعي  �ملدعي  باإثبات �حلاله بني  �لإنتهاء  ثانيا”-  �لدعوي. 
ذلك بتقرير ر�سمي من �خلبري �ملنتدب. ر�بعا / ويف جميع �لأحو�ل �إلز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية ومقابل �لأتعاب. 
لذ� يتوجب عليكم �حل�سور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لأمور �مل�ستعجلة �لأوىل حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية �سباح يوم �ملو�فق 2022/06/20 
�ل�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستند�ت، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر 

�لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70408 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن �إجتماع �خلربة �لأول

يف �لدعوى رقم 871/2022 جتاري جزئي
�ملقامة من �ملدعية : �لقرن �ل�سابع للو�ساطة �لعقارية ملالكها جا�سم �هلي �سركة �ل�سخ�ص 
�لو�حد �ص.ذ.م.م - �سد �ملدعى عليه : وليد �حمد حممد �ل�سمان - )نعلن نحن �خلبري 
�حل�سابي / �ليازية خليفة �ملري، �أنه مت تعيننا من قبل حمكمة دبي �لإبتد�ئية �ملوقرة 
لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�سابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله  وعليه 
نعلن �ملدعى عليه )وليد �حمد حممد �ل�سمان( حل�سور �إجتماع �خلربة �لأول �ملقرر له 
11:30 �سباحا وذلك  �ل�ساعة  14/06/2022 يف متام  �ملو�فق  جل�سة يوم �لثالثاء 

من خالل تطبيق زوم.
فاك�ص : 42997793-971+   هاتف : 971-42997711+

�خلبري �حل�شابي 
�ليازية خليفة �ملري      

�إعالن �إجتماع خربة 

70197 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/128700(
�ملخطرة / �ر�مك�ص �لمار�ت �ص.ذ.م.م.

�ل�سيخ / حممد فايز  �إليها / ميديا هاو�ص - موؤ�س�سه فردية وميثلها مالكها -  �سد - �ملخطر 
حممد �سامل �لقا�سمي

دره��م )ثالثة   43،119،27 وق��درة  ب�سد�د مبلغ  �لإخ��ط��ار  ه��ذ�  �ليه مبوجب  �ملخطر  �إخطار 
و�ربعون �ألف ومائة وت�سعة ع�سر درهم و�سبع وع�سرون فل�سا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5%من 
تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2022/4/12 وحتي متام �ل�سد�د وذلك خالل خم�سة �يام من 
�ليها  �ملخطر  ��ستجابة  ع��دم  حالة  ويف  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  وم�سمون  بفحوي  �أوتبليغها  علمها  تاريخ 
�ل��و�رده بهذ� �لن��ذ�ر ف�سوف تقوم �ملخطرة باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية  لتنفيذ �لطلبات 
�لكفيلة بحفظ �سائر حقوقها جتاة �ملخطر �ليها يف �ملطالبة باملبالغ �ملرت�سدهفي ذمتها ف�سال 
عما تر�ه منا�سبا منتعوي�سات مع �لز�م �ملخطر �ليها ف�سال عن ذلك بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماه م�سمولة بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/127443(
�ملنذر : �لبنك �لعربي �ملتحد

�ملنذر �إليهم : 1- �سركة يورو �وك�سونز م م ح )ذ�ت �مل�سوؤولية حمدودة(
ملتد �وك�سنريز  و�يد  وورلد  �سركة   -  2

ينذر �ملنذر�ملنذر �ليهم ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 47،502،593،95 درهم )فقط �سبعة و�ربعني 
مليون وخم�سمائة و�ثنني �لف وخم�سمائة وثالثة وت�سعني درهم وخم�سة وت�سعني فل�سا لغري( خالل 
ثالثني يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملرت�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار 
 2017/4/2 بتاريخ   361 برقم  �مل�سجل   )s40204 –  s40205( رق��م  �ر���ص(  على  )مبنى 
ب�سجالت �سلطة �ملنطقة �حلره بجبل على �لكائن باملنطقة �حلره بجبل على باإمارة دبي باملز�د �لعلني 
��ستناد� لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)2٦( وما بعدها من قانون �لرهن �لتاميني رقم 14 ل�سنة 

بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.  2008
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/127423(
: بنك �بوظبي �لتجاري �ص.م.ع �ملنذ ر 

: 1- بر�ديب �سودرى باجر�جن لل �ملنذر �إليه   
   2- �سوين هاند� �سونيل كومار هاند� 

ينذر �ملنذر�ملنذر �ليهم ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 839،437،50 درهم )فقط ثمامنائة وت�سعة 
وثالثني �لفا و�ربعمائة و�سبعة وثالثني درهما وخم�سني فل�سا فقط لغري( خالل ثالثني يوما 
من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت 
رقم  �لعقار  بيع  طلب  فيها  مبا  بذمتكم  �ملرت�سدة  �ملديونية  بت�سوية  للز�مكم  قبلكم  �لقانونية 
1 �لبالغ م�ساحته 938،18  قدم مربع و�ملو�قف  باى  كلوفر  مببنى   17 رقم  بالطابق   1702
42 مبنطقة �خلليج �لتجاري باإمارة دبي باملز�د  على قطعة �لر�ص رقم    p1-92  ،  b2-47
�لعلني ��ستناد� لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)2٦( وما بعدها من قانون �لرهن �لتاميني رقم 

دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى. بامارة   2008 ل�سنة   14
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 70021
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2022/128690(
�ملخطرة / �لقلعه للمعلومات - �ص.ذ.م. م

فردية(  )موؤ�س�سة  �حلريقق  �سد  و�لوقاية  �ل�سالمة  �د�رة  ��ست�ساريو  و�ج��ر   / �إليها  �ملخطر  �سد/ 
وميثلها مالكها / باري روبرت بيل - �ملاين �جلن�سية

�أخطار �ملخطر �إليهم بهذ� �لإنذ�ر للعلم مبا جاء به وما �أ�ستمل عليه ونفاذ مفعوله قانوناً، مع �لتنبيه 
علي �ملخطر �ليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدرة 5027،41 درهم )خم�سة �آلف و�سبة وع�سرون درهم 
وو�حد و�ربعون فل�ص( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% وذلك حتى متام �ل�سد�د مع تكليفها ب�سرورة 
�أيام  خ��الل خم�سة  وذل��ك  74 �سندوقا  وع��دده��ا   �ملنذرة  ل��دي  �ملخزنة  و�لوثائق  �مل�ستند�ت  ��ستالم 
�إليها  ��ستجابة �ملخطر  �لإن��ذ�ر، ويف حالة عدم  �أو تبليغها بفحوى وم�سمون هذ�  من تاريخ علمها 
لتنفيذ �لطلبات �لو�ردة بهذ� �لإنذ�ر ف�سوف تقوم �ملخطرة باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة 
بحفظ �سائر حقوقها جتاه �ملخطر �إليها يف �ملطالبة باملبالغ �ملرت�سدة يف بذمتهم ف�سال عما تر�ه 
ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  بكافة  ذلك  ف�سال عن  �إليها  �ملخطر  �إل��ز�م  مع  تعوي�سات،  من  منا�سباً 

�أتعاب �ملحاماة م�سمولة بالنفاذ �ملعجل طليقاً من قيد �لكفالة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0000381 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه بافيرت�ن فاد�كان ، �لعنو�ن : 9449713 
�سركة ذي نيو �نديا ��سورن�ص للتاأمني ، �لعنو�ن : 9449714

�لدعوى  يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد   2022/03/30 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
�ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح / �جرة �ل�سارقة ذ م م، بالتايل : �حلكم

حكمت �ملحكمة ح�سوريا ومبثابة �حل�سوري للمدعي عليه �لول :
باإلز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )8714.92( 
ثمانية �آلف و�سبعمائة و�أربعة ع�سرة درهما و�ثنان وت�سعون بالإ�سافة للفائدة �لقانونية على 
تتجاوز �أ�سل  �أل  على  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعاء  تاريخ  من  هذ� �ملبلغ بو�قع 5% �سنويا 
�لر�سوم و�مل�ساريف. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من  �لدين - مع 

�ليوم �لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70522

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : الوداع لنقل الب�سائع - ذ م م  
� حمد مري ها�سم �حمد �خل��ورى - بردبي -  40-2004 ملك  �لعنو�ن : مكتب رقم 
 : �لرخ�سة  رق��م   ، حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل   - �لول  �لتجاري  �ملركز 
د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1568606  : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم   954658
باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �لإقت�ساد 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/6/2 و�ملوثق 
�أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2022/6/2 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى 
 : �لعنو�ن  احل�سابات  ملراجعة  كاظم  حممود  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة 
مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - �ملركز 
�لتجاري ��ستد�مة B - �لهاتف :   �لفاك�ص :   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : حممود كاظم ملراجعة احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب 1901-1908-1707-1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد �ل 
نهيان - �ملركز �لتجاري ��ستد�مة B - �لهاتف :   �لفاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن 
�لإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية الوداع 
 2022/6/2 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م  الب�سائع - ذ م  لنقل 
�أي  لديه  من  وعلى   2022/6/2 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق 
�عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003027 يف  �لدعوى رقم

�ملدعي عليه : وليد عبد�هلل عبد �لرحمن عبد �لرحمن - جمهول حمل �لإقامة 
يلتم�ص �ملدعى من مقام عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لتى :

�ول :- �حلكم بف�سخ عقد �ل�سر�كة �ملوؤرخ 2015/8/30 بني �ملدعى و�ملدعى عليهما.
ريال   1706800 وقدره  مبلغ  �ليهم  �مل�سلمة  �ملبالغ  برد  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �ملدعى  �لز�م   -: ثانيا 
�آلف وثمامنائة ريال �سعودى لغري ما يعادل مليون  1671000 )مليون و�سبعمائة و�ستة  �سعودى مايعادل 

و�ستمائة وو�حد و�سبعون �لف درهم �مار�تى لغري(.
ثالثا :- �لز�م �ملدعى عليهما بالفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �سد�د كل دفعة

ر�بعا :- �لز�م �ملدعى عليهما ب�سد�د مبلغ مليون درهم �مار�تي للمدعى تعوي�سا ً عن �لك�سب �لفائت.
خام�سا :- �لز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.

�ملحكمة  �لإحتادية  �ل�سارقه  �لدعوى حمكمة  �إد�رة  �أمام مكتب   2022/06/15 بجل�سة  باحل�سور  �أنت مكلف 
�لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 9( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ �لن�سر وذلك 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001473 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �لوطنية لتوزيع مياه �ل�سرب - ذ م م  
جمهول حمل �لإقامة  

�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/23 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى 
2 - د�ئرة �ليوم �لو�حد( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/6/6 م.

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70533

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن بالن�شر

رقم )2022/127857(
 �ملنذره / جمموعه رجيد للمقاولت �ص.ذ.م.م

�ملنذر �ليه/7 جاردينز لند �سكيب �ص ذ م م
�ملو�سوع : �ن �ملنذر �ليها مازلت ممتنعه دون وجه حق �أو مربر �سرعي �أو قانوين عن �سد�د �مل�ستحقه و�ملرت�سده يف ذمته �ملمنذر �ليها و 
 �إخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمنذر خالية من �سو�غلهامع �سد�د ما �سوف ي�ستجد من قيمه �يجاريه و ر�سوم خدمات حتى �لخالء �لتام

- �ن �ملنذره تخطر �ملنذر �ليها بهذ� �لإنذ�ر للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه ب�سرعة
- �سد�د �ملبالغ �ملطالب بها يف ملف تنفيذ �لحكام رقم 2021/15010/04  �سكني

- كما نطالب ب�سد�د بدل �لإيجار 45،900 درهم للفرتة من 2021/9/16 وحتى 2022/6/15 
- ر�سوم �خلدمات مبلغ 2624 درهم للفرتة من تاريخ 2021/9/22 وحتى تاريخ 2022/6/15 

ثانيا : �سروره �سد�د �لغر�مة �لتاأخرييه 8،734 درهم �سهريا �لتفاقيه �ملن�سو�ص عليها يف �لعقد من �جماىل �ملبالغ �ملرت�سده يف ذمتكم 
كفائده عن كل �سهر تاأخري من جميع �لدفعات �ملتاأخر �سد�دها من قبلكم

وذلك يف خالل مده �ق�ساها 30 يوم من تاريخ �لن�سرو �ل �سوف ي�سطر �ملنذز ��سف �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�سائيه �لالزمه للمطالبه 
مبا ذكروما ي�ستجد من قيمه �يجاريه و �خالء و�لتعوي�ص للعطل و�ل�سرر و حتميل �ملنذر �ليه بكافه ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي

�ملنذر / جمموعه رجيد للمقاولت �ص.ذ.م.م.
برقم  دبي  حماكم  �لعدل  �لكاتب  لدي  ��سول  م�سدقه  وكاله  مبوجب   - �سليمان  عبد�ملنعم  حممد  عبد�هلل  �ل�ستاذ/  بوكاله 

 2018/3/21 بتاريخ   2018/1/65844

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �شركة �لندل�س لالعمال 
�لكهروميكانيكية ذ م م وميثلها قانونا �بر�هيم حممود �بر�هيم بدر�ن   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0002403/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سركة �لندل�ص لالعمال �لكهروميكانيكية ذ م م وميثلها قانونا �بر�هيم حممود �بر�هيم بدر�ن 
- �لعنو�ن : عنو�نه �ل�سارقة منطقة �لرولة �سارع �لعروبة بناية مركز �ملبارك �لتجاري مكاتب رقم 406/407 

هاتف رقم 0506468147 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سركة �سرد�ر نظم �لهدي وميثلها حممد �ختار فاروق غالم م�سطفى يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 3344543.0  
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
 - �ملو�فق   - يوم  جل�سة  بح�سور  )ين(  مكلف  )م(  فاأنت  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعالنكم 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �ملذكورة.  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة 

�جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �عجاز �حمد م�شتاق �حمد م�شتاق   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003946/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �عجاز �حمد م�ستاق �حمد م�ستاق 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ م�سنع �حلمد ل�سحب �لمونيوم - �ص ذ م م  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 382436 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن يف �لق�شية �لتنفيذية بالن�شر 

)جزئي(   جتاري   AJCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001063/ 
�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لرحمن �حمد غلوم عبد�لرحمن �لب�ستكي  

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك 
، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 1992209.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�ستتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70533

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
MOJAU_2022- 0069551 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�يبو �سوري �جلن�سية و�حمل بطاقة  �ل�سيد/ حممد ربيع خليل  ليكن معلوم�ا للجميع بانني 
هوية رقم 784199159219809، �رغب يف بيع 50% من ح�ستي �لبالغة %100، 
رقم  حتت  �ل�سارقة  بامارة  تا�س�ست  و�لتي  للرجال(  �لعر�ب  )�سالون  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف 
�يل �ل�سيد/ معت�سم باهلل في�سل دب�ساوى، �سوري �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية   613012
�سريك/  �إ�سافة   -  N15400085 رقم  �سفر  وجو�ز   784198906969047 رقم 
ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص  �سركاء. 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق    2013
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
MOJAU_2022- 0069393 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

�لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - �لدين  كمال  حممد   : �ل�سيد  باأن  معلوماً  ليكن 
50% يف �لرخ�سة �لتجارية ))ور�سة �لعني ل�سيانة  و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة  و�لثالجات((  �ملكيفات 
)24816( �إىل �ل�سيد : حممد �مام ح�سني حممد ح�سني - بنغالدي�سي �جلن�سية - تنازل 
�سريك تغيري وكيل خدمات. وعمال بن�ص �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �سوف 
يتم �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي 

�عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  
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مبادلة و » اإي كيو تي برايفت اإيكويتي« 
ت�ستحوذان على �سركة »اإينفايروتيرن«؛ 

•• اأبوظبي-الفجر: 

)�إي  �إك�ص”  تي  كيو  “�إي  و�سندوق  “مبادلة”،  �سركة مبادلة لال�ستثمار  �أعلنت 
)�ل�سركة(؛ �ملزود  “�إينفايروتير”  �إيكويتي(، ��ستحو�ذهما على  كيو تي بر�يفت 
�لعاملي �لر�ئد حللول �سل�سلة �لنقل لالأدوية و�مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية �حل�ّسا�سة 
قيمة  وتبلغ  هولدينجز”،  نوفو  �أن��د  “�سينفني  ل��  و�ململوكة  �حل���ر�رة،  ل��درج��ات 

�ل�سركة حو�يل 2.8 مليار يورو. 
�لتو�سيل  خدمات  على  �ليوم  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لأ�سخا�ص  ماليني  يعتمد 
يف  �لتحكم  تتطلب  �لتي  �حليوية،  �ل�سيدلنية  و�مل�ستح�سر�ت  ل��الأدوي��ة  �لآم��ن 
تعد �سعوبة �حل�سول  و�ليوم،  للحفاظ على �سالمتها وجودتها.  درجة �حل��ر�رة 
على �لأدوية �سبباً حلالت �لقلق و�لإرباك �لتي توؤثر ب�سكل متفاوت على �ملجتمعات 
�لأقل تطور�ً، و�لتي من �ملحتمل �أن يتفاقم �لو�سع �ل�سحي فيها ب�سبب �لأمر��ص 
�ملزمنة �لناجتة عن تغري �لنظم �لغذ�ئية و�أمن��اط �حلياة، وكذلك حالت تلوث 
على  �حل�سول  نطاق  تو�سيع  على  “�إينفايروتير”  �سركة  وتعمل  و�مل��اء.  �لهو�ء 
�لأدوية و�مل�ستح�سر�ت �ل�سيدلنية و�للقاحات، من خالل حلول �سل�سلة �لتربيد 
�لآمنة و�ملوثوقة و�لفعالة، و�لتي تعد و�حدة من �أكرث خدمات �لتوريد مالئمة 

من �لناحية �ملناخية، يف هذ� �لقطاع.
على دعم وتعزيز منو  �إيكويتي”  “�إي كيو تي بر�يفت  وت�سعى كل من مبادلة و 
�لتو�سع  عملية  ت�سريع  خ��الل  من  �لقادمة،  �ملرحلة  يف  “�إينفايروتير”  �سركة 
�مل�ستقر يف  �لنمو  و��ستمر�ر  �لهادئ،  و�ملحيط  �آ�سيا  �ل�سركة يف منطقة  �أعمال  يف 
“�إي كيو تي بر�يفت  �أ�سو�قها �لأ�سا�سية �لأخ��رى، من خالل �ل�ستفادة من نهج 
�إيكويتي” على م�ستوى �ملجتمعات �ملحلية، و�سبكة مبادلة �لعاملية. حيث �سيعمالن 
معاً على تو�سيع نطاق ��ستخد�م قو�رير »CryoSure« �لتي مت �إطالقها حديثاً، 
ومو��سلة �لإطالق �لناجح للجيل �لثالث حلاويات »Releye«، مع �ل�ستثمار يف 
جمال  يف  و�ل�ستد�مة  �لرقمي  �لتحول  م�سرية  وتعزيز  جديدة،  تقنية  �بتكار�ت 

�لعمليات �لت�سغيلية. 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع ي�سدر تقرير ا�ستبيان امل�ستهلك يف الإمارات

ب�سكل يومي االجتماعي  التوا�سل  من�سات  ت�ستخدم  االإماراتية  ال�سوق  % من   92
% من امل�ستهلكني عرب الإنرتنت يجرون بحثًا قبل عمليات ال�سراء الكبرية  66.4

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�����س��ف ����س��ت��ب��ي��ان �أج������ر�ه ���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة لتطوير 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�ستهلك  �جتاهات  حول  �مل�ساريع 
�مل�ستهلكني  من   %  92.2 �أن  �ملتحدة عن  �لعربية 
�إما  يت�سفحونها  �لجتماعي  �لتو��سل  من�سات  رو�د 
�لو�حد،  �لأ�سبوع  لعدة مر�ت خالل  �أو  يومي  ب�سكل 
مما ي�سري �إىل �لتوجه �لعايل يف دولة �لإمار�ت نحو 

من�سات �لتو��سل.
�ل�سندوق  �أ�سدرها  �لذي  �ل�ستبيان  نتائج  و�أظهرت 
ب��ه��دف ت��ق��دمي روؤي����ة دق��ي��ق��ة ع��ن ���س��ل��وك �مل�ستهلك 
�سمن جمالت خمتلفة من بينها �لت�سويق، من�سات 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي، �لإع����الم �ل��رق��م��ي، �لتجارة 
و�لتغذية  و�لأطعمة  بالتجزئة،  �لبيع  �لإلكرتونية، 
�أن نحو %66.4 من �مل�ستهلكني يجرون بحثاً عرب 

�لنرتنت قبل عمليات �ل�سر�ء.
ويوفر �لتقرير معلومات موثوقة لتحفيز ن�ساط ريادة 
�ل�سغرية  �ل�سركات  �أد�ء  وتعزيز  �لدولة  يف  �لأعمال 
و�ملتو�سطة من خالل در��سة بيانات �سلوك �مل�ستهلك، 
حيث تاألف �ل�ستبيان من 1،884 م�ستجيب ميثلون 
�لرتكيبة �ل�سكانية يف دولة �لإم��ار�ت. وفقاً لتحليل 
�لتقرير،  يف  �لجتماعي  و�لتو��سل  �لت�سويق  بيانات 
�لدعايات  �أن  ي���رون  �مل�ستجيبني  م��ن   40% ف���اإن 
بينما  �جل����دوى،  وع��دمي��ة  متطفلة  �لإن��رتن��ت  على 
طاملا  �جت��اه��ه��ا  حياديتهم  ع��ن  �آخ����رون   40% ع��رب 
يح�سلون باملقابل على حمتوى جماين. �أما بالن�سبة 
لتلقي �لدعايات وفقاً لتاريخ �لبحث على �لإنرتنت، 

فاإن %35 من �لعينة ل 
يف�سلون ذلك، لذ� تو�سى 
�ل�����س��رك��ات ب��اب��ت��ك��ار طرق 
ت�����س��وي��ق��ي��ة �أخ������رى �أك���رث 
جذباً وت�سجيعاً للجمهور 
�لتقرير  �أظ��ه��ر  �ل��ه��دف. 
�أي�ساً �أن %96.10 من 
�لعينة يف�سلون ��ستخد�م 
بحث،  ك��م��ح��رك  غ���وغ���ل 
�لأم��ر �لذي يدل على �أن 
قد  �ل��دع��اي��ة  يف  توظيفه 
�أك��رب يف  فعالية  له  يكون 

تعزيز منو �لأعمال.
علياء  �����س����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
ع�������ب�������د�هلل �مل��������زروع��������ي، 
�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
لتطوير  خليفة  �سندوق 
تقرير  “يعد  �مل�����س��اري��ع: 

��ستبيان �مل�ستهلك �أحد �خلدمات �ملتعددة �ل�ستخد�م 
�ساأنها  من  �أد�ة  فهو  خليفة،  �سندوق  يقدمها  �لتي 
تعزيز بيئة ري��ادة �لأع��م��ال يف دول��ة �لإم���ار�ت، �إذ مت 
تطوير �لتقرير �ملف�سل خالل ذروة جائحة كوفيد- 
19 بهدف تزويد رو�د �لأعمال بروؤية دقيقة ل�سلوك 

�مل�ستهلكني.«
�لإنفاق  �جت��اه��ات  م��ن  �لكثري  �أن  ي��ب��دو  و�أ�سافت” 
�جلائحة  خ��الل  �مل�ستهلكون  ط��وره��ا  �ل��ت��ي  و�سماته 
�ل�سروري  فمن  ل��ذ�  منها،  �لتعايف  بعد  حتى  باقية 

تزويد �ل�سركات �ل�سغرية 
باملعرفة  و�مل����ت����و�����س����ط����ة 
و�مل�����������������س��������ادر، ل���ت���ع���زي���ز 
�ل�سوق  يف  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

�حلايل �جلديد«.
�أي�ساً  �ل���ت���ق���ري���ر  وق������دم 
ت���ف�������س���ي���ل���ي���ة عن  ن�����ظ�����رة 
�مل�ستجيبني  م������وق������ف 
من�سات  �����س���ت���خ���د�م  م���ن 
�لجتماعي،  �ل���ت���و�����س���ل 
منهم   45.10% �أن  �إذ 
�سبكات  ي�������س���ت���خ���دم���ون 
�إن.  لينكد  مثل  �لأع��م��ال 
من   83.30% ويف�سل 
�ملر��سلة  خ��دم��ة  �ل��ع��ي��ن��ة 
�لتي  ك���ت���ل���ك  �ل�����ف�����وري�����ة 
تتيحها من�سات �لتو��سل 
و”في�ص  “و�ت�ساب”  مثل 
من   75% �أن  ح���ني  ويف  ت�سات”،  و”وي  بوك” 
�مل�ستجيبني ي�ستخدمون �سبكات �لتو��سل �لجتماعي 
“و�ن�ستغر�م” وغريها حيث فاإن  مثل “في�ص بوك”، 
ب�سكل  �إما  يت�سفحونها  م�ستخدميها  من   92.5%
�ل��و�ح��د، مما  �أو لعدة م��ر�ت خ��الل �لأ���س��ب��وع  يومي 
�لإم�����ار�ت نحو  �ل��ع��ايل يف دول���ة  �ل��ت��وج��ه  �إىل  ي�سري 

من�سات �لتو��سل.
و�سح �لتقرير �أي�ساً مو�قف �مل�ستجيبني من �لت�سوق 
و�لبيع  �لإل���ك���رتون���ي���ة  و�ل���ت���ج���ارة  �لإن����رتن����ت،  ع���رب 

�لإناث  م��ن   71.20% �أن  تبني  حيث  بالتجزئة، 
�لزبائن  ت��ق��ي��ي��م��ات  ي���ق���ر�أون  �ل���ذك���ور  م���ن  و60% 
�سر�ئها،  على  �إق��د�م��ه��م  قبل  و�خل��دم��ات  للمنتجات 
يت�سوقن  �للو�تي  �لإن��اث  من   57.2% تف�سل  ل��ذ� 
�أو  �لذكية  هو�تفهن  ع��رب  ب��ذل��ك  �لقيام  �إل��ك��رتون��ي��اً 
�لتابلت، ما يتيح لهن �إجر�ء �لبحث عن �ملنتجات قبل 
�سر�ئها، �لأمر �لذي يوؤكد على �همية دور �لتقييمات 

يف عملية �لبحث و�ل�سر�ء.
دولة  �لتوجهات يف  �ل�سوء على  �أي�ساً  �لتقرير  �ألقى 
و�ل��ت��غ��ذي��ة، حيث  �لأط��ع��م��ة  �لإم����ار�ت نحو منتجات 
قر�ر�ت  يتخذون  �مل�ستجيبني  م��ن   73% �أن  وج��د 
�هتمامهم  ب�ساأن طعامهم، و%45 يركزون  �سحية 
ع��ل��ى ت��وف��ر م��ن��ت��ج��ات �لأط��ع��م��ة ���س��ري��ع��ة �لتح�سري 
وجودة �خلدمة، بينما يف�سل %49 من �مل�ستجيبني 
�ل�سناعية  �لنكهات  ويتجنبون  �لطبيعية،  �لنكهات 

و�ملو�د �حلافظة.
و�سع تقرير ��ستبيان �مل�ستهلك يف �لإمار�ت يف خامتته 
��ستهد�ف  �سمنها  من  و�لأعمال  لل�سركات  تو�سيات 
�مل��رت��ف��ع يف  �إىل  �مل��ت��و���س��ط  �ل���دخ���ل  �مل��ج��م��وع��ات ذ�ت 
�إجمايل  %63 من  �أك��رث من  �ل�سوق حيث ميثلون 
�ل�سكان، كما �أن معظم �مل�ستهلكني على م�ستوى عال 
ت�سويق  ح��م��الت  بابتكار  و���س��ى  ل��ذل��ك  �لتعليم  م��ن 
ومن  �مل�ستهدفة.  للمجموعة  ج��اذب  قيم  مبحتوى 
�لتو�سيات �ملوجهة �إىل رو�د �لأعمال يف قطاع �لتغذية 
و�مل�سروبات توفري خدمة �سريعة وي�سرية، حيث تعد 
�ملرونة من �أهم �ملميز�ت �لتي ينظر �إليها �مل�ستهلكون 

خالل عملية �ل�سر�ء �لتقليدية و�لإلكرتونية.

خالل زيارة عمل لوزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة اإىل اليابان

االإمارات واليابان تبحثان تعزيز العالقات الثنائية يف عدد من
 القطاعات احليوية �سمن مبادرة ال�سراكة اال�سرتاتيجية ال�ساملة

•• طوكيو-وام:

�أحمد  بن  �سلطان  �لدكتور  معايل  عقد 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي���ر  �جل��اب��ر 
�مل���ت���ق���دم���ة �مل����ب����ع����وث �خل����ا�����ص ل���دول���ة 
�مل��ن��اخ��ي، خ��الل زيارة  �لإم����ار�ت للتغري 
�للقاء�ت  م��ن  ع���دد�ً  �ل��ي��اب��ان،  �إىل  عمل 
رف���ي���ع���ة �مل�������س���ت���وى م����ع م�������س���وؤول���ني يف 
�ل�سركات  وروؤ����س���اء  �ليابانية  �حل��ك��وم��ة 
جمالت  يف  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  على  رك���زت 
و�ل�سناعة  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  �ل��ط��اق��ة 
ودفع فر�ص �لنمو منخف�ص �لنبعاثات، 
بالإ�سافة �إىل ��ستعد�د�ت دولة �لإمار�ت 
و�لع�سرين  �لثامنة  �ل���دورة  ل�ست�سافة 
�لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة  يف  �لأط��������ر�ف  مل���وؤمت���ر 
/كوب  �مل��ن��اخ  لتغري  �لإط���اري���ة  �مل��ت��ح��دة 
وفر�ص   ،2023 ع�����ام  خ�����الل   /28
�ل��ت��ع��اون �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي �جل���دي���دة بني 

�لدولة و�ليابان.
ونقل معاليه - خالل �للقاء�ت - حتيات 
�إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لر�سيدة يف  �لقيادة 
موؤكد�ً  �ليابان،  و�سعب  وحكومة  قيادة 
�إم��د�د�ت موثوقة  �لدولة بتوريد  �لتز�م 
�لطبيعي  و�ل����غ����از  �خل�����ام  �ل��ن��ف��ط  م���ن 
و�مل�����س��اه��م��ة يف ���س��م��ان �أم����ن �ل��ط��اق��ة يف 
�ليابان. وتعد دولة �لإمار�ت �ملوّرد �لأول 
�أك��رث من  للنفط �خل��ام لليابان وتغطي 

%20 من �حتياجاتها.
وناق�ص �جلانبان جمموعة من �ملو��سيع 
�ل�سر�كة  م����ب����ادرة  ت��ت�����س��م��ن  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�لإم���ار�ت  ب��ني  �ل�ساملة  �ل�سرت�تيجية 
و�ل��ي��اب��ان و�ل��ت��ي مت �لإع����الن عنها عام 
�ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ص  زي�����ارة  2018 خ����الل 
دولة  �إىل  �آب��ي  �سينزو  �ل�سابق  �ل��ي��اب��اين 
�إىل  �لإم��ار�ت، حيث تهدف هذه �ملبادرة 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز 
��سرت�تيجي  �إىل م�ستوى تعاون  ورفعها 
�سامل يف جميع �لقطاعات ذ�ت �لهتمام 

�مل�سرتك.
و���س��ه��دت �ل����زي����ارة ل���ق���اء�ت ث��ن��ائ��ي��ة مع 
ع���دد م��ن ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ني يف �حلكومة 
�ليابانية �سملت كل من معايل �لدكتور 
�لقت�ساد  وزي�����ر  ه���اج���ي���ود�،  ك��وي��ت�����س��ي 
ومعايل  �لياباين،  و�ل�سناعة  و�لتجارة 
�لبيئة،  وزي��ر  ياماغوت�سي،  ت�سويو�سي 
�لدولة  وزي��ر  �أود�و�ر�،  كيو�سي  ومعايل 
معايل  �لتقى  كما  �خل��ارج��ي��ة.  لل�سوؤون 
�لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر خالل 
�لزيارة كل من �سينزو �آبي، رئي�ص �لوزر�ء 
وم��ع��ايل هريوكازو  �ل�����س��اب��ق،  �ل��ي��اب��اين 
�لوزر�ء  جمل�ص  �أم��ن��اء  كبري  مات�سونو، 
�لياباين، وتاد��سي مايد�، حمافظ بنك 

�ليابان للتعاون �لدويل، و�سيجي كيهار�، 
�لياباين  �ل�����وزر�ء  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
و�مل�����س��ت�����س��ار �خل���ا����ص ل��رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء، 
وكونو تارو، ع�سو جمل�ص �لنو�ب ووزير 
�لدفاع �لأ�سبق ووزير �خلارجية �لأ�سبق، 
جمل�ص  ع�سو  ني�سيمور�،  ويا�سوتو�سي 
�ل���ن���و�ب �ل���ي���اب���اين. وق�����ال م��ع��ال��ي��ه : “ 
�لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات  مع  متا�سياً 
�لتعاون  ج�������س���ور  م����د  يف  ب���ال����س���ت���م���ر�ر 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �ل��ع��امل  دول  م��ع 
�مل�سرتك،  �لهتمام  ذ�ت  �ل�سرت�تيجية 
�لإم���������ار�ت ع��ل��ى تعزيز  حت���ر����ص دول�����ة 
�لعالقات �لثنائية مع �ليابان من خالل 
�لقطاعني  مع  �ل�سر�كات  نطاق  تو�سيع 
�لعام و�خلا�ص لتوفري �ملزيد من فر�ص 
مبا  �ملتبادلة  �مل�سالح  حتقق  �لتي  �لنمو 
�ل�سعبني  ورف��اه  �زده��ار  تعزيز  ي�سهم يف 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ت��رك��ز  كما  �ل�سديقني. 
على تعزيز �لتعاون �لثنائي يف دبلوما�سية 
�ملناخ لدفع �لتنمية �لقت�سادية ومتكني 
�لنمو منخف�ص �لنبعاثات وتعزيز �أمن 

�لطاقة«.
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  “ ت�ستند  و�أ���س��اف: 
بني دولة �لإمار�ت و�ليابان على �سر�كات 
�لطاقة، وي�سرنا  �لأم��د يف قطاع  طويلة 
لال�ستفادة  معهم  وثيقة  ب�سورة  �لعمل 
يتيحها  �لتي  �لقت�سادية  �لفر�ص  م��ن 
�لتحّول يف قطاع �لطاقة، وتعزيز �لتعاون 
�ل�سناعي وتو�سيع �لعالقات �لقت�سادية 

و�لتجارية بني بلدينا �ل�سديقني«.
معايل  عقدها  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��اء�ت  وت�ستند 
�أح���م���د �جلابر  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور 
�أ�س�ص  �مل�����س��وؤول��ني �ل��ي��اب��ان��ي��ني ع��ل��ى  م��ع 
ر����س��خ��ة وم��ت��ي��ن��ة م��ن ع��الق��ات �لتعاون 
�لقت�سادي و�لدبلوما�سي بني �لبلدين، 
عاماً،  خم�سني  م��ن  لأك���رث  متتد  و�ل��ت��ي 
ومت خاللها �لرتكيز على عدة جمالت 
�سملت �لتنمية �لقت�سادية و�ل�سناعية، 
و�إم��د�د�ت �لطاقة، ووقود �لهيدروجني، 

و�ل��ع��م��ل �مل���ن���اخ���ي، و�����س���ت���ع���د�د�ت دول���ة 
�لثامنة  �ل����دورة  ل�ست�سافة  �لإم������ار�ت 
�تفاقية  يف  �لأط��ر�ف  ملوؤمتر  و�لع�سرين 
/ �مل��ن��اخ  لتغري  �لإط��اري��ة  �ملتحدة  �لأمم 
وفر�ص   ،2023 ع����ام  يف   /28 ك����وب 
�ل��ت��ع��اون �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي �جل���دي���دة بني 
�لدكتور  معايل  و�أك��د  و�ليابان.  �لدولة 
�أح����م����د �جل����اب����ر - خالل  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
ل��ق��اء�ت��ه م���ع �مل�����س��وؤول��ني �ل��ي��اب��ان��ي��ني - 
ح��ر���ص �ل��ق��ي��ادة يف دول���ة �لإم�����ار�ت على 
مع  �ملتميزة  �لعالقات  توثيق  ��ستمر�ر 
�ليابان وتوثيق �أو��سر �لتعاون �لثنائي. 
�مل�سرتكة  �مل��ب��ادر�ت  معاليه  و��ستعر�ص 
�حلالية بني �لإمار�ت و�ليابان يف جمال 
�ل��ه��ي��دروج��ني و�لأم��ون��ي��ا �لزرقاء  �إن��ت��اج 
�ل�سوء  م�سلطاً  �لنبعاثات،  منخف�سة 
و�ليابان  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ط��م��وح  ع��ل��ى 
�جلديدة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
�لنبعاثات.  م��ن  للحد  جت��اري��اً  �ملجدية 
�سلطان  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  �ل��ت��ق��ى  ك��م��ا 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر م��ع ع���دد م��ن روؤ�ساء 
تاكايوكي  بينهم  �ليابانية من  �ل�سركات 
�لتنفيذي  و�مل����دي����ر  �ل���رئ���ي�������ص  �أوي���������د�، 
�إن��ب��ك�����ص، وم��ا���س��اي��وك��ي هيودو،  ل�����س��رك��ة 
�سوميتومو  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
رئي�ص  �أون���ود�،  و�ساتو�سي  كوربوري�سن، 
�لرئي�ص  ه��وري،  وكيني�سي  �سركة جري�، 
ل�سركة ميت�سوي، و�سونيت�سي  �لتنفيذي 
ل�سركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������ص  ك���ي���ت���و، 
كريياما،  وه��ريو���س��ي  ك��و���س��ان،  �دمت�سو 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������ص  �مل���م���ث���ل  �مل����دي����ر 
هولدينجز،  �ن���رج���ي  ك���وزم���و  ل�����س��رك��ة 
ورئي�ص  �ملمثل  �مل��دي��ر  �سايتو،  وتاكي�سي 
وتاكيهيكو  �ل��ق��اب�����س��ة،  �إي��ن��ي��و���ص  ���س��رك��ة 
�سركة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  كاكيو�سي، 
وما�ساهريو  كوربوري�سن،  ميت�سوبي�سي 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أوك��اف��وج��ي، 
وما�سومي  ك���ورب���وري�������س���ن،  �إي���ت���وت�������س���و 
كاكينوكي، رئي�ص جمل�ص �إد�رة موربيني 

كوربوري�سن. ومت خالل �لزيارة �لتوقيع 
برتول  �سركة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  على 
و�سركة  “�أدنوك”  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
/ �ملحدودة”  و�����س����رك����اه  “ميت�سوي 

ميت�سوي/ تن�سم مبوجبها “ميت�سوي” 
“فريتيجلوب”  ج���ان���ب  �إىل  ����س���ري���ك���اً 
�ملن�ساأة  تطوير  يف  �إنرجي”  �إ���ص  و”جي 
�لزرقاء  �لأمونيا  لإنتاج  �مل�ستوى  عاملية 
“منطقة  ���س��م��ن  �ل���ك���رب���ون  م��ن��خ��ف�����س��ة 
�مل�سروع  �لكيماوية”،  لل�سناعات  تعزيز 
/ و”�لقاب�سة«  “�أدنوك”  بني  �مل�سرتك 

ADQ/ يف �لروي�ص باأبوظبي.
و”ميت�سوي”  “�أدنوك”  �أن  �إىل  ي�سار 
لن�سمام  �لأويل  �لتفاق  عن  �أعلنتا  قد 
نوفمرب  يف  �مل���������س����روع  �إىل  م��ي��ت�����س��وي 
هذ�  ي�سهم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن   ،2021
�لإمار�ت  دول��ة  ري��ادة  �مل�سروع يف تر�سيخ 
�لكربون  م��ن��خ��ف�����ص  �ل���وق���ود  جم���ال  يف 
من خالل �ل�ستفادة من �لطلب �لعاملي 
ع��ل��ى �لأم���ون���ي���ا �ل���زرق���اء ك���وق���ود حامل 
�أن  �ملتوقع  ومن  �لنظيف.  للهيدروجني 
يبد�أ م�سروع �إنتاج �لأمونيا �لزرقاء عاملي 
 2025 �مل�ستوى عمليات �لإنتاج يف عام 
�إنتاجية تبلغ حو�يل مليون طن  بطاقة 

�سنوياً.
�لزيارة  خ���الل  “�أدنوك”  وق��ع��ت  ك��م��ا 
“�إينيو�ص”  م��ن  ك��ل  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
جدوى  در�����س���ة  لإج�����ر�ء  و”ميت�سوي” 
م�سرتكة ل�ستك�ساف فر�ص �إن�ساء �سل�سلة 
لتوريد �لهيدروجني بني دولة �لإمار�ت 
و�ليابان. وتهدف �ملذكرة لتقييم �إمكانية 
من  ثانوي  كمنتج  �لهيدروجني  حتويل 
�لتكرير  جم���ال  يف  “�أدنوك”  عمليات 
�لأزرق  و�لهيدروجني  و�لبرتوكيماويات 
�ملنتج من �لغاز �لطبيعي /�لهيدروجني 
�لذي  �ل��ك��رب��ون  �أك�سيد  ث��اين  م��ن  �ملُنتج 
يف  و��ستخد�مه  وتخزينه  �لتقاطه  يتم 
عملية �لإنتاج/ �إىل ميثيل �سيكلوهك�سان 
لنقل  ف��ع��ال��ة  و���س��ي��ل��ة  وه���و   ،/MCH/

�لهيدروجني وت�سديره �إىل �ليابان.
مذكرة  “م�سدر”  ���س��رك��ة  وّق���ع���ت  ك��م��ا 
ب�ساأن  “�سوميتومو”  �سركة  مع  تفاهم 
�إىل  �لنفايات  لتحويل  م�ساريع  تطوير 
طاقة حيث تهدف هذه �ل�سر�كة �إىل فتح 
�آفاق �لتعاون بني �ل�سركتني يف جمموعة 
من �مل�ساريع ت�سمل من�ساأة ملعاجلة 390 
وتوليد  �سنوياً  �لنفايات  م��ن  ط��ن  �أل���ف 

25 ميجاو�ط من �لطاقة.
ومتتلك دولة �لإمار�ت و�ليابان عالقات 
جت����اري����ة وث���ي���ق���ة، ح���ي���ث ت���ع���د �ل���دول���ة 
�أك��رب �سريك جت��اري لليابان على  عا�سر 
عام  �إح�سائيات  ح�سب  �ل��ع��امل  م�ستوى 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  حجم  وبلغ   .2021
�أك��رث من   2021 ع��ام  �لبلدين يف  ب��ني 
و�رتفعت  �أم���ري���ك���ي،  دولر  م��ل��ي��ار   30
ق��ي��م��ة ����س���ادر�ت �لإم������ار�ت ل��ل��ي��اب��ان �إىل 
�رتفعت  فيما  �أمريكي،  دولر  مليار   26
مليار   6.2 �إىل  �ل��ي��اب��ان  م��ن  و�رد�ت���ه���ا 
 340 �أك��رث من  �أمريكي. وتوجد  دولر 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  تعمل  يابانية  �سركة 
ذلك  يف  مب����ا  �ل���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و�لطاقة.  و�ل�����س��ن��اع��ة  �لتحتية  �لبنية 
�ملزيد  �ملا�سية   12 �ل���  �لأ�سهر  و�سهدت 
م���ن �ل���ت���ع���اون �لق���ت�������س���ادي ب���ني دول���ة 
�لإم�������ار�ت و�ل���ي���اب���ان، وذل����ك ب��ع��د �إب����ر�م 
م�سرتكة  در�����س���ة  �ت��ف��اق��ي��ة  “�أدنوك” 
�إنبك�ص  ه��ي  يابانية  ���س��رك��ات  ث��الث  م��ع 
و”جري�”،  /�إن���ب���ك�������ص/،  ك��ورب��وري�����س��ن 
للنفط  �ليابانية  �لوطنية  و”�ملوؤ�س�سة 
�لإمكانات  ل�ستك�ساف  و�ملعادن”  و�لغاز 
�ل��ت��ج��اري��ة لإن��ت��اج �لأم��ون��ي��ا �ل���زرق���اء يف 

دولة �لإمار�ت.
ويف يناير �ملا�سي، �تفقت دولة �لإمار�ت 
�ل��ت��ع��اون يف جم��ال وقود  و�ل��ي��اب��ان على 
�لأمونيا وتقنيات �إعادة تدوير �لكربون، 
تعاون  �تفاقية  توقيع  �أع��ق��اب  يف  وذل��ك 
بني “�أدنوك” ووز�رة �لقت�ساد و�لتجارة 

و�ل�سناعة �ليابانية.

 - »ميت�سوي« اليابانية توقع مذكرة تفاهم مع »اأدنوك« لالن�سمام �سريكًا يف م�سروع تطوير املن�ساأة 
عاملية امل�ستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخف�سة الكربون �سمن منطقة تعزيز لل�سناعات الكيماوية  

- مذكرة تفاهم بني »اأدنوك« و»اإينيو�ض« و»ميت�سوي« لإجراء درا�سة جدوى حول فر�ض 
اإن�ساء �سل�سلة توريد للهيدروجني بني دولة الإمارات واليابان 

- »م�سدر« و»�سوميتومو« توقعان مذكرة تفاهم تهدف اإىل تطوير م�ساريع لتحويل النفايات اإىل طاقة

االحتاد للمعلومات االئتمانية و »تريدلنغ« توحدان جهودهما 
لتقدمي ت�سهيالت ائتمانية ملجتمع االأعمال يف الدولة

•• دبي -وام:

�أبرمت �سركة �لحتاد للمعلومات �لئتمانية �تفاقية ع�سوية مع تريدلنغ، 
�ل�سوق �لإلكرتونية �لر�ئدة يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا و�لتي تركز 
�أف�سل  �ئتمانية  ت�سهيالت  تقدمي  لتمكني  �ل�سركات،  بني  �ملعامالت  على 

للم�سرتين على �ملن�سة.
لل�سركات  �لئ��ت��م��اين  �لتقييم  عمليات  رق��م��ن��ة  ع��ل��ى  �ل��ط��رف��ان  و�سيعمل 
وت�سهيل �حل�سول على �لتاريخ �لئتماين للموؤ�س�سات و�ل�سركات �ل�سغرية 
�لتي  �لتمويل  عرو�ص  من  �أي  من  �ل�ستفادة  �إىل  تتطلع  �لتي  و�ملتو�سطة 
توفرها �ملن�سة، و�لتي �ست�سبح عن�سر�ً رئي�ساً يف عملية �تخاذ �لقر�ر�ت من 

جانب �سركة “تريدلنغ” فيما يتعلق بتقييم �ملخاطر �لئتمانية.
وكجزء من �لتفاقية، �سيتمكن �لبائعون �ملحليون و�لدوليون على �ملن�سة 
�لتي تتمتع بت�سنيف �ئتماين جيد وتو�سيع �سروط  �ل�سركات  من حتديد 
�لتمويل �ملتاحة لهم، ما �سيوفر للم�سرتين فر�سة �لرتكيز على تعزيز منو 
“تريدلنغ”  �ستعمل  ذلك،  �إىل  �إ�سافة  ب�سهولة،  نطاقها  وتو�سيع  �أعمالهم 
ب�سفتها موؤ�س�سة غري مالية على �إبالغ �سركة �لحتاد للمعلومات �لئتمانية 

حول �سلوكيات �لدفع �لإيجابية و�ل�سلبية �خلا�سة باملقرت�سني.
ت�سهيالت  ح��ال��ي��اً،  تريدلنغ  �سركة  تقدمها  �ل��ت��ي  �ملالية  �حل��ل��ول  وت�سمل 
�ئتمانية مبا�سرة ت�سمح لل�سركات �لتي تتخذ من �لإمار�ت مقر�ً لها ب�سر�ء 
ب�سروط  14 فئة خمتلفة  �لبائعني يف  و��سعة من  منتجات من جمموعة 

دفع موؤجلة ترت�وح بني 30 �أو 60 �أو 90 يوماً.
�لتنفيذي ل�سركة �لحتاد للمعلومات  �لرئي�ص  �أحمد لطفي،  وقال مرو�ن 
من�سة  متكني  يف  �لتعاون  ه��ذ�  “�سي�سهم   :  - �ملنا�سبة  بهذه   - �لئتمانية 
بت�سهيالت  تزويدهم  عرب  عمالئها  و�أن�سطة  عمليات  تعزيز  من  تريدلنغ 
و�ملقدمة  �ل�ساملة  �ملعلومات  على  بناًء  جذ�بة  دف��ع  �سروط  وف��ق  �ئتمانية 
تقاريرنا  �ست�ساعد  لذلك،  ونتيجة  �لئتمانية.  و�لتقييمات  �لتقارير  يف 
على  مبنية  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  تريدلنغ  من�سة  �لئتمانية  وتقييماتنا 
معطيات عدة متكنها من تكوين روؤى �ساملة وموؤ�سر�ت �أد�ء رئي�سة ت�ستند 
�إىل �لبيانات، ما ي�ساهم يف تعزيز قدرة �ملن�سة على مو��سلة �لزدهار وحتقيق 
جناحات م�ستد�مة يف �ل�سوق من خالل �إد�رة �لتدفقات �لنقدية على نحو 
�أف�سل«. و�ستقوم تريدلنغ باإبالغ “�لحتاد للمعلومات �لئتمانية” ب�سلوك 
�ملن�سة  على  �لئتمانية  �لت�سهيالت  من  ��ستفادت  �لتي  لل�سركات  �ل�سد�د 
يف  �ستوؤثر  و�لتي  باملقرت�ص  �خلا�سة  �لئتمانية  �لتقارير  يف  تظهر  بحيث 

�لنهاية �يجاباً �و �سلباً على �لتقييم �لئتماين �خلا�ص به.
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 SkillUp Compete وزارة القت�ساد تكرم الفائزين يف م�سابقة

بن طوق : تر�سيخ فكر ريادة االأعمال توجه رئي�سي لدولة االإمارات 
•• اأبوظبي -وام:

يف  �ل���ف���ائ���زي���ن  �لق���ت�������س���اد،  وز�رة  ك���رم���ت 
�لتي   «  SkillUp Compete  « م�سابقة 
�أطلقتها يف نوفمرب عام 2021، بال�سر�كة 
وكليات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  م����ع 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ومب�����س��ارك��ة �ل��ع��دي��د من 
 MIT جلامعات يف �لدولة، وبالتعاون مع�

.Enterprise Forum Pan Arab
وتندرج �مل�سابقة �سمن مبادر�ت “ �أكادميية 
 SkillUp �لأع���م���ال  ري����ادة  ب��ن��اء م���ه���ار�ت 
�لرئي�سية  �ملحاور  �أحد  بدورها  متثل  �لتي 

�لثالثة مل�سروع موطن ريادة �لأعمال.
جاء ذلك خالل حفل �أقيم يف مقر �لوز�رة، 
ب��ح�����س��ور م��ع��ايل ع��ب��د�هلل ب��ن ط���وق �ملري 
م�ساريع   4 تكرمي  و�سهد  �لقت�ساد،  وزي��ر 
م�سروعاً   78 �أ���س��ل  م��ن  مبتكرة  جت��اري��ة 
ق��دم��ه��ا �أك����رث م��ن 400 ط��ال��ب م��ن 35 

جامعة د�خل دولة �لإمار�ت.
�إن �ختتام  وق��ال معايل عبد�هلل بن ط��وق: 
رو�د  لتمكني  نوعية  �إ�سافة  �مل�سابقة ميثل 
�أف�سل  و��ستقطاب  ب��ال��دول��ة،  ج��دد  �أع��م��ال 
�ل��ع��ق��ول �ل���ري���ادي���ة م���ن �أو����س���اط �لطالب 
�جلامعيني و�خلريجني �جلدد �إىل �أو�سط 
�لقت�سادي  و�ل��ن�����س��اط  �لأع���م���ال  جمتمع 
�ل���و�ق���ع، م��ع ت��وف��ري �ملمكنات  �أر�����ص  ع��ل��ى 
�ل���ت���ي ت�����س��اه��م يف جن����اح هذه  و�حل����و�ف����ز 
مع  يتو�فق  ومب��ا  و��ستمر�ريتها،  �مل�ساريع 
�لر�مية  �خلم�سني،  وم�ساريع  م�ستهدفات 
وم�ستد�م  م��رن  �قت�سادي  من��وذج  بناء  �إىل 
كفاء�ت وطنية   وبقيادة  �لبتكار  قائم على 
و�أكد معاليه �أن تنمية قطاع ريادة �لأعمال 
�ملنظمة  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�سريعات  وت��ط��وي��ر 
ل��ع��م��ل��ه و�حل���و�ف���ز �ل��د�ع��م��ة ل���ه، ومتكني 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �لأع�����م�����ال  رو�د 
لدولة  رئي�سي  توجه  ه��و  �ل�سرت�تيجية، 

وز�رة  وتعمل  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لق����ت���������س����اد ع���ل���ى حت���ق���ي���ق���ه م�����ن خ���الل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �لأعمال”،  ري���ادة  “موطن 
على  �ملعنية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  خمتلف 
�مل�ستويني �لحتادي و�ملحلي، وعرب �سل�سلة 
�لقطاع  م���ع  وم��ت��ن��ام��ي��ة  ر�ئ������دة  ����س���ر�ك���ات 
و�لبحثية  �لأكادميية  و�ملوؤ�س�سات  �خلا�ص 
د�خ��ل وخ��ارج �ل��دول��ة. و�أ���س��اف معاليه �أن 
�أجيال  لإع���د�د  م�ستمرة  �لوطنية  �جلهود 
�لريادي و�سقل خرب�تهم  بالفكر  مت�سبعة 
�لالزمة  ب���الأدو�ت  وتزويدهم  ومهار�تهم 
و���س��م��ان ت��وف��ري �حل��ل��ول وف��ر���ص �لتعلم 
بيئة  وت��وف��ري  م�����س��ت��د�م،  ب�سكل  و�ل��ت��ط��ور 
مرنة  ت�سريعات  ومنظومة  ج��اذب��ة  �أع��م��ال 
و�لهدف  �لأع��م��ال،  ري��ادة  تدعم  ومتكاملة 
�ملتمكن  �لأع��م��ال  ر�ئ���د  ه��و �سناعة  د�ئ��م��اً 
�مل�ساريع  �أف�������س���ل  وق����ي����ادة  ت��اأ���س��ي�����ص  م���ن 
موؤثرة  �سركات  لت�سبح  و�ملوؤهلة  �لناجحة 
ريادة  يعزز  ومب��ا  وعاملياً،  و�إقليمياً  حملياً 
وخلق  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  تبني  يف  �لإم����ار�ت 
�لبيئة �ملنا�سبة لنجاحها، وهو �لأمر �لذي 
�ملناخ  ج��اذب��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ب����دوره  �سي�سهم 
��ستد�مة  و�سمان  �ل��دول��ة،  يف  �لقت�سادي 

تناف�سيته عاملياً.
 SkillUp Compete م�سابقة  ورك���زت 
�إ�سافة  منوذجي  �أعمال  ر�ئ��د  �سناعة  على 
�إىل تطوير ثقافة ريادة �لأعمال يف �لدولة، 
وحتفيز �لأجيال �ل�سابة على تبني �لأفكار 
وفق  �مل�سابقة  ت�سميم  مت  حيث  �ل��ري��ادي��ة، 
�أف�سل  ��ستقطاب  �أج��ل  �لأه���د�ف من  ه��ذه 
و�أكرثهم  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  طلبة 
ل��الن�����س��م��ام �إىل م��ن��ظ��وم��ة ري���ادة  �إب����د�ع����اً 
�إىل  دخولهم  وت�سهيل  �لدولة  يف  �لأع��م��ال 
�لقت�سادي  �لنمو  يف  وم�ساهمتهم  �ل�سوق 

للدولة.
وج�������اءت �أف����ك����ار �مل�������س���روع���ات �ل���ف���ائ���زة يف 

�لإمار�ت  دولة  روؤية  مع  متو�فقة  �مل�سابقة 
للم�ستقبل، من حيث تركيزها على �لبتكار 
و�ملعرفة وتطبيقات �لتكنولوجيا �ملتقدمة. 
�لفائزة:  �لأرب����ع����ة  �مل�������س���اري���ع  وت�����س��م��ن��ت 
�سركة  م�����س��روع  وه����ي   :?CellTir  .1
نيويورك  جامعة  م��ن  حيوية  تكنولوجيا 
علوم  موؤ�س�سات  مل�ساعدة  تهدف  �أبوظبي، 
�خلاليا  م��ن  خم��زون��ه��ا  �إد�رة  على  �حل��ي��اة 
م��ن خ���الل تقدميهاحلل  ب��ك��ف��اءة،  �حل��ي��ة 
�لتخزين  م�ساحة  متطلبات  يقلل  مبتكر 
خم�ص مر�ت وي�سهل عملية توزيع �خلاليا 

و��ستخد�مها.
5MM: م�سروع من جامعة نيويورك   .2
�أب���وظ���ب���ي، ي���ق���وم ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �آل���ي���ة هي 
�ملو�د  لإز�ل���ة  �ل��ع��امل  نوعها يف  م��ن  �لأوىل 
�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة �ل��دق��ي��ق��ة �مل���ت���ن���اث���رة على 
م�سرية،  ط��ائ��رة  بو��سطة  �ل��ع��امل،  �سو�حل 
�سحة  ح��م��اي��ة  يف  �ل��ف��ك��رة  �ست�ساهم  ح��ي��ث 
وتعزيز  �لبحري  �لبيئي  و�لنظام  �لإن�سان 

بيئة �ل�سياحة وعائد�تها.
Decenode: م�سروع ل�سركة تقنيات   .3
رقمية من جامعة هرييوتو�ت بدبي، توفر 
خاللها  م��ن  للم�ستخدمني  ميكن  من�سة 
ت���اأج���ري �ل��ط��اق��ة �حل��ا���س��وب��ي��ة /وحت���دي���د�ً 
وح������د�ت م��ع��اجل��ة �ل���ر����س���وم���ات ووح�����د�ت 
�لكمبيوتر  لأج���ه���زة  �مل��رك��زي��ة/  �مل��ع��اجل��ة 
�خل��ا���س��ة ب��ه��م مل�����س��ت��اأج��ري��ن �آخ���ري���ن عرب 

�ملن�سة با�ستخد�م �سبكة لمركزية.
توفر  م���ب���ت���ك���رة  ����س���رك���ة   :HCMS  .4
على  و�ل��ط��ل��ب  �ل��ع��ر���ص  لتحليل  منظومة 
�حلكومية  �مل���وؤ����س�������س���ات  د�خ������ل  �مل�����ه�����ار�ت 
و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية للم�ساعدة يف متكني 
من  �ملنا�سبة،  �ملهار�ت  �ملو�هب مبجموعات 
خ��الل ����س��ت��خ��د�م ع��ل��وم �ل��ب��ي��ان��ات و�لذكاء 

�ل�سطناعي.
�إ�سافة  ب��امل�����س��اب��ق��ة،  �ل���ف���ائ���زون  وح�����س��ل 

ب��ل��غ جمموعها  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  �إىل �جل��ائ��زة 
50 �أل���ف دره���م �إم���ار�ت���ي ل��ك��ل ف��ائ��ز، على 
برنامج تدريبي متكامل لتطوير �أعمالهم 
و�زدهارها، على يد جمموعة من �خلرب�ء 
بالتعاون مع �جلهات �ل�سريكة، �إ�سافة �إىل 
وت�سجيل  تاأ�سي�ص  يف  لهم  �ل��دع��م  ت��ق��دمي 
ودعم  مكتبية،  م�ساحة  وتوفري  �لأع��م��ال، 
�لوطنية  �مل�����س��رع��ات  ب���رب�م���ج  �ل��ت��ح��اق��ه��م 
على  ح�����س��ول��ه��م  ج��ان��ب  �إىل  �ملتخ�س�سة، 
�ملخت�سني،  ق��ب��ل  م���ن  و�لإر������س�����اد  �ل���دع���م 
لأ�سحاب  �ل����و�����س����ول  م����ن  و�ل�����س����ت����ف����ادة 
م�ستوى  ع��ل��ى  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  �خل������رب�ت 
�ملدير  �أي��وب جيال،  ق��ال  عاملي. من جهته، 
 ،/?CellTir/ �سركة  مل�سروع  �لتنفيذي 
 /SkillUp Compete/ م�سابقة  �إن 
�ل��ت��ي تعمل على  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل���ب���ادر�ت  �أح���د 
تقدمي �لدعم �ملتو��سل لل�سركات �لنا�سئة، 
مع  تو��سلنا  عملية  ت�سهيل  يف  و�ساهمت 
و�ملحلية،  �لحت���ادي���ة  و�جل���ه���ات  �ل���دو�ئ���ر 
بكيفية  �خل����ا�����س����ة  �خل������ط������و�ت  مل����ع����رف����ة 
�ملتعلقة  �لقو�نني  وفهم  �ل�سركة،  ت�سجيل 
فيما  �ل��دول��ة.  يف  �لفكرية  �مللكية  بحماية 
�ل�����س��م��ري، �ملدير  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل  ق���ال 
 »:  /HCMS/ �سركة  مل�سروع  �لتنفيذي 
�إن �لتجربة �لتي خ�سناها يف هذه �مل�سابقة 
كانت �أكرث من ر�ئعة ومملوءة بالتحديات، 
خا�سة �مل�سابقة �سهدت م�ساركة مت�سابقني 
�لتكنولوجيا  جم�������الت  يف  م���ت���م���ي���زي���ن 
�لتحكيم  جلنة  �أن  �إىل  �إ���س��اف��ة  �مل��ت��ط��ورة، 
ج��م��ع��ت ن��خ��ب��ة م���ن �أ���س��ح��اب �خل�����رب�ت يف 
و�لتكنولوجيا،  �لأع���م���ال  ري����ادة  جم����الت 
تناف�سية  ذ�ت  �مل�سابقة  �أج����و�ء  ج��ع��ل  مم��ا 
بتوجيهات  �ل��دول��ة  �هتمام  وعك�ص  عالية، 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة، ب��دف��ع ع��ج��ل��ة �لتطور 
بالرتكيز د�ئماً على �لكو�در �لب�سرية«. من 
جانبه، �أكد هيونباي كيم، �ملدير �لتنفيذي 

�أنه   ،/5MM/ �سركة  مل�����س��روع  و�مل��وؤ���س�����ص 
من  و�ل�ستفادة  مهار�ته  �سقل  من  متكن 
�مل�سابقة،  قدمتها  �لتي  �ملتنوعة  �خل��رب�ت 
فر�سة  مي���ث���ل  �ل����ربن����ام����ج  �أن  م���و����س���ح���اً 
ر�ئ��ع��ة ل����رو�د �لأع���م���ال خ��ا���س��ة و�أن����ه يتيح 
�لقت�ساد  وز�رة  مع  مفيدة  �ت�سال  قنو�ت 
قالت  بينما  للم�سابقة.  �لد�عمة  و�جلهات 
و�ملوؤ�س�ص  �لتنفيذي  �إي�سو�ريا خالنياملدير 
مل�سروع /DECENODE/: »كان �جلزء 
�لتي  �ملعرفة  هو  �مل�سابقة  يف  ل��دي  �ملف�سل 
�كت�سبناها  �لتي  و�خل��رب�ت  بثمن  تقدر  ل 
مل�ساعدتنا  �لتدريبية  �لعمل  ور���ص  خ��الل 
ل�سركاتنا  �ل��ق��ومي��ة  �لأ���س�����ص  �إر����س���اء  ع��ل��ى 
بالغة  فر�سة  هي  �مل�سابقة  فهذه  �لنا�سئة، 
لرو�د  �ل�سحيح  �مل�سار  لتحديد  �لأه��م��ي��ة 
وز�رة  �أن  ي���ذك���ر  �ل���ن���ا����س���ئ���ني«.  �لأع����م����ال 
 ،2021 �لقت�ساد �أطلقت يف نوفمرب عام 
يف �سوء  “موطن ريادة �لأعمال”  م�سروع 
و�لذي  �ل��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  للخم�سني  خطتها 
م�ساهمة  ت��ع��زي��ز  �إىل  خ��الل��ه  م���ن  ت��ه��دف 
ب��اع��ت��ب��اره ركيزة  ق���ط���اع ري������ادة �لأع����م����ال 
لرت�سيخ  م��ه��م��اً  وحم����ور�ً  �لق��ت�����س��اد  لنمو 
م��ك��ان��ة �لإم������ار�ت ل��ت��ك��ون �ل��وج��ه��ة �لأكرث 
�لريادية  و�مل�ساريع  �لأع��م��ال  ل���رو�د  ج��ذب��اً 
�لعامل،  يف  �مل��ب��دع��ة  و�ل���ع���ق���ول  و�مل����و�ه����ب 
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري�����ادة �لأع����م����ال وتوفري 
دعم  ع��ن  ف�ساًل  �لتعلم،  وف��ر���ص  �حل��ل��ول 
للو�سول  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 
�إىل ف��ئ��ة �ل�����س��رك��ات �ل��ك��ب��رية و�مل��ل��ي��اري��ة يف 
بر�مج  �مل�سروع ثالثة  ويت�سمن  �مل�ستقبل. 
ريادة  بناء مهار�ت  “�أكادميية  رئي�سية هي 
“�أ�س�ص  وب��رن��ام��ج   ،SkillUp �لأع���م���ال« 
دعم  و”من�سة   ،StartUp �لإم�����ار�ت«  يف 
 ،ScaleUp �ل��ن��م��و«  �ل�سريعة  �ل�����س��رك��ات 
حيث مت �إطالق �لعديد من �ملبادر�ت حتت 

كل برنامج من �لرب�مج �لثالثة.

انطالق اأعمال حتدي االإمارات الإنرتنت 
االأ�سياء والذكاء اال�سطناعي 2022 

 •• دبي-الفجر: 

��ستمر�ر�ً جلهود دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سعيها �لد�ئم يف دعم �لبتكار 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  خ��ا���س��ة  �لأع���م���ال  وري����ادة 
�لكهرباء  بال�سر�كة مع جمعية مهند�سي  دبي  �أعلنت جامعة  و�لعاملي،  �لإقليمي 
�إد�رة  �سعبة  و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ف��رع   IEEE �لعاملية  و�لإل��ك��رتون��ي��ات 
�لأعمال  وري���ادة  لالبتكار  �ل��دول��ي��ة   �ل�سركة  وك��ذل��ك  باجلمعية  �لتكنولوجيا 
GIE �لر�ئدة يف جمالت وبر�مج ومبادر�ت �لبتكار وريادة �لأعمال يف منطقة 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا عن �إنطالق فعاليات حتدي �لإمار�ت لإنرتنت 
�لذي  �ملوؤمتر  فعاليات  ذلك �سمن  جاء   .2022 �لإ�سطناعي  و�لذكاء  �لأ�سياء 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  عن  ممثلني  بح�سور  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مركز  يف  عقد 
و�لأكادميية وكذلك �لعديد من رجال �ل�سناعة يف �لدولة لالإعالن عن �أن�سطة 
مع  بال�سر�كة  و�جلامعات  و�ل�سناعة  �حلكومات  بني  �لتعاون  مبادرة  وفعاليات 
مبادرة GITEX Youthx �ملعنية بتاأ�سي�ص �سر�كات قوية وفاعلة على م�ستوى 
�لدولة بالتعاون مع �سركاء �إقليميني ودوليني بهدف �إعد�د �أجيال جديدة قادرة 

على �سياغة وبناء دولة �لإمار�ت لتكون 
حت�سر�ً  �ل��ع��امل  دول  �أوىل  م�����س��اف  يف 

وتقدماً.
تفا�سيل  ع��ن  �لإع���الن  �للقاء  وت�سمن 
�لأ�سياء  لإن����رتن����ت  �ل���ع���رب���ي  �ل���ت���ح���دي 
و�لذكاء �لإ�سطناعي مب�ساركة 13 دولة 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ه��م  عربية 
 ، �لأردن   ، م�سر   ، �لبحرين   ، �جل��ز�ئ��ر 
 ، �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة   ، �ل��ك��وي��ت 
لبنان ، �ملغرب ، عمان ، فل�سطني ، قطر  
�لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  و�أك��د  وتون�ص. 
دبي،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص  �لب�ستكي  عي�سى 
�مل�سابقات  رعاية  على  �جلامعة  حر�ص 
�لهادفة، ولذ� فهي ترعى  �لتكنولوجية 

�لأ�سياء  لإنرتنت  �لعربي  �لتحدي  وتنظم 
و�لإلكرتونيات  �لكهرباء  مهند�سي  جمعية  مع  بالتعاون  �ل�سطناعي  و�لذكاء 
وكذلك  باجلمعية  �لتكنولوجيا  �إد�رة  �سعبة  و  �لإم����ار�ت  ف��رع   IEEE �لعاملية 
�جلامعة  �إمي��ان  GIE من منطلق  �لأع��م��ال  وري��ادة  لالبتكار  �لدولية   �ل�سركة 
يف  ي�ساهم  �ل�سطناعي  و�ل��ذك��اء  �لأ�سياء  �نرتنت  تطبيقات  ون�سر  ت�سجيع  ب��اأن 
منو �لقت�ساد يف �حلا�سر و�مل�ستقبل، �إ�سافة �إىل �أن �لتحدي عبارة عن برنامج 
وت�سجيع  م�سروعات تخرجهم  وت�سجيع  و�ل�سباب  �لطلبة  قدر�ت  لبناء  متكامل 
رو�د �لأعمال من �أ�سحاب �لبتكار�ت و�ل�سركات �لتكنولوجية �لنا�سئة �ملتو�سطة 
�لتحول  لدعم  �حلكومات  توجه  ظ��ل  يف  �مل��ج��الت  ه��ذه  �إىل  للولوج  و�ل�سغرية 
�ملهند�ص حممد عبود  ، �سرح  �لأع��م��ال.  وم��ن جانبه  ري��ادة  �لرقمي وجم��الت 
�إننا ن�سري بخطى ثابتة نحو حتقيق  GIE قائاًل:  �إد�رة موؤ�س�سة  رئي�ص جمل�ص 
بر�مج  �لعربية من خالل  �ل��دول  وروؤى  دعم خطط  �لإ�سرت�تيجية يف  �أهد�فنا 
متكاملة لإكت�ساف �ملو�هب و�ملبتكرين من �أ�سحاب �لأفكار و�مل�سروعات �لر�ئدة 
يف حتديد مالمح �مل�ستقبل �لرقمي ، ل�سيما و�إن �إطالق حتدي �لعرب لإنرتنت 
�لإمار�ت  دولة  عام ويف  بوجه  �لعربية  �ملنطقة  �لإ�سطناعي يف  و�لذكاء  �لأ�سياء 
�لعربية �ملتحدة بوجه خا�ص يعد نو�ة ملنظومة متكاملة ت�ستمل على �لعديد من 

�لأن�سطة �لتدريبية و�لتاأهيلية  و�لتعليمية لل�سباب �لعربي.

 �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�سجل اإجنازًا تاريخيًا 
بو�سول قيمته ال�سوقية اإىل 2 تريليون درهم

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �ملدرجة  �ل�سركات  لأ�سهم  �ل�سوقية  �لقيمة  جت��اوزت 
�ملالية �أم�ص عتبة �ل� 2 تريليون درهم “545 مليار دولر �أمريكي” لأول مرة 
يف تاريخه و هو ما ميثل �إجناز�ً تاريخياً له. وبذلك يحتل �ل�سوق �ملرتبة �لثانية 
من حيث �لقيمة �ل�سوقية بني �لأ�سو�ق �ملالية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط وذلك 
بعد مرور عقدين فقط من �لزمن على تاأ�سي�سه.  وياأتي �رتفاع �لقيمة �ل�سوقية 
%25 مدفوعاً مبوجة �لكتتابات �لعامة وعمليات �لإدر�ج �لتي  لل�سوق بن�سبة 
�سهدها �لعام �ملا�سي، و�لتي �سملت “مو�نئ �أبوظبي” و”فريتيغلوب” و�أدنوك 
للحفر”، بالإ�سافة �إىل “�ألفا ظبي”، وجمموعة ملتيبالي. وكان من بني �أحدث 
2 مليار دولر ومت  �أ�سهم بروج �لذي جمع  �أبوظبي �كتتاب  �لطروحات يف �سوق 
�إىل قيام �سركة �لقاب�سة وموؤ�س�سة �سيمري�  �إدر�جها �لأ�سبوع �ملا�سي، بالإ�سافة 
كابيتال باإطالق �سركة موؤ�س�سة لأغر��ص �ل�ستحو�ذ و�لندماج ليتم �إدر�جها يف 
�ملالية. وقد حتقق هذ� �لإجن��از بدعم من ��سرت�تيجية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �سوق 
�سيولته عرب مبادر�ت متنوعة ومنها  تعزيز  �إىل  �لر�مية   ADX One �ل�سوق 
تقدمي حو�فز لل�سركات �لر�غبة بالإدر�ج وخف�ص ر�سوم وعمولت �لتد�ول وطرح 
منتجات وخدمات مبتكرة. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملوؤ�سر �ملرجعي لل�سوق، موؤ�سر 
�رتفاعاً  تاريخه  وحتى  �لعام  بد�ية  منذ  حقق  �لعام”،  �أبوظبي  �سوق  “فوت�سي 
�لعامل.   �أد�ًء يف  �لأ�سهم  �أ�سو�ق  �أف�سل موؤ�سر�ت  �أحد  %16، مما يجعله  بن�سبة 
�سوق  ط���رح   ،2021 �ل��ع��ام  مطلع   ADX One ��سرت�تيجية  �إط����الق  وم��ن��ذ 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية �لعديد من �ملبادر�ت �جلديدة لتعزيز �سيولة �ل�سوق، مبا 
2021. وتبع  �لر�بع من عام  �لربع  �ملالية يف  للم�ستقات  �سوق  �إط��الق  يف ذلك 
ذلك قيام �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية باإبر�م �تفاقية �سر�كة مع �سركة فوت�سي 
ومنها  ��سميهما  حتمل  م�سرتكة  موؤ�سر�ت  لتطوير  �لعاملية  للموؤ�سر�ت  ر��سل 
�إطالقها خالل  15 و�لتي من �ملقرر  ن�سخة قابلة للتد�ول من موؤ�سر فاد�ك�ص 
�لعام �جلاري. كما طرح �ل�سوق �إطار�ً تنظيمياً لإدر�ج �ل�سركات �ملوؤ�س�سة لأغر��ص 
و�ل�سلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  قبل  من  �عتماده  مت  وق��د  و�لن��دم��اج،  �ل�ستحو�ذ 
ل�سوق  �ل�سوقية  �لقيمة  �لكبري يف  �لرتفاع  وياأتي  �جل��اري.   �لعام  يناير من  يف 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية بعد حتقيقه �أد�ًء ��ستثنائياً يف �لعام 2021 حيث منت 
 750 1.6 تريليون درهم مقارنة مع  �إىل  �ل�سعف  باأكرث من  �ل�سوقية  قيمته 
2020. وج��اء ذلك بعد �لعديد من �لإدر�ج���ات �جلديدة  مليار دره��م يف �لعام 
لي�ص”  و”�إيزي  زي”  و”خمازن  �لريا�سية”  “باملز  �سملت  “منو”  ���س��وق  يف 
��ستثمار  �سندوق  �إىل  بالإ�سافة  �لقاب�سة،  �لعاملية  لل�سركة  جميعها  و�لتابعة 
متد�ول )ETF(. وكان �ل�سوق قد �أعاد �إطالق �لعالمة �لتجارية ملن�سة “�ل�سوق 
�لثاين” حتت ��سم “�سوق منو” يف �أبريل من �لعام �جلاري بهدف ت�سريع وترية 
تطور �ملنظومة �حليوية مت�سارعة �لنمو �لتي �أ�س�ستها �أبوظبي لحت�سان ودعم 
�ل�سركات �ملتنامية.  وخالل �لربع �لأول من �لعام 2022، �سجل �سوق �أبوظبي 
لالأور�ق �ملالية زيادة بن�سبة 87٪ على �أ�سا�ص �سنوي يف قيمة �إجمايل �لتد�ولت. 
202 مليار درهم يف  �إىل  �ل�سوق  و�سر�ًء( يف  �لتد�ولت )بيعاً  �رتفعت قيم  فقد 
108 مليار�ت درهم يف �لربع �لأول من عام  �لربع �لأول من �لعام مقارنة مع 
2021. ويف �لوقت نف�سه، قفزت �لقيمة �ل�سوقية لالأ�سهم �ململوكة للم�ستثمرين 
�لأجانب يف �لربع �لأول من عام 2022 بن�سبة %163 �إىل 131 مليار درهم 

مقارنة مع 50 مليار درهم يف �لربع �لأول من عا م 2021.

مب�ساركة اأكرث من 39 وزارة وجهة حكومية احتادية

وزارة املالية تعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة اجلهات االحتادية يف تطبيق املعايري املحا�سبية 

تعاون بني »حديد االإمارات اأركان« وجامعة اأبوظبي الإن�ساء خمترب للمعادن يف الدولة

�ل�سهرية لدى  دق��ة وك��ف��اءة �لغ��الق��ات 
�جلهات و�لذي يعك�ص على دقة �لبيانات 
للحكومة  �ل���دوري���ة  �مل��ال��ي��ة  و�ل��ت��ق��اري��ر 
فئات  من  لالطالع  متاحة  تكون  و�لتي 

خمتلفة من �ملجتمع.
�لتدريبية؛  �ل���دورة  عقد  على  وتعليقاً 
�أ����س���ارت ���س��ع��ادة م���رمي حم��م��د �لأم���ريي 
�لإد�رة  ل�����س��وؤون  �مل�ساعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل 
�مل��ال��ي��ة �حل��ك��وم��ي��ة �إىل ح��ر���ص �ل����وز�رة 
تدريبية  ب��ر�م��ج  تنظيم  مو��سلة  على 
موظفي  ق����در�ت  ل��ت��ط��وي��ر  متخ�س�سة 
جمال  يف  �لحتادية  �حلكومية  �جلهات 
�ل�سهرية  و�لغ��الق��ات  �مليز�نية  تنفيذ 
�إيجابا  ينعك�ص  مما  �لبنكية  و�لت�سويات 
�لدورية  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر  �ع����د�د  ع��ل��ى 

�لدقيقة و�لتقارير �ل�سنوية.
�ملالية  وز�رة  “تو��سل  �سعادتها:  وقالت 
�لعمل على تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق مع 
�لحتادية  و�جل��ه��ات  �ل�����وز�ر�ت  خمتلف 
ب�����ال�����دول�����ة ل����ت����ق����دمي �ل�����دع�����م �ل�������الزم 
للمعايري  �أف�سل  وتطبيق  فهم  لتحقيق 
يف  ي�ساهم  مب��ا  �ملحا�سبية،  و�لإج����ر�ء�ت 
�ملايل يف  �لتخطيط  وفعالية  كفاءة  رفع 
�حلكومة �لحت��ادي��ة، وي��ع��زز م��ن مكانة 
�حلكومات  ���س��م��ن  �لإم��������ار�ت  ح��ك��وم��ة 

ملجموعة ج��دي��دة م��ن ط���الب �جل��ام��ع��ة، يف 
يحتذى  مثال  نكون  �أن  على  حر�سنا  �إط��ار 
يف حتقيق �لتكامل بني �ل�سركات �ل�سناعية 
خدمة  يف  ي�سب  مبا  �لتعليمية،  و�ملوؤ�س�سات 
جميع �لأط��ر�ف وي�سمن �سخ دماء جديدة 
و�إعد�د كو�در وقياد�ت موؤهلة لالرتقاء باأد�ء 
�لقطاع �ل�سناعي يف �مل�ستقبل، دعما للخطط 

�لوطنية �لر�مية لتنويع بنية �لقت�ساد«.
�أحمد،  وق���ار  �لربفي�سور،  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

•• دبي-الفجر: 

�نطالقاً من حر�سها على تطوير �لعمل 
�أد�ء  �مل�����ايل �حل��ك��وم��ي ورف�����ع م�����س��ت��وى 
وكفاءة �لأد�ء �ملايل �سمن كافة �لوز�ر�ت 
و�جل�����ه�����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت�����ادي�����ة يف 
�لدولة، عقدت وز�رة �ملالية موؤخر�ً دورة 
�ل�سهرية  “�لإغالقات  بعنو�ن  تدريبية 
يف دبي وذلك  على �أ�سا�ص �ل�ستحقاق”، 
على مدى يومني. و�لتي تهدف �إىل رفع 
يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  موظفي  ك��ف��اءة 

�أ�سا�ص  على  �ملحا�سبية  �ملعايري  تطبيق 
�ل�ستحقاق. كما هدفت ور�سة �لعمل �لتي 
ح�سرها عدد من �ملوظفني و�ملخت�سني 
م�ستقلة  �حت��ادي��ة  وجهة  وز�رة   39 من 
يف �حلكومة �لحتادية، �إىل رفع م�ستوى 
على  �ل�سهرية  �لغ��الق��ات  ح��ول  �لوعي 
باحلكومة  �ملحا�سبي  �ل�ستحقاق  �أ�سا�ص 
تطبيق  �آل������ي������ات  و������س�����رح  �لإحت�������ادي�������ة 
�ملعايري  وتنفيذ  �ملحا�سبية  �لإج����ر�ء�ت 
�لحتادي  �مل��ايل  �لنظام  على  �ملحا�سبية 
للحكومة �لحتادية مما ي�ساهم يف رفع 

�أف�سل  تطبيق  جم��ال  يف  عاملياً  �ل��ر�ئ��دة 
�ملحا�سبة  وم��ع��اي��ري  �لإد�رة  منهجيات 

�حلكومية.«
�لتدريبية  �ل���دورة  ت�سمنت  وتف�سياًل؛ 
�ملنهجيات  عن  تف�سيلياً  تعريفياً  �سرحاً 
�لو�جب  �لإج�������ر�ء�ت  و�ه����م  �مل��ح��ا���س��ب��ي��ة 
�لحتادية  �جل���ه���ات  ق��ب��ل  م���ن  �ت��ب��اع��ه��ا 
كما  �ل�سهري،  ب��الإغ��الق  قيامهم  �أث��ن��اء 
مت تو�سيح كافة �لتقارير �ملالية �ملحدثة 
�لرب�مج  ت�سغيل  �أهمية  �إىل  بالإ�سافة 
�لحت���ادي،  �مل���ايل  �ل��ن��ظ��ام  يف  �ملحا�سبية 

•• اأبوظبي-وام:

�أب�������رم�������ت جم����م����وع����ة ح�����دي�����د �لإم�������������ار�ت 
�أرك������ان، �أك����رب ���س��رك��ة وط��ن��ي��ة م���درج���ة “يف 
بالرمز  �مل���ال���ي���ة  ل��������الأور�ق  �أب���وظ���ب���ي  ����س���وق 
ت�سنيع  ق��ط��اع  يف  EMSTEEL«و�لعاملة 
�حل���دي���د و�ل�����س��ل��ب وم�����و�د �ل��ب��ن��اء، مذكرة 
ت��ف��اه��م م���ع ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي لإن�����س��اء �أول 
خمترب للمعادن متخ�س�ص ب�سناعة �حلديد 
يف �لدولة وجمهز باأحدث �ملعد�ت و�لأدو�ت.

�لتجربة  �إث������ر�ء  يف  �مل��خ��ت��رب  ه����ذ�  وي�����س��ه��م 
�حليوي،  �ل��ت��خ�����س�����ص  ه����ذ�  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ملتقدمة  و�لأب����ح����اث  �ل���در�����س���ات  و�إج�������ر�ء 
ب�����س��ك��ل خا�ص،  �مل���ع���ادن و�حل���دي���د  يف ع��ل��وم 
مب���ا ي��ع��زز ج��ه��ود �لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ح��ول نحو 
و�لعلوم  �مل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  �لق��ت�����س��اد 
مذكرة  وق�����ع  �مل���ت���ق���دم���ة.  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لتفاهم يف مقر �سركة حديد �لإمار�ت �أركان 
�لرئي�ص  �لرميثي،  غمر�ن  �سعيد  �ملهند�ص   ،
�أركان،  �لإم��ار�ت  حديد  ملجموعة  �لتنفيذي 
نائب  هو�ستيتلر،  ت��وم��ا���ص  و�ل��ربوف��ي�����س��ور 
�لأكادميية،  لل�سوؤون  �أبوظبي  جامعة  مدير 

بح�سور م�سوؤولني من كال �لطرفني.
جمموعة  تقدم  �لتفاهم،  مذكرة  ومبوجب 

حديد �لإمار�ت �أركان منح در��سية لع�سرين 
�مليكانيكية  �لهند�سة  �إمار�تيا لدر��سة  طالبا 
يف علم �ملعادن وذلك طو�ل فرتة در��ستهم يف 
�جلامعة �لتي متتد لأربعة �أعو�م، �إىل جانب 
منح �أع�ساء هيئة �لتدري�ص وطالب �لهند�سة 
يف ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي �إم��ك��ان��ي��ة �ل��دخ��ول �إىل 
مر�فق �ل�سركة وم�سانعها للتعرف عن كثب 
�مل�ستخدمة  و�لأدو�ت  و�لآلت  �مل��ع��د�ت  على 

خالل مر�حل �سناعة �ل�سلب.
�لرميثي،  غ���م���ر�ن  ���س��ع��ي��د  �مل��ه��ن��د���ص  وق����ال 
�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة حديد �لإمار�ت 
مع  �لهامة  �لتفاقية  ه��ذه  “متثل  �أرك����ان: 
جامعة �أبوظبي ��ستمر�ر� لل�سر�كة �ملثمرة مع 
هذ� �ل�سرح �لأكادميي �لكبري، عقب �لنجاح 
�لذي حققناه باإ�سافة علم �ملعادن كجزء من 
�مليكانيكية  �لهند�سة  �لبكالوريو�ص يف  درجة 
�إىل  �إ�سافة   ،2020 �لعام  باجلامعة خالل 
�لتعاون �مل�ستمر يف جمال �لبحوث �لعلمية، 
يف  للطلبة  �لعملي  �لتدريب  بر�مج  وتوفري 

مقر �ل�سركة يف �أبوظبي«.
لإن�ساء  ���س��ر�ك��ت��ن��ا  ن��ع��ل��ن  “�ليوم  و�أ����س���اف: 
�أعلى  �مل���ج���ه���ز ع���ل���ى  �مل����ع����ادن  خم���ت���رب ع���ل���م 
و�ل��ب��اح��ث��ني من  �ل��ط��الب  م�ستوى خل��دم��ة 
�لدر��سية  �مل���ن���ح  وت���وف���ري  �جل���ان���ب���ني،  ك���ال 

مبو��سلة  “نعتز  �أب��وظ��ب��ي:  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
�سر�كتنا �لإ�سرت�تيجية مع جمموعة حديد 
�لإمار�ت �أركان من خالل �إن�ساء �أول خمترب 
يف  �حل��دي��د  ب�سناعة  متخ�س�ص  ل��ل��م��ع��ادن 
و�ل���ذي يدعم  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��دول��ة يف جامعة 
ر�سالتنا يف تاأهيل خريجني مبتكرين وعلى 
�أمت �ل�ستعد�د لاللتحاق ب�سوق �لعمل حيث 
يدعم هذ� �ملخترب بالدرجة �لأوىل برنامج 
�ملعادن  علم  – هند�سة  �مليكانيكية  �لهند�سة 

��ستعر��ص قائمة  مت من خالل �لور�سة 
و�ملطابقات  �ملحدثة  �ل�سهرية  �لإق��ف��ال 
�ل����و�ج����ب ع��م��ل��ه��ا م����ن ق���ب���ل �ل��������وز�ر�ت 
و�جلهات �حلكومية �لحتادية لتاأكد من 
�سحة �لقو�ئم �ملالية للفرتة �ملحا�سبية.

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن وز�رة �ملالية تعتمد 
ي�ستهدف  ل��ل��ت��دري��ب  ���س��ن��وي��اً  ب��رن��اجم��اً 
ت���ط���وي���ر ق��������در�ت م���وظ���ف���ي �ل���������وز�ر�ت 
و�جلهات �حلكومية �لحتادية يف خمتلف 
جمالت عملهم �ملايل، مبا يدعم قدرتها 

على حتقيق �أهد�فها وتطلعاتها.

�ملعتمد دوليا، �لذي مت تطويره بالتعاون مع 
�ملجموعة، وميثل �إ�سافة نوعية �إىل مر�فقنا 
�لعلمي  �لبحث  وي��دع��م  �مل��ت��ط��ورة،  �حلالية 
باأدو�ت  �لطلبة  و�لبتكار يف �جلامعة ويزود 
�لتي متكنهم من  �لعملية  و�خل��ربة  �لبحث 
�لتفوق وتطوير مهار�تهم وقدر�تهم يف علم 
تناف�سية  ميزة  �سيمنحهم  م��ا  وه��و  �مل��ع��ادن، 
�أي�سا  “ي�سعدنا  و�أ���س��اف:  �لعمل«.  �سوق  يف 
�أركان  �لإم�����ار�ت  ح��دي��د  ملجموعة  نثمن  �أن 
تقدميها منحا در��سية لدعم در��سة �لطلبة 
هذ� �لتخ�س�ص �حليوي و�مل�ساهمة يف تاأهيل 
على  قادرين  عالية  مهار�ت  ذوي  مهند�سني 
تقدمي �إ�سافة نوعية لهذ� �لقطاع �ل�سناعي 
��سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  ه��ذه  ت��رتج��م  حيث 
�ل��ع��م��ل ع���ن ك��ث��ب م���ع قطاع  �جل���ام���ع���ة يف 
تعليمية  بتجربة  طلبتها  لتزويد  �ل�سناعة 
تو�كب متطلبات خمتلف �لقطاعات و�لعمل 
بر�جمنا  وحت��دي��ث  تطوير  على  با�ستمر�ر 
ل�����س��م��ان �رت���ب���اط �ل��ت��ج��ارب �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
�أ�سحاب  ومتطلبات  �لعمل  ب�سوق  �جلامعة 
لتوجيه  �لفر�سة  ه��ذه  �أن��ت��ه��ز  كما   ، �لعمل 
على  للمجموعة  و�لمتنان  �ل�سكر  خال�ص 
�لتعاون  م��ن  ملزيد  ونتطلع  �مل�ستمر  دعمها 

�سمن �سر�كتنا �ل�سرت�تيجية«.
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الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر الدويل )املاء من اأجل التنمية( بطاجيك�ستان

يو�سف اآل علي: االإمارات رائدة اإقليميا وعامليا يف تاأمني م�ستقبل املياه والطاقة

تعاون بني مدينة م�سدر و�سركة »دانا« يف تطوير موقع 
جتريبي الختبار م�ساريع التكنولوجيا الزراعية املبتكرة باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

وز�رة  يف  ممثلة  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت�سارك 
�ملوؤمتر  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، يف  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لتنمية  �أج�������ل  م����ن  �مل�������اء   “ �ل��������دويل 
يف   “  2028  -  2018 �مل�������س���ت���د�م���ة 
حكومة  تنظمه  و�ل���ذي  �لثانية،  دورت���ه 
طاجيك�ستان بالتعاون مع منظمة �لأمم 
 9 6 �إىل  �ل���ف���رتة م���ن  �مل��ت��ح��دة خ����الل 

يونيو �جلاري يف �لعا�سمة دو�سنبه.
ويرت�أ�ص وفد �لدولة �مل�سارك يف �ملوؤمتر 
�ملهند�ص  �سعادة  �مل�ستوى،  رفيع  �ل��دويل 
لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل  علي  �آل  يو�سف 
�ل��ك��ه��رب��اء و�مل���ي���اه وط���اق���ة �مل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
�لذي  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وز�رة 
�أل����ق����ى ك���ل���م���ة رئ���ي�������س���ة ق�����ال ف���ي���ه���ا : “ 
حتفيز  �إىل  �ملوؤمتر  من  �لهدف  ينطوي 
للم�ساهمة  �مل��ائ��ي��ة  و�ل�����س��ر�ك��ات  �ل��ع��م��ل 
�ملتعلقة  و�ل��غ��اي��ات  �لأه�����د�ف  تنفيذ  يف 
لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  خلطة  ب��امل��ي��اه 
“2030” و�تفاق باري�ص للمناخ و�إطار 

•• اأبوظبي-وام:

وّق�����ع�����ت م����دي����ن����ة م���������س����در، �ل���وج���ه���ة 
�ل�����ر�ئ�����دة ع���ل���ى م�����س��ت��وى �مل��ن��ط��ق��ة يف 
وجممع  �لتكنولوجي  �لب��ت��ك��ار  جم��ال 
مذكرة  �أبوظبي،  يف  و�لتطوير  �لبحث 
بناء  من�سة  “د�نا”،  �سركة  مع  تفاهم 
من  تتخذ  �ل��ت��ي  و�ل�ستثمار  �مل�ساريع 
�أبوظبي مقر�ً لها، وذلك بهدف تعزيز 
�لوطني،  �مل�ستوى  على  �لغذ�ئي  �لأمن 
�لتكنولوجيا  ����س��ت��د�م��ة  يف  و�مل�ساهمة 
�لإمار�ت  دول��ة  جهود  ودع��م  �لزر�عية، 
�ملتعلقة  �لرئي�سية  �لأه���د�ف  لتحقيق 
لالأمن  �ل���وط���ن���ي���ة  ب��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لغذ�ئي2051.
���س��ت��ق��وم مدينة  ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة، 
�للتان تدعمان  م�سدر و�سركة “د�نا”، 
ن�ساء  تديرها  �لتي  �لنا�سئة  �ل�سركات 
�لزر�عية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات  يف 
�لد�ئري،  و�لقت�ساد  و�مل��ي��اه  و�لطاقة 
�أبوظبي  �أول موقع جتريبي يف  باإن�ساء 

�سمن مدينة م�سدر.
جدوى  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �مل��وق��ع  و�سيخترب 
م�����س��اري��ع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �ل���زر�ع���ي���ة يف 
تطويرها  ميكن  �لتي  �ملبكرة  �مل��ر�ح��ل 
و�سريكز  �أب����وظ����ب����ي.  يف  وجت���ري���ب���ه���ا 
�ملحلية  �لنا�سئة  �ل�سركات  على  �ملوقع 
حلول  توفري  �سيتم  حيث  و�لإقليمية 
ت����رت�وح ب��ني م��رح��ل��ت��ي �ل��ت��ط��وي��ر “ما 

عند  �أ”  و”�ل�سل�سلة  �لتاأ�سي�ص”  قبل 
�ملدير  باقحوم،  �أحمد  وق��ال  �لنتهاء. 
م�سدر:  مل��دي��ن��ة  ب���الن���اب���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لتطوير حمفز�ً  �لبحث  كان  “لطاملا 
لإن�ساء �مل�ساريع �ملبتكرة ود�فعاً لت�سكيل 
باإحد�ث  و�مل�ساهمة  �لأ�سا�سية  نو�تها 
تغيري �إيجابي ي�سمل خمتلف �لقطاعات 
�لبحث  جممع  وباعتبارها  و�ملجتمع. 
�أبوظبي،  �ملعتمد �لوحيد يف  و�لتطوير 
��ستمر�ر  �ست�سمن  م�سدر  مدينة  ف��اإن 
هذه �لنتائج حيث تلعب دور�ً رئي�سياً يف 
�مل�ستد�مة  �ل�سناعات  م�ستقبل  ت�سكيل 
�لنا�سئة  �ل�سركات  �حت�سان  خالل  من 
من  �نتقالها  خ��الل  م�ساريعها  ودع���م 
مرحلة  �إىل  �لإبد�عية  �لأفكار  مرحلة 

�ملجالت  �إىل  و����س���وًل  �ل��ف��ع��ل��ي  �ل��ع��م��ل 
�ملخ�س�سة لهذه �مل�ساريع«.

“د�نا”  ���س��رك��ة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �أن  و�أك����د 
�لتز�م  ت��ع��ك�����ص  �أخ������رى  خ���ط���وة  مي��ث��ل 
مدينة م�سدر بدعم �ل�سركات �لنا�سئة، 
يتم  �ل���ذي  �لتجريبي  �مل��وق��ع  و�سيكون 
مركز�ً  �ل�سر�كة  ه��ذه  مبوجب  �إن�ساوؤه 
�لتكنولوجيا  ق���ط���اع  ل��ت��ع��زي��ز  ر�ئ�������د�ً 
ت��ع��زي��ز مبادر�ت  ي��ت��م  �ل��زر�ع��ي��ة ح��ي��ث 
تقودها  �ل��ت��ي  و�لتكنولوجيا  �لب��ت��ك��ار 
ي�����س��اه��م يف دع����م جهود  �ل��ن�����س��اء، مب���ا 
�ل�ستد�مة وحتقيق �لنجاح على �ملدى 

�لطويل.
دعم  يف  �لتجريبي  �مل�سروع  و�سي�ساهم 
وتوفري  �ملحلي  �ل�سعيد  على  �لبتكار 

�لكو�رث  ل��ل��ح��د م��ن خم��اط��ر  ���س��ي��ن��د�ي 
�لتمويل  ب�ساأن  �أبابا  �أدي�ص  عمل  وخطة 
و�لأج�����ن�����دة �حل�������س���ري���ة �جل����دي����ة، �إىل 
لأزمة  �لعاملية  �ل�ستجابة  تعزيز  جانب 
فريو�ص كورونا �مل�ستجد “كوفيد19”. 
و�أ�ساف �آل علي : “ تعد دولة �لإمار�ت 
ر�ئدة �إقليميا وعامليا يف تاأمني م�ستقبل 
�لغذ�ئي، ولديها  �ملياه و�لطاقة و�لأمن 
طموحة  و��سرت�تيجيات  ج��ب��ارة  ج��ه��ود 
د�عمة لهذه �ملجالت �حليوية، ففي عام 
�لإ�سرت�تيجية  �لدولة  �أطلقت   2017
تعترب  و�لتي   ،2050 للطاقة  �لوطنية 
�لدولة  يف  للطاقة  م��وح��دة  خ��ط��ة  �أول 
و�ل�ستهالك،  �لإنتاج  تو�زن بني جانبي 
وكذلك  �لعاملية،  �لبيئية  و�لل��ت��ز�م��ات 
�طلقت عام 2018 �إ�سرت�تيجيتي �لأمن 
�ملائي “2036” و�لأمن �لغذ�ئي حيث 
وي��ع��د ذل��ك م��وؤ���س��ر� على ق��وة وتكاملية 
ق��ط��اع��ات �مل���ي���اه و�ل���ط���اق���ة و�ل����غ����ذ�ء يف 
�أنه  �إىل  ولفت �سعادته  دولة �لإمار�ت”. 
�ل��ت��ط��ور�ت �حلا�سلة  م��و�ءم��ة  وب��ه��دف 

�ملحلي  �مل�ستويني  ع��ل��ى  �مل��ي��اه  ق��ط��اع  يف 
و�ل��ع��امل��ي وت��ل��ب��ي��ة �لح��ت��ي��اج��ات، عملت 
�ملخت�سة على تطوير وحتديث  �جلهات 
 ”2036“ �مل��ائ��ي  �لأم���ن  �إ�سرت�تيجية 
كافة  يغطي  �سامل  وطني  منظور  وف��ق 
عنا�سر �سل�سلة �إمد�د�ت �ملياه يف �لدولة 
�ل��ق��ادم��ة وتوفري  ع��ام��ا   20 على م��دى 
�ل�ساحلة  �ملياه  �آمنة وكافية من  كميات 
�لعادية  �ل��ظ��روف  جميع  حت��ت  لل�سرب، 
و�أثناء حالت �لطو�رئ مبا يتما�سى مع 
�لزدهار  لتحقيق  �لإم����ار�ت  دول��ة  روؤي���ة 
و�ل�ستقر�ر. ونوه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
و�حدة من �أكرب �ملنتجني للمياه �ملحالة 
�ل�سيا�سات  و�أن  �ل��ع��امل،  م�ستوى  ع��ل��ى 
تركز  �لإم���ار�ت  �ملياه يف  �حلالية لقطاع 
�إم��������د�د�ت �ملياه  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����س��ادر 
�مل�ستد�مة، من خالل �لتو�سع يف تقنيات 
�لأغ�سية،  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �مل���ي���اه  حت��ل��ي��ة 
�لطاقة  م�������س���ادر  �����س���ت���خ���د�م  وزي���������ادة 
و�ل�ستثمار�ت  �ملياه،  قطاع  يف  �ملتجددة 
��ستخد�م  كفاءة  تزيد  �لتي  �لتقنيات  يف 

�إعادة  �ملياه وتعظيم  �ملياه وخف�ص فاقد 
����س��ت��خ��د�م �مل��ي��اه �مل��ع��اجل��ة. و�أك���د �سعادة 
�أنه من �ملتوقع  �آل علي  �ملهند�ص يو�سف 
�أن ت�ساهم تقنية �لأغ�سية لتحلية �ملياه ب� 
54? من �إجمايل �أنظمة حتلية �ملياه يف 
�لدولة بحلول عام 2036 �لأمر �لذي 
�سي�ساهم يف تقليل �نبعاثات ثاين �أك�سيد 
100 مليون طن من  �لكربون مبقد�ر 
�أن وز�رة  �إىل  قطاع حتلية �ملياه، م�سري� 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية تعمل بالتعاون 
على  و�لدوليني،  �ملحليني  �سركائها  مع 
بالأغ�سية  �ملياه  حتلية  م�ساريع  تطوير 
يف  متميز�  دور�  �ستلعب  و�لتي  �ملتقدمة 
حت�سني كفاءة و��ستد�مة حمطات حتلية 

�ملياه.
و�أو���س��ح �أن دول��ة �لإم���ار�ت ت��ويل ق�سية 
�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي �أول���وي���ة ق�����س��وى، ومن 
�ملا�سي  �لعام  �لدولة  �أطلقت  ذل��ك  �أج��ل 
�ملبادرة �ل�سرت�تيجية لتحقيق   2021
عام  �لإم���ار�ت بحلول  �ملناخي يف  �حلياد 
ت�ستهدف  وطنية  م��ب��ادرة  وه��ي   2050

بحلول  �سفرية  �نبعاثات  �سايف  حتقيق 
�أول  �لإم�����ار�ت  2050 مم��ا يجعل  ع��ام 
دولة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق �حلياد 
�ملناخي. جدير بالذكر �أن �ملوؤمتر �سيعمق 
“�ملياه  للعمل  �ل���دويل  �لعقد  فهم  م��ن 
 2018 �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أج���ل  م��ن 
�ملتكاملة  �لإد�رة  وي��ع��زز   “  2028  -
للمو�رد �ملائية ويحفز �لإجر�ء�ت لدعم 
تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة �ملتعلقة 
باملياه على وجه �لتحديد، كما يهدف �إىل 
ح�سد جهود �حلكومات وموؤ�س�سات �لأمم 
و�ملنظمات  �لدولية  و�ملنظمات  �ملتحدة 
غ����ري �حل���ك���وم���ي���ة وك����ذل����ك �لأط��������ر�ف 
لتنفيذ  �مل�ستويات  جميع  على  �لأخ���رى 
�لأه�����د�ف  لتحقيق  �ل��ع��ق��د  ع��م��ل  خ��ط��ة 
مبا  باملياه  و�ملتعلقة  دوليا  عليها  �ملتفق 
�أجندة  يف  �ل�������و�ردة  �لأه�������د�ف  ذل����ك  يف 
وزيادة  �مل�ستد�مة  للتنمية   2030 ع��ام 
�لهتمام باأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة ذ�ت 

�ل�سلة باملياه.

لل�سركات  �ل��ت��ايل  �جل��ي��ل  م��ن  من�سة 
�لزر�عية  حلولها  ل�ستعر��ص  �لنا�سئة 
و�لغذ�ئية �ملحلية قبل دخولها �ل�سوق. 
لل�سركات  ي���وف���ر  �أن  ���س��ي�����س��م��ن  ك��م��ا 
�ل�سرق  وم��ن��ط��ق��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف 
�لبنية  �أف���ري���ق���ي���ا  و����س���م���ال  �لأو������س�����ط 
للتغلب  �لالزمة  و�لتوجيهات  �لتحتية 
ع��ل��ى حت��دي��ات �لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي وندرة 
�ملو�رد يف �ملو�قع �ل�سحر�وية، ما ي�سهم 
�لأولويات  من  �لعديد  حتقيق  دعم  يف 
�لوطنية  �ل�سرت�تيجية  حددتها  �لتي 
ذلك  يف  مبا   ،2051 �لغذ�ئي  لالأمن 
�لإنتاج  ومتكني  �ملحلي،  �لإن��ت��اج  زي���ادة 
توظيف  خ��الل  م��ن  �مل�ستد�م  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
وت��ن��وي��ع م�سادر  �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة، 

�لغذ�ء عرب تطوير �ل�سر�كات.
ومدينة  “د�نا”  ����س���رك���ة  وت����ت����ع����اون 
�إن�ساء  م���ن  �ل���ه���دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م�����س��در 
توفري  يف  و�مل��ت��م��ث��ل  �لتجريبي  �مل��وق��ع 
م��ن�����س��ة ر�ئ�����دة وحم���ف���زة ل��الب��ت��ك��ار يف 
�ل���زر�ع���ي���ة وتقدمي  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  جم����ال 
حلول متطورة ونوعية. و�سوف تعطى 
�لأولوية للرتكيز على �حللول �لو�عدة 
�لتي تن�ساأ عن �ملوقع و�ل�ستثمار فيها.

�لتو��سل  بد�أ  فقد  �ل�سر�كة،  ومبوجب 
مع جمموعة من �ل�سركات �ل�ستثمارية 
���س��م��ن منطقة  �حل��ا���س��ن��ة  و�جل����ه����ات 
�أفريقيا  و����س���م���ال  �لأو�����س����ط  �ل�������س���رق 
�سركات  مل��ح��ف��ظ��ة  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي 

�مل�����س��روع، وذل���ك يف ظ��ل ت��ن��ام��ي قطاع 
�ملتوقع  وم��ن  �ل��زر�ع��ي��ة.  �لتكنولوجيا 
�لإقليمية  �ل��رز�ع��ي��ة  �ل�����س��وق  تنمو  �أن 
مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 5.7 

يف �ملائة حتى عام 2026.
�ملوؤ�س�ص  �ل�����س��ري��ك  ح����اج،  ز�د�  وق���ال���ت 
“د�نا”:  ل�سركة  �لتنفيذي  و�لرئي�ص 
منظومة  �إمكانيات  تنامي  ن�سهد  “�إننا 
يومي،  ب�����س��ك��ل  �أب���وظ���ب���ي  يف  �لب���ت���ك���ار 
خيار  توفر  �إىل  نفتقد  ما  غالباً  لكننا 
على  �لتقنية  للحلول  �لعملي  �لختبار 
�إىل قطاع  وب��ال��ن�����س��ب��ة  �ل���و�ق���ع.  �أر������ص 
�لتكنولوجيا �لزر�عية، فاإن �لأمر �أكرث 
من جمرد كتابة �سطر برجمي جديد، 
فنحن بحاجة �إىل �ختبار �ملنتج ملعرفة 
ج���دو�ه �ل��ت��ج��اري��ة، و�إم��ك��ان��ي��ة توفريه، 

وحدود تكلفته يف �أ�سرع وقت ممكن«.
�لتي تاأ�س�ست  وقد بد�أت �سركة “د�نا”، 
من قبل ثالث �سيد�ت، �لعمل منذ نحو 
�مل�ساريع  تطوير  لدعم  كمن�سة  �سنتني 
تقودها  نا�سئة  �سركات  يف  و�ل�ستثمار 
�لتكنولوجيا  ��ستخد�م  جمال  يف  ن�ساء 
�ل�سحر�وية. ومن خالل  �لأر����س��ي  يف 
�ه��ت��م��ام��ه��ا ب���دع���م ر�ئ�������د�ت �لأع����م����ال، 
على  �لتجريبي �جلديد  �ملوقع  �سريكز 
�أهمية توفري �لفر�ص لر�ئد�ت �لأعمال 
�لإمار�تيات لتو�سيع نطاق م�ساريعهن، 
لدولة  �لوطنية  �لأج��ن��دة  م��ع  متا�سياً 

�لإمار�ت �لهادفة �إىل متكني �ملر�أة.

ارتفاع القيمة ال�سوقية الأبوظبي 
% لالأوراق املالية بن�سبة 25 

•• اأبوظبي-وام:

�رتفعت �لقيمة �ل�سوقية ل�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بن�سبة %25، حيث 
جتاوزت �لقيمة �ل�سوقية لأ�سهم �ل�سركات �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق 
�ملرتبة  �ل�سوق  دره��م، وبذلك يحتل  تريليون   2 �ل�  م��رة، عتبة  �ملالية، لأول 
�ل�سرق  منطقة  يف  �ملالية  �لأ���س��و�ق  بني  �ل�سوقية  �لقيمة  حيث  من  �لثانية 
�لأو�سط وذلك بعد مرور عقدين فقط من �لزمن على تاأ�سي�سه. وياأتي �رتفاع 
�لعامة  �لكتتابات  مبوجة  مدفوعاً   25% بن�سبة  لل�سوق  �ل�سوقية  �لقيمة 
وعمليات �لإدر�ج �لتي �سهدها �لعام �ملا�سي، و�لتي �سملت “مو�نئ �أبوظبي” 
وجمموعة  “�ألفا ظبي”،  �إىل  بالإ�سافة  و�أدنوك للحفر”،  و”فريتيغلوب” 
�أ�سهم  �أبوظبي �كتتاب  �أحدث �لطروحات يف �سوق  ملتيبالي. وكان من بني 
بروج �لذي جمع 2 مليار دولر، بالإ�سافة �إىل قيام �سركة �لقاب�سة وموؤ�س�سة 
�سيمري� كابيتال باإطالق �سركة موؤ�س�سة لأغر��ص �ل�ستحو�ذ و�لندماج ليتم 

�إدر�جها يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.
وحتقق هذ� �لإجناز بدعم من ��سرت�تيجية �ل�سوق ADX One �لر�مية 
لل�سركات  حو�فز  تقدمي  ومنها  متنوعة  م��ب��ادر�ت  عرب  �سيولته  تعزيز  �إىل 
�لر�غبة بالإدر�ج وخف�ص ر�سوم وعمولت �لتد�ول وطرح منتجات وخدمات 
مبتكرة. جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملوؤ�سر �ملرجعي لل�سوق، موؤ�سر “فوت�سي �سوق 
�أبوظبي �لعام”، حقق منذ بد�ية �لعام وحتى تاريخه �رتفاعاً بن�سبة 16%، 
مما يجعله �أحد �أف�سل موؤ�سر�ت �أ�سو�ق �لأ�سهم �أد�ًء يف �لعامل. ومنذ �إطالق 
�أبوظبي  ���س��وق  ط��رح   ،2021 �ل��ع��ام  مطلع   ADX One ��سرت�تيجية 
لالأور�ق �ملالية �لعديد من �ملبادر�ت �جلديدة لتعزيز �سيولة �ل�سوق، مبا يف 
2021. وتبع  ذلك �إطالق �سوق للم�ستقات �ملالية يف �لربع �لر�بع من عام 
�سركة  مع  �سر�كة  �تفاقية  ب��اإب��ر�م  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �سوق  قيام  ذل��ك 
فوت�سي ر��سل للموؤ�سر�ت �لعاملية لتطوير موؤ�سر�ت م�سرتكة حتمل ��سميهما 
ومنها ن�سخة قابلة للتد�ول من موؤ�سر فاد�ك�ص 15 و�لتي من �ملقرر �إطالقها 
خالل �لعام �جلاري. كما طرح �ل�سوق �إطار�ً تنظيمياً لإدر�ج �ل�سركات �ملوؤ�س�سة 
�لأور�ق  هيئة  قبل  م��ن  �عتماده  مت  وق��د  و�لن��دم��اج،  �ل�ستحو�ذ  لأغ��ر����ص 
�ملالية و�ل�سلع يف يناير من �لعام �جلاري. وياأتي �لرتفاع �لكبري يف �لقيمة 
�ل�سوقية ل�سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بعد حتقيقه �أد�ًء ��ستثنائياً يف �لعام 
تريليون   1.6 �إىل  �ل�سعف  من  باأكرث  �ل�سوقية  قيمته  منت  حيث   2021
درهم مقارنة مع 750 مليار درهم يف �لعام 2020. وجاء ذلك بعد �لعديد 
من �لإدر�جات �جلديدة يف �سوق “منو” �سملت “باملز �لريا�سية” و”خمازن 
زي” و”�إيزي لي�ص” و�لتابعة جميعها لل�سركة �لعاملية �لقاب�سة، بالإ�سافة 

./ETF/ إىل �سندوق ��ستثمار متد�ول�

االإمارات ت�ست�سيف موؤمتر 
املوانئ العاملي لعام 2023

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت جمموعة مو�نئ �أبوظبي �أم�ص عن ��ست�سافتها موؤمتر �ملو�نئ �لعاملي 
لعام 2023 يف �أبوظبي و�لذي ينظمه �لحتاد �لدويل للمو�نئ و�ملر�فئ.

�لعامل،  يف  �مل��و�ن��ئ  م�سغلي  �أب���رز  م��ن  جمموعة  جمع  �مل��وؤمت��ر  وي�ستهدف   
�ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  �أب��رز  ت�سم  �ملتحدثني  من  جمموعة  ح�سور  وي�سهد 
يف هذ� �لقطاع ..كما �ست�سمل فعالياته تنظيم جل�سات متخ�س�سة، وور�ص 
عمل، وجل�سات حو�رية تغطي عدد�ً من �ملو��سيع من بينها �أبرز �لتوجهات 
م�ستقبله  مالمح  وحتديد  �لقطاع،  على  توؤثر  �لتي  �حلالية  و�لتحديات 

خالل �لأعو�م �ملقبلة.
 وقال �لكابنت حممد جمعة �ل�سام�سي، �لع�سو �ملنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي 
تر�سيخ  يف  �ساهمت  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  �إن  �أبوظبي  مو�نئ  ملجموعة 
�لعاملية،  �لتجارة  لدعم  �حليوية  �ملر�كز  �أه��م  من  ب�سفتها  �لإم���ارة  مكانة 
وبو�بة رئي�سية لالأ�سو�ق �لنا�سئة يف �إفريقيا و�آ�سيا �إىل �لعامل، وذلك بف�سل 
�لروؤية �حلكيمة لقيادتنا �لر�سيدة و�لدعم �ملتو��سل �لذي حظينا به خالل 
�مل�سغلني  با�ست�سافة  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  وتفخر  �ملا�سية،  �لأع���و�م 
�لر�ئدين للمو�نئ من جميع �أنحاء �لعامل، وتوفري من�سة فريدة تتيح لهم 
��سرت�تيجية  �سر�كات  وبناء  �ملمار�سات،  و�أف�سل  و�ملعلومات  �لأفكار  تبادل 
جديدة تهدف �إىل معاجلة �لق�سايا �مللحة و�لتحديات �لتي تو�جه �لقطاع، 
و��ستطالع �لفر�ص �ملتاحة يف �مل�ستقبل ..ونحن على ثقة باأن �إمارة �أبوظبي 
�ملو�نئ  قطاع  يف  �مل��رم��وق  �حل��دث  ه��ذ�  ل�ست�سافة  موفقاً  �خ��ت��ي��ار�ً  ت�سكل 

�لعاملي.
�لدويل  �لحت��اد  ع��ام  مدير  فريهوفن،  باتريك  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من   
�ملو�نئ  موؤمتر  من  �ملقبلة  �لن�سخة  بتنظيم  “فخورون  و�ملر�فئ:  للمو�نئ 
ومع  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  مع  حالياً  نعمل  و�إننا  �أبوظبي،  يف  �لعاملي 
على �لتح�سري لربنامج �سامل  �آند بي جلوبال”  “�إ�ص  �سريكنا يف �ملوؤمتر 
و�لتحول  �مل��رون��ة  �سمنها  وم��ن  �مل��و�ن��ئ  تو�جهها  �ل��ت��ي  �لتحديات  يغطي 

�لرقمي و�لنتقال �إىل م�سادر طاقة نظيفة«.
�مل��وؤمت��ر �حل��ايل �لذي  �أع��م��ال  �إىل ج��دول  “ت�ستند حت�سري�تنا   و�أ���س��اف: 
حممد  �لكابنت  �إىل  �جل��زي��ل  بال�سكر  �أت��ق��دم  �أن  و�أود  فانكوفر،  يف  �نعقد 
�لعمل  �إىل  قدماً  و�أتطلع  �ملقبل،  �لعام  ��ست�سافتنا  على  �ل�سام�سي  جمعة 
على  ناجح  موؤمتر  تنظيم  على  �أبوظبي  مو�نئ  جمموعة  فريق  ومع  معه 

كل �مل�ستويات«.

•• اأبوظبي-وام:

د�ئرة  يف  و�ملعار�ص  للموؤمتر�ت  �أبوظبي  مكتب  وق��ع 
�ت��ف��اق��ي��ة �سر�كة  – �أب���وظ���ب���ي  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
ل�سياحة  �ل���دول���ي���ة  “�جلمعية  م���ع  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�سياحة  م��ق��وم��ات  ل��ت��ع��زي��ز  �أي���رل���ن���د�  يف  �حلو�فز” 
�لج��ت��م��اع��ات و�حل���و�ف���ز و�مل����وؤمت����ر�ت و�مل���ع���ار����ص يف 
�لإم�����ارة ع��رب �إت��اح��ة �مل��ج��ال �أم����ام ف���رق ع��م��ل �ملكتب 
�سهاد�ت مهنية  للح�سول على  �لرئي�سيني  و�ل�سركاء 
�لتدريبي  برنامج �جلمعية  �إىل  و�لن�سمام  معتمدة، 

حول �أف�سل ممار�سات �سياحة �حلو�فز �لعاملية.
من  �ل��ع��دي��د  �أي�����س��اً  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  وت��وف��ر 
لل�سركاء  �لناجحة  �لتجارب  وتبادل  �لتو��سل  فر�ص 
�أبوظبي،  يف  و�ملعنية  �لعاملة  و�جل��ه��ات  �لرئي�سيني 

بالتز�من مع ت�سليط �ل�سوء على عرو�سها وجتاربها 
�لفعاليات  ح�سور  �إم��ك��ان��ي��ة  ج��ان��ب  �إىل  �ل�سياحية، 
على  وموؤ�س�ستها  �جلمعية  تنظمها  �لتي  و�مل��وؤمت��ر�ت 
مد�ر �لعام. وتعترب �جلمعية �لوحيدة من نوعها يف 
ب�سياحة �حلو�فز، و�لتي تزود  �لعامل �ملعنية ح�سرياً 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  يف  �لعاملني 
مبن�سة للتو��سل و�لتعلم و�كت�ساب خرب�ت ومهار�ت 
و�كت�ساف  �ملمار�سات،  �أف�سل  على  و�لتعرف  جديدة 
�آفاقاً  تفتح  مبتكرة  ��سرت�تيجيات  لتبني  فعالة  �سبل 

و��سعة للنمو و�لزدهار.
وتهدف هذه �ل�سر�كة كذلك �إىل تاأكيد ريادة �أبوظبي 
حو�فز  وفعاليات  �أن�سطة  ل�ست�سافة  مثالية  وجهة 
�ل�����س��رك��ات. وت��ت��ن��وع ع���رو����ص وج�����ولت �حل���و�ف���ز يف 
�ملُلهمة  و�لثقافية  �لرتفيهية  �لتجارب  من  �لإم���ارة 

ومدن  و�ملعمارية  و�ل�سياحية  �لطبيعية  �ملعامل  �إىل 
�لألعاب عاملية �مل�ستوى.

�أبوظبي  “مكتب  م��دي��ر  �ل�����س��ام�����س��ي،  م��ب��ارك  وق����ال 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ص” يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة-
�لدولية  “�جلمعية  مع  بال�سر�كة  “�سعد�ء  �أبوظبي: 
ل�سياحة �حلو�فز” �لتي متنحنا دفعة قوية للم�سي 
تر�سيخ  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ط��م��وح��ات��ن��ا  ق��دم��اً يف حت��ق��ي��ق 
مكانة �أبوظبي على خريطة عو��سم �سياحة �حلو�فز 
�ستمهد  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  ون��ث��ق  �ل��ع��امل.  يف  �ملف�سلة 
نوعية  �إ���س��اف��ة  ت�سكل  م���ب���ادر�ت  ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ط��ري��ق 
�لعا�سمة  �حل���و�ف���ز يف  ���س��ي��اح��ة  وُت�����رثي  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
�جلمعية  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ك��ذل��ك  ونتطلع  �لإم���ار�ت���ي���ة. 
لطرح فعاليات وباقات تلبي تطلعات منظمي بر�مج 
�أكرب من �لأفو�ج  حو�فز �ل�سركات وت�ستقطب �أعد�د�ً 

�لفر�ص لفرق عملنا  �ملزيد من  و�إتاحة  �إىل وجهتنا، 
�أبرز �خلرب�ء  و�سركائنا للتو��سل و�حلو�ر �لبناء مع 
�لدوليني، و�سقل مهار�تهم وخرب�تهم، مبا ي�ساهم يف 
توفري جتارب وجولت حو�فز ��ستثنائية يف �لإمارة«.

�لعاملي  “�ملوؤمتر  يف  ����س���ارك  ق���د  �ل�����س��ام�����س��ي  وك�����ان 
 ،”2022 ل�����س��ي��اح��ة �حل���و�ف���ز  �ل���دول���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
�أه��م �جلهات  �ل��ذي ُعقد يف دبلن، مب�ساركة عدد من 
�لعاملة يف هذ �لقطاع، حيث حتدث يف لقاء �لطاولة 
من  كوكبة  �أم���ام  �ل�سرت�تيجي،  للر�عي  �مل�ستديرة 
�ل�سرت�تيجيني،  �جلمعية  و���س��رك��اء  �ملتخ�س�سني، 
�لعاملي  �لإد�رة  جمل�ص  من  لكل  �لتنفيذية  و�للجان 
�للقاء مناق�سات  �لأمناء. وتخلل  للجمعية، وجمل�ص 
للجمعية  �ل�سرت�تيجية  �لأولويات  م�ستفي�سة حول 

وموؤ�س�ساتها خالل �لعام �جلاري.

  �سراكة بني »اأبوظبي للموؤمترات واملعار�ض« واجلمعية الدولية ل�سياحة احلوافز يف اأيرلندا
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مليون درهم اإيرادات العام املا�سي  314

عمومية تعاونية الظفرة تقرر �سرف 30  % كاأرباح على امل�ساهمني

»جمل�ض �سيدات اأعمال دبي« يعلن عن اأجندة حافلة بالفعاليات التدريبية يف يونيو اجلاري

ت�ساف اإىل �سبكة دبي حلا�سنات الأعمال املعتَمدة يف دبي  

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تعلن اإطالق حا�سنة االأعمال »كون�سبت بل�ض« 

••  منطقة الظفرة :- لطيفة جابر 

�إير�د�ت  �لتعاونية  �لظفرة  جمعية  حققت   
�لأن�سطة  خم��ت��ل��ف  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  م���ال���ي���ة 
 193 و  مليون   314 بلغت  و�ل��ق��ط��اع��ات  
�ملا�سي  �ل���ع���ام  خ���الل  دره����م   934 و  �أل����ف 
للظفرة  �لعمومية  �جلمعية  ق���ررت  ك��م��ا   
�لتعاونية توزيع �أرباح بن�سبة  30  % من 
ر�أ�ص �ملال على �مل�ساهمني عن �ل�سنة �ملالية 
 70 �أي�سا  توزيع عائد  2021  كما تقرر 
فروع  لدي  �مل�ساهمني   على م�سرتيات   %
ج��م��ع��ي��ة �ل��ظ��ف��رة �ل��ت��ع��اون��ي��ة �مل��ن��ت�����س��رة يف 
جميع مدن �ملنطقة فيها كما تقرر حتديد 
�لظفرة وهم  �أه���ايل منطقة  م��ن  ف��ئ��ات    4
�لهمم  و�أ����س���ح���اب  و�لأر�م��������ل  �مل��ت��ق��اع��دون 
�لدعم �لجتماعي  �مل�ستفيدون من  وكذلك 
و�لعائد  �جلمعية  خ��دم��ات  م��ن  لال�ستفادة 

على �ل�ستثمار .
 جاء ذلك خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�سعادة   ب��رئ��ا���س��ة  �لإد�رة  جم��ل�����ص  ب��ح�����س��ور 
حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة �ل��ه��ام��ل��ي و �ل�����ذي مت عن 
بعد ب�سبب �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية �لتي مت 
كورونا  فريو�ص  �نت�سار  من  للحد  �تخاذها 
من  كبرية  متابعة  و�سهد  زوم  برنامج  عرب 
�مل�ساهمني من خمتلف مدن منطقة �لظفرة 
�مليز�نية  م��ن��اق�����س��ة  �لج���ت���م���اع   وت�����س��م��ن   .
�ل��ع��م��وم��ي��ة و�لط�����الع ع��ل��ى ت��ق��ري��ر �ملدقق 
�ملحا�سبي و �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ص �لإد�رة 

و �لإعالن عن ن�سبة توزيع �لأرباح عن �لعام 
�مل��ن�����س��رم ، ك��م��ا مت ����س��ت��ع��ر����ص �لإجن�����از�ت 
�ملا�سي  �لعام  �جلمعية خالل  �لتي حققتها 
�جلمعية  تعتزم  �لتي  �مل�ستقبلية  و�مل�ساريع 
���س��ع��ادة  حممد خليفة  وت��وج��ه    . تنفيذها 
جمل�ص  و�أع�����س��اء  �ملجل�ص  رئي�ص  �لهاملي 
بالتهنئة  �لتعاونية  �لظفرة  جمعية  �د�رة  
ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إىل 
�هلل  �أن  م��وؤك��دي��ن  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل 
تعاىل �أنعم علينا بقيادة حكيمة غر�ست فينا 
�أ�سمى معاين حب �خلري و�لعطاء من �أجل 

تقدم �لوطن 
كما ثمن جمل�ص �لإد�رة جهود �سمو �ل�سيخ 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان  ممثل �حلاكم يف 
بن  من�سور  �ل�سيخ  و�سمو  �لظفرة  منطقة 
ز�يد �آل نهيان  نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�ل��رئ��ا���س��ة على دع��م �سموهما  ���س��وؤون  وزي���ر 
�لظفرة  جمعية  تطوير  جل��ه��ود  �مل��ت��و����س��ل 
مبا يخدم �مل�ساهمني �أهايل منطقة �لظفرة 
. و�أكد �لهاملي  �لكتتاب يف �أ�سهم �جلمعية 
�أهايل  �أرب���ع ف��ئ��ات حم����ددة   م��ن  ي�ستهدف 

و�لأر�مل  �ملتقاعدون  وهم  �لظفرة  منطقة 
من  �مل�ستفيدون  وك��ذل��ك  �لهمم  و�أ���س��ح��اب 
�ل��دع��م �لج��ت��م��اع��ي وذل���ك يف �ط���ار جهود 
�جلمعية لفتح جمالت ��ستثمارية لأع�ساء 
�لقر�ر �لذي  �ه��ايل �لظفرة وه��و  ج��دد من 
يالم�ص �هتمام �سريحة كبرية من �ملو�طنني 

وج����اء ����س��ت��ج��اب��ة ل��ط��ل��ب��ات��ه��م ب��ف��ت��ح فر�ص 
��ستثمارية لهم يف جمعية �لظفرة ودخولهم 
�أن  �ل��ه��ام��ل��ي   �أع�����س��اء يف �جلمعية . وب���ني  
�جتماع �جلمعية �لعمومية �سهد ��ستعر��ص 
�جلمعية  حققتها  �ل��ت��ي  �لجن������از�ت  لأه����م 
خالل �لعام �ملا�سي بجانب عر�ص �ملزيد من 

•• دبي-الفجر:

عن  دب���ي  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت  جمل�ص  ك�سف 
�أج����ن����دة ح��اف��ل��ة ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���ور����ص 
�ملتخ�س�سة يف �سهر  �لتدريبية و�لندو�ت 
ت�����س��م خ��م�����س��ة فعاليات  ي��ون��ي��و �جل�����اري 
�ملر�أة   متنوعة تركز على �سحة ورفاهية 
�لأعمال،  بيئة  يف  �لأ���س��ا���س��ي��ة  و�مل���ه���ار�ت 
ومهار�تها  �ل�ستثمار يف �سحتها  وكيفية 
�أج�����ل تعزيز  �ل�����س��خ�����س��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة م���ن 

�إنتاجيتها يف مكان وبيئة �لعمل.
ل�سهر  فعالياته  �أج��ن��دة  �ملجل�ص  ود���س��ن 

يونيو، بور�سة عمل تدريبية بالتعاون مع 
�ل�سابع  يف  ترينينغ”  ريزيلين�ص  “مايند 
من يونيو �جلاري حول �ملرونة و�ل�سحة 
�لعقلية  �لرفاهية  و����س��ت��خ��د�م  �لعقلية، 
و�ل�سخ�سية،  �ملهنية  �لتحديات  لتخطي 
وذلك لزيادة �لطاقة �لفردية و�لإنتاجية 
و�ل�����ق�����درة ع���ل���ى �ل��ت��ع��ل��م و�ل���ت���ك���ي���ف مع 
�ملتغري�ت، وبناء �أمناط تفكري و�سلوكيات 

بناءة.
تنظيم  يونيو  �لتا�سع من  ذلك يف  ويتبع 
�أع���م���ال ت��ف��اع��ل��ي لأع�����س��اء �ملجل�ص  ل��ق��اء 
و�لتعرف  و�خل������رب�ت،  �لأف���ك���ار  ل��ت��ب��ادل 

�ل�ستفادة  وكيفية  �جلدد،  �لأع�ساء  على 
�ل��ل��ق��اء�ت وم��ز�ي��ا �لع�سوية،  م��ن ف��ر���ص 
لنقا�سات  �لفر�سة  �إتاحة  �إىل  بالإ�سافة 
م���ث���م���رة وب������ن������اءة. و����س���ت���ن���ظ���م �ل���ور����س���ة 
 14 يف  �ل�سهر  خ��الل  �لثالثة  �لتدريبية 
حول  تدريبية  عمل  ور���س��ة  وه��ي  يونيو، 
مهار�ت �لتو��سل �لفعال، و�أدو�ت �حلو�ر 
�ل�ستماع  وم���ه���ار�ت  �ل��ب��ن��اء،  و�ل��ن��ق��ا���ص 
و�ملالحظة. ويف 21 يونيو، ينظم �ملجل�ص 
ف��ع��ال��ي��ة ت��دري��ب��ي��ة �أخ����رى حت��ت عنو�ن” 
للت�سويق  �ل��ع��امل��ي��ة  دي���ل���وي���ت  �جت����اه����ات 
29 يونيو فعاليات  وتتابع يف   .»2022

جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي بتنظيم ور�سة 
“كرو�ص  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل 
تطور  ح����ول  كونيك�سن”  ك��ال��ت�����س��ري��ل 
ر�ئ���د�ت  ل��دى  بالنف�ص  و�ل��ث��ق��ة  �ل�����س��ع��ادة 
�ل�سوء  �ل��ور���س��ة  ه��ذه  وت�سلط  �لأع��م��ال، 
�ل�سخ�سية،  �ل�سعادة  مفهوم  و�أ�س�ص  على 
�ل�سعادة،  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل���ت���وق���ع���ات 
عملية  ون�سائح  تو�سيات  �إىل  بالإ�سافة 
ب��ال��ن��ف�����ص وزي�����ادة �سعادة  �ل��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لفرد. وتاأ�س�ص جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي 
يف �لعام 2002 حتت مظلة غرفة جتارة 
ل�سيد�ت  دبي، حيث يعترب ممثاًل ر�سمياً 

�خلطط للبدء بامل�ساريع �لتجارية.
�ل�سركاء  م���ع  �مل�����س��رتك  �ل���ت���ع���اون  وي���ت���م 
لتقدمي عدد من �خلدمات �لتي يحتاجها 
من  م�ساريعهم   لإط���الق  �لأع��م��ال  رو�د 
�إىل  �لفني   �لدعم  �إىل  �لقانوين   �لعمل 
�ملالية  و�خل���دم���ات  �لت�سويقية،  �خل���ربة 
�لتوظيف  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ملحا�سبية،   /
و�لتدريب. وتقدم حا�سنة �لأعمال �أي�ساً 
ت��دري��ب��ة وور�����ص ع��م��ل م��ن خالل  دور�ت 
�لأكادميية �لتابعة لها، و�ل�ست�سار�ت من 
خ���الل ف��ري��ق م��ن �خل����رب�ء لإر����س���اد رو�د 
�ملهار�ت.  �إت��ق��ان  �لأع���م���ال ع��رب خ��ط��و�ت 
وتوفر حا�سنة �لأعمال من�سة �إلكرتونية 
�ملحت�سنة،  �ل�������س���رك���ات  م��ن��ت��ج��ات  ل��ب��ي��ع 
د�خل  للمنتجات  بيع  م�ساحات  وت��وف��ري 

�لأكرث  �ل��ق��ط��اع��ات  �إىل  �لأع���م���ال �جل���دد 
وخ��ا���س��ة يف قطاعات  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  من���و� 
دولة  �أن  حيث  �مل�ستقبلية،  �لتكنولوجيا 
ر��سخ  بناء م�ستقبل  تعمل على  �لإم��ار�ت 
لأجيالها، و�ل�ستثمار يف �لإن�سان، و�لعلوم 

و�لتقنية �ملتقدمة.
وت�������س���اف ح��ا���س��ن��ة �لأع����م����ال �جل���دي���دة 
دبي  �سبكة  قائمة  �إىل  بل�ص”  “كون�سبت 
حلا�سنات �لأعمال �ملعتمدة لدى �ملوؤ�س�سة 
�لبالغ عددها 15، حيث توفر �حلا�سنات 
و�لباقات  �خل��دم��ات  م��ن  متنوعة  ح��زم��ة 
و�لفعاليات �لد�عمة لرو�د �لأعمال �سمن 
بيئة عمل مثالية، بالإ�سافة �إىل عدد من 
يف  ت�سهم  �ل��ت��ي  �لتخ�س�سية  �مل��خ��ت��رب�ت 
على  و�ملبتكرين  �لأع��م��ال  رو�د  م�ساعدة 

�جلمعية  تعتزم  �لتي  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع 
�ل���ق���ادم���ة و�لتي  �ل���ف���رتة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا خ����الل 
وتنويع  �لإنتاجية  �لقدرة  زي��ادة  يف  ت�ساهم 
م�سلحة  يف  ي�����س��ب  مب���ا  �ل���دخ���ل  م�������س���ادر 

�مل�ساهمني و�أع�ساء �جلمعية �لعمومية .
��ستعر��ص  مت  �ن�����ه  �ل���ه���ام���ل���ي  و�أ������س�����اف 
و�لتي  و�ملقبل  �حل���ايل  �ل��ع��ام  ��سرت�تيجية 
�لرئي�سية   �مل���ح���اور  م���ن  ع���دد  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
�لعقارية  �ل�ستثمار�ت  وزي��ادة  تنويع  �همها 
�لفعالة  �ل�����س��ر�ك��ة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  وك���ذل���ك 
م��ع �ل�����س��رك��ات �ل��ك��ربى وم��ن��ه��ا “ ت��ع��زي��ز “  
و�لذي يعد م�سروعاً م�سرتكاً بني “�أدنوك” 
�لطرفان  �أ���س�����س��ه   )ADQ( و”�لقاب�سة« 
�ل�سناعي  �ل���روي�������ص  جم���م���ع  من����و  ل���دع���م 
وقطاعات �لكيماويات و�ل�سناعات �ملتقدمة 
يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي. و�أ����س���ار �ل��ه��ام��ل��ي �إىل 
مو�قع  فتح  ب�����س��رورة  �مل�ساهمني  طلب  �أن 
در��سته  يتم  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ظ��ف��رة  جلمعية 
�لبحث عن  خ��الل  م��ن  ودق��ة  بعناية  حاليا 
مو�قع منا�سبة يتم من خاللها فتح مر�كز 

جتارية متميزة يف مدينة �أبوظبي .

ور�ئ����د�ت �لأع��م��ال يف دب���ي، وي��ه��دف �إىل 
توفري �لدعم و�لرعاية ل�سيد�ت ور�ئد�ت 
�ل���الت���ي يخطني  �لأع���م���ال يف �لإم�������ارة، 
عامل  درب  ع��ل��ى  ل��ه��ن  �لأوىل  �خل���ط���وة 
هاماً  دور�ً  �ملجل�ص  يلعب  �لأع��م��ال، حيث 
يف �ل�ستثمار بالقدر�ت و�ملهار�ت يف بيئة 
�لأعمال، وتطوير قدر�ت �أع�سائه و�سقل 
�لتدريب  �أف�����س��ل  وت���وف���ري  م��ه��ار�ت��ه��ن، 
من  يعزز  �ل��ذي  و�ملهني  �لعملي  �لنوعي 
بيئة  يف  وتناف�سيتهن  �لأع�����س��اء  خ���رب�ت 
�لتحديات  ���س��وء  يف  خ�سو�ساً  �لأع��م��ال 
�حلالية، و�زدياد �ملناف�سة يف �سوق �لعمل.

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، �إحدى 
و�ل�سياحة  �لق��ت�����س��اد  د�ئ����رة  م��وؤ���س�����س��ات 
�لأعمال  ح��ا���س��ن��ة  �إط�����الق  ع���ن  دب����ي،  يف 
تعد  �ل��ت��ي  بل�ص”  “كون�سبت  �جل���دي���دة 
متعددة  �لتقنية  �لأع��م��ال  حا�سنات  م��ن 
�لقطاعات و�لتي تركز على �لتكنولوجيا 
�لرقمية، بالإ�سافة �إىل دعمها للم�ساريع 
�حلا�سنة  وت��ه��دف  لل�سباب.  �لإب��د�ع��ي��ة 
�ملبدعني  �ل�������س���ب���اب  ع���ق���ول  ت��ن��م��ي��ة  �إىل 
�لعنان  �إط��الق  على  وم�ساعدتهم  �جل��دد 
�لتعامل  يتم  حيث  �لكاملة،  لإمكاناتهم 
�لأوىل  �للحظات  منذ  �مل�سروع  فكرة  مع 
قدماً  للم�سي  ي��ك��ف��ي  مب���ا  ت��ن�����س��ج  ح��ت��ى 

مبفردها. 
وت�سم حا�سنة �لأعمال “كون�سبت بل�ص” 
ع����دد م���ن �خل����دم����ات �ل��رئ��ي�����س��ي��ة لدعم 
تتمثل  �لنا�سئني  �لأعمال  رو�د  و�حت�سان 
�ملنا�سب لإطالق  �لتمويل  �لعثور على  يف 
وتعزيز  �ل���ع���م���ل  وب������دء  �مل�������س���روع  ف���ك���رة 
�لنجاح من خالل �لو�سول غري �ملحدود 
ومقدمي  و�ل�����س��رك��اء  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  �إىل 
�لفريدة:  �حل���و�ف���ز  و���س��ب��ك��ات  �خل���دم���ات 
�ل�ست�سار�ت،  �إىل  �مل������ايل  �ل����دع����م  م����ن 
و�لتدريب، �أو �لعمل �لقانوين، وم�ساحات 
�لعمل �مل�سرتكة لدعم �لرو�د يف �لتفكري 
وو�سع  �مل�������س���اري���ع  ل���در�����س���ات  و�لإع���������د�د 

وت�سويقها  �ملنتجات  لخ��ت��ب��ار  �حلا�سنة 
�لإنرتنت  عرب  �ملتجر  خ��الل  من  وبيعها 
بالإ�سافة  �لفعلي،  �ملتجر  خ��الل  م��ن  �أو 
مبيعات  م��ن��دوب��ي  ت��وف��ري  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل 

متخ�س�سني.
�ملدير  ع��ب��د�ل��ب��ا���س��ط �جل��ن��اح��ي،  و�أ����س���اد 
ب���ن ر��سد  مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�����س��اري��ع  لتنمية 
�لتخ�س�سية  �لأع���م���ال  ح��ا���س��ن��ات  ب����دور 
منظومة  وت���ط���وي���ر  �لق��ت�����س��اد  دع����م  يف 
�ملرحلة  �حتياجات  م��ع  تتنا�سب  ج��دي��دة 
�ل��ق��ادم��ة، و�أك����د ع��ل��ى ���س��رورة دع���م رو�د 
�لأعمال من قبل �لقطاع �خلا�ص وتفعيل 
�ملحرك  من  ج��زء  لي�سبح  وتقويته  دوره 
و�عتماد  �لقت�سادي،  للن�ساط  �لأ�سا�سي 
على  للمحافظة  �ل�����س��روري��ة  �ل�سيا�سات 

�لتنمية و�لتطور �لقت�سادي.
و�أكد �جلناحي على �سرورة خلق �لتو�زن 
دور  لتنمية  و�خل��ا���ص  �لعام  �لقطاع  بني 
وتفعيل  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات 
تو�سيع �لفر�ص لفتح �أ�سو�ق جديدة �أمام 
رو�د �لأعمال وم�سادر �أكرث تنوعاً لتمويل 
يلعب  حيث  منهم،  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  ذوي 
دعم  يف  دور�ً حم���وري���اً  �خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع 
مبادر�ته  خ��الل  م��ن  �لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات 
زيادة  يف  ي�ساهم  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملجتمعية، 
معدل منو �لقت�ساد. و�أكد �جلناحي �أي�ساً 
على �أهمية دعم وتطوير و�إيجاد �لفر�ص 
�مل�ستقبلية يف قطاع �لأعمال وتوجيه رو�د 

كما  �لأول��ي��ة.  �ل��ن��م��اذج  وتطوير  ت�سميم 
�نطالقة  تعزيز  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  ت�ساهم 
�سوق  يف  و�لتناف�ص  �لبتكارية،  �مل�ساريع 
�لعاملية،  �إىل  وو����س���وًل  �مل��ح��ل��ي،  �ل��ع��م��ل 
�ملمار�سات  �أف�سل  تقدمي  �إىل  بالإ�سافة 
�مل��ت��ب��ع��ة ل���رب�م���ج ح��ا���س��ن��ات �لأع����م����ال يف 
�خلا�ص  �لقطاع  ودع��م  وتفعيل  �ل��دول��ة، 
�لأعمال  حا�سنات  جم��ال  يف  لال�ستثمار 

و�مل�سرعات. 
�ملن�سوري،  حم��م��د  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
�ملوؤ�س�ص حلا�سنة �لأعمال كون�سبت بل�ص: 
�إىل  �لأع��م��ال  حا�سنة  بان�سمام  “نفخر 
�ملعتمدة  �لأع��م��ال  حلا�سنات  دب��ي  �سبكة 
من قبل موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، حيث نوؤمن 
�ل�سباب  �لأعمال  رو�د  وبروؤية  باإمكانيات 
ت����رك ب�سمة  ي���زده���ر دوره�����م يف  �ل���ذي���ن 
ري���ادة �لأعمال.  و�إح���د�ث تغيري يف ع��امل 
بل�ص  كون�سبت  �لأع��م��ال  حا�سنة  وت��ق��دم 
لل�سركات  �خلدمات  من  كاملة  جمموعة 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة ل�����س��ي��اغ��ة رح��ل��ة �أع��م��ال��ه��م �إىل 
�لعامل بنجاح وذلك من خالل �خلدمات 
�لد�خلية و�ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني، وكل 
ذلك حتت �سقف و�حد، �سو�ء �إذ� كان ر�ئد 
�أو دعم  �إىل دعم جتاري  �لأعمال بحاجة 
فني �أو دعم ت�سويقي �أو دعم مايل، فلدينا 
تاأ�سي�ص  ت�سريع  �ساأنها  من  �لتي  �لأدو�ت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  �لأع���م���ال يف 

وبدء رحلة �لنجاح«.

تتعاونان لتطوير   AIQو  HUB71
حلول للذكاء اال�سطناعي يف الطاقة

•• اأبوظبي - وام: 

مع  �سر�كة  �أبوظبي،  يف  �لعاملية  �لتكنولوجيا  منظومة   ،Hub71 وقعت 
يف  “�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  ل�سركة  �مل�سرتك  �مل�سروع   ،AIQ
تطوير  بهدف   ،”42 “جروب  جمموعة  مع  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال 

حلول ذكاء ��سطناعي جديدة تدعم م�ستقبل �لطاقة �مل�ستد�م.
و�ستتعاون Hub71 وAIQ معاً من �أجل تطوير تكنولوجيا رقمية مبتكرة 
تعّزز قيمة عمليات �لنفط و�لغاز وت�سهم يف �إر�ساء م�ستقبل �أكرث ��ستد�مًة 

لقطاع �لنفط و�لغاز يّت�سم بكفاءة �لكربون.
 :Hub71�ل بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لعلماء،  �سلطان  �سليم  بدر  وقال 
»ت�سطلع تكنولوجيا �لذكاء �ل�سطناعي بدور حيوي يف �سياغة م�ستقبل 
�لعديد من �لقطاعات �لقت�سادية �لهامة كقطاع �لطاقة و�ل�سناعة، وتدعم 
 Hub71 موقع  لتكري�ص  خططنا   AIQ م��ع  عقدناها  �لتي  �ل�سر�كة 
بهدف  �لإم���ار�ت  �إىل  �لنا�سئة  �لعاملية  �لتكنولوجيا  ل�سركات  ج��ذب  وجهة 
�أف�سل للجميع قائم على  �أ�س�ص م�ستقبل  تعزيز �خلرب�ت و�ملعرفة و�إر�ساء 

�ل�ستد�مة و�سديق للبيئة«.
�لتكنولوجية  منظومتها  على   AIQ �إط��الع   Hub71�ل �ل�سر�كة  و�ستتيح 
وت�سهيل �لجتماعات مع �ل�سركات �لنا�سئة �لتي تعمل على تطوير حلول 
 AIQ تكنولوجيا �لطاقة �مل�ستقبلية لقطاع �لنفط و�لغاز. وباملقابل، �ستتيح
�لو�سول �إىل من�ستها E-Novus، وهي �أد�ة �إد�رة بيانات ل�سركات �لنفط 
�إىل ت�سريع �لتحول �لرقمي وكذلك �لتحول يف جمال  و�لغاز �لتي ت�سعى 
 ،Hub71 م��ن   The Outliers برنامج  يف   AIQ و�ست�سارك  �ل��ط��اق��ة. 
�ل�سركات و�حلكومات  �لتحديات �لتي حتددها  وهو عبارة عن �سل�سلة من 
ويتعني على �ل�سركات �لنا�سئة تقدمي حلول لها. كما �ستوفر �لدعم �لالزم 
�ملرتكزة  �حللول  حول  �ملعرفة  تبادل  وتعّزز  �لإر���س��ادي   Hub71 لربنامج 

على �لتكنولوجيا يف قطاع �لطاقة �لعاملي.
»تعترب   :AIQ ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ملرزوقي،  قال عمر  من جهته، 
�لنفط  لقطاع  �مل�ستقبلية  لال�ستد�مة  �أ�سا�سية  �ل�سطناعي  �لذكاء  حلول 
متينة  من�سة  توفري  يف   Hub71و  AIQ بني  �لتعاون  و�سي�سهم  و�ل��غ��از. 
�لتحول  يف  �مل�ساركة  لها  تتيح   Hub71 يف  �لنا�سئة  �لتكنولوجيا  ل�سركات 
�لرقمي لأدنوك وقطاع �لنفط و�لغاز ككّل، وكذلك تر�سيخ �ملكانة �ملتنامية 

لإمارة �أبوظبي مركز� عامليا للجيل �لقادم من �لتنمية �ل�سناعية«.

طرق دبي تطلق مبادرة 
ال�سبكة املو�سمية للنقل البحري

•• دبي-وام: 

در��سة  وه��ي  �ملو�سمية  �ل�سبكة  مبادرة  دب��ي  يف  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  �أطلقت 
تت�سم  �لبحري  �لنقل  خل��دم��ات  مرنة  مو�سمية  �سبكة  وتطوير  باإن�ساء  ترتبط 
�لعديدة يف  و�ملتغري�ت  �لت�سغيل  وتتعامل مع طبيعة مو�سم  �ملوؤ�س�سية  بالر�ساقة 
�ملو�سوعة  �أن �خلطة  علماً  على خدماتها  و�لطلب  �لبحري  �لنقل  �سبكة  ت�سغيل 
يف  و�ملنا�سبات  و�لأع��ي��اد  �مل��ب��ارك  رم�سان  و�سهر  و�ل�ستاء  �ل�سيف  ف��رتة  ت�سمل 
�لبحري مبوؤ�س�سة  �لنقل  �إد�رة  �لها�سمي مدير  �أبوبكر  وق��ال حممد  دب��ي.  �إم��ارة 
�ملو��سالت �لعامة يف هيئة �لطرق و�ملو��سالت: “لقد بد�أنا تطبيق هذه �خلطة 
�خلا�سة مبو�سم �ل�سيف وذلك من تاريخ 19 مايو من �لعام �جلاري م�ستفيدين 
�لنقل  بخدمات  �خلا�سة  �ملعلومات  جميع  تت�سمن  �لتي  �ل�سخمة  �لبيانات  من 
�أع��د�د �لركاب و�لإي��ر�د�ت ومعدلت  �لبحري ومنها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر 
�لإ�سغال �ملحققة باأدق �لتفا�سيل �لتي ترثي در��سات تطوير �خلدمات وُت�سهم يف 
�ل�ستعانة  �أتاحت  “لقد  �لها�سمي:  و�أ�ساف  كبري«.  ب�سكل  �ل�سبكة  كفاءة  حت�سني 
بالبيانات �ل�سخمة �ملزيد من �ملرونة للتح�سري وتطبيق مبادرة �ل�سبكة �ملو�سمية 
لو�سائل �لنقل �لبحري وت�سغيل هذه �لو�سائل بالكفاءة و�لدقة �ملطلوبتني ح�سب 
خطط مدرو�سة و�سعتها �لهيئة يف هذ� �ملجال ووفق جد�ول زمنية دقيقة ��ستناد�ً 
هذ�  در��سة  منهجية  �أن  �إىل  و�أ�سار  �ملجال«.  هذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أرق��ى  �إىل 
�مل�سروع ت�سمنت ��ستخد�م طريقة �لتحليل �لتنبوؤي يف حتليل بيانات �سبكة �لنقل 
�لبحري وذلك بتوقع تاأثري �لتغري�ت ومرونة �ل�سبكة يف مو�عيد �لت�سغيل وزمن 
تقاطر �لرحالت يف �أعد�د �لركاب ون�سب �لأ�سغال و�لإير�د�ت وعدد ركاب و�سائل 
�مل�سروع  بهذ�  �خلا�سة  �لدر��سة  ت�سمنت  “كما  �لها�سمي:  وقال  �لبحري.  �لنقل 
�لبيانات  وم��ع��اجل��ة  وحتليل   /Algorithms/ د�خ��ل��ي��ة:  خ��و�رزم��ي��ات  تطوير 
�لبحري  �لنقل  �ملتعددة وو�سع خطة ت�سغيل مرنة ل�سبكة  �مل�سادر  �ل�سخمة من 

ميكن ��ستخد�مها يف حتليل �لبيانات �مل�ستقبلية �أي�ساً يف هذ� �لقطاع.
�لعامة يف هيئة �لطرق  �ملو��سالت  �لبحري مبوؤ�س�سة  �لنقل  �إد�رة  وخّل�ص مدير 
�سبكة  وتطوير  �إن�ساء  من  “متكنا  قائاًل:  �مل�سروع  نتائج  �لها�سمي  و�ملو��سالت 
وطبيعة  �ملوؤ�س�سية  بالر�ساقة  تت�سم  �ل��ب��ح��ري  �لنقل  خل��دم��ات  م��رن��ة  مو�سمية 
و�لطلب  �لبحري  �لنقل  �سبكة  ت�سغيل  يف  �لعديدة  و�ملتغري�ت  �لت�سغيل  مو�سم 
على خدماتها بحيث يجري تطبيقها يف كل مو�سم على حدة وروعي عند تطوير 
لو�سائل  �لإ�سغال  ن�سبة  ت�سهم يف حت�سني  و�أن  �لركاب  �أع��د�د  يف  توؤثر  �أل  �ملبادرة 

�لنقل �لبحري وتخفي�ص �لنفقات �لت�سغيلية يف �لوقت نف�سه«.

•• دبي-الفجر: 

د���س��ن��ت غ��رف��ة دب���ي ل��الق��ت�����س��اد �ل��رق��م��ي، �إح����دى �لغرف 
�لثالث �لتي تعمل حتت مظلة غرف دبي، �أوىل مبادر�تها 
دبي،  �إم���ارة  �إىل  �لعاملية  �لرقمية  �ل�سركات  ل�ستقطاب 
�لأ�سو�ق  يف  �ل��رتوي��ج��ي��ة  �جل����ولت  م��ن  �سل�سلًة  مطلقًة 
لقاء�ت  وعقد  وكينيا  �أثيوبيا  يف  بجولة  بد�أتها  �لعاملية، 
�أفريقية رقمية  20 �سركة نا�سئة  و�جتماعات مع حو�يل 
دب���ي لالقت�ساد  ���س��ري��ع. وج����اءت ج��ول��ة غ��رف��ة  ذ�ت من��و 
�ل��رق��م��ي ���س��م��ن وف����د جل��ي��ت��ك�����ص ز�ر م����وؤخ����ر�ً �لأ����س���و�ق 
�أفريقية  �سركة   20 مع  �لغرفة  �لتقت  حيث  �لأفريقية، 
�لرقمية  بالقطاعات  متخ�س�سة  �لنمو  و�سريعة  نا�سئة 
�ملتطورة  �لتقنيات  على  �لتعرف  بغر�ص  وذل��ك  �ملتنوعة، 

�لتي توفرها هذه �ل�سركات، و�مل�ساعدة على تعزيز تو�سعها 
يف �لأ����س���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة �ن��ط��الق��اً م��ن دب����ي. وك����ان جمل�ص 
بد�ية  يف  �عتمد  قد  �لرقمي  لالقت�ساد  دب��ي  غرفة  �إد�رة 
-2022“ �ملقبلة  للمرحلة  ��سرت�تيجيته  �حل��ايل  �لعام 
2024” و�لتي تركز على حت�سني بيئة �لأعمال �لرقمية، 
�ل�سركات  و��ستقطاب  �لرقمية،  لل�سركات  �لدعم  وتطوير 
�سمن  �لرتويجية  �جلولة  تاأتي  حيث  �لعاملية،  �لرقمية 

خطة متكاملة لتحقيق �أهد�ف �ل�سرت�تيجية.
�لرقمي  �لقت�ساد  ت�سريع  مدير  �ل�سحي،  في�سل  وعقد 
ولقاء�ت  �ج��ت��م��اع��ات  �ل��رق��م��ي  لالقت�ساد  دب���ي  غ��رف��ة  يف 
�أب��اب��ا ونريوبي  �أدي�����ص  �أج��ري��ت يف  �ل��ت��ي  �لفعاليات  خ��الل 
حول  تعريفياً  عر�ساً  وق��دم  م�ساركاً،   60 م��ن  �أك��رث  م��ع 
�مل�سهد �لقت�سادي لإمارة دبي، و�لفر�ص �ملتاحة لل�سركات 

�لنا�سئة �لرقمية، و�ملز�يا �لتناف�سية �لتي توفرها �لإمارة، 
و�سلط �ل�سوء على �أهمية دبي كبو�بة لنطالق �ل�سركات 
�ل�سركات  عمل  جم��الت  وتنوعت  �لعاملية.  �إىل  �لنا�سئة 
�لتقتها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ري��ع  �ل��ن��م��و  �لأف��ري��ق��ي��ة ذ�ت  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 
�ملالية وتقنيات �لرعاية �ل�سحية  �لغرفة لت�سمل �لتقنية 
�لتجارة  �إىل  بالإ�سافة  �لزر�عية  و�لتكنولوجيا  و�لتنقل 
��ستقطابها  على  دب��ي  تركز  قطاعات  وه��ي  �لإلكرتونية، 

�سمن جهودها لتكون عا�سمة عاملية لالقت�ساد �لرقمي.
مبا  �لأف��ري��ق��ي��ة  �لتقنية  �ل�سركات  ��ستف�سار�ت  وتنوعت 
يتعلق ببيئة �لأعمال يف دبي، حيث �أبدو� �هتمامهم بنقل 
�لأ�سو�ق  يف  للتو�سع  مت��وي��ل  وج��م��ع  دب���ي،  �إىل  عملياتهم 
�لعاملية، و�لتمتع ب�سبكة عالقات دبي �ملت�سعبة مع �لعديد 
م��ن �لأ����س���و�ق �خل��ارج��ي��ة، ح��ي��ث ق��دم��ت ل��ه��م غ��رف��ة دبي 

و�أبدت  و�لت�سهيالت،  �ملعلومات  ك��ل  �لرقمي  لالقت�ساد 
على  �ل�سركات  هذه  وم�ساعدة  �لنقا�ص  ملتابعة  ��ستعد�دها 

نقل عملياتها �إىل دبي.
�جلرو�ن  ق��ال خالد  �لرتويجية،  �جل��ول��ة  �إط���الق  وح��ول 
�ل�سام�سي، �ملدير �لتنفيذي لغرفة دبي لالقت�ساد �لرقمي 
�جلديدة  �مل��ب��ادر�ت  �إح��دى  تعترب  �لرتويجية  �جلولة  �إن 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي��ة  لتحقيق  �عتمادها  مت  �لتي 
رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” برت�سيخ مكانة دبي 
�جلولت  �ن  م��وؤك��د�ً  �لرقمي،  لالقت�ساد  عاملية  كعا�سمة 
�لأ�سهر  مد�ر  على  �أخرى  �أ�سو�قاً  �ست�ستهدف  �لرتويجية 
لل�سركات  �لتناف�سية  ومز�ياها  بدبي  للتعريف  �لقادمة 

�لنا�سئة �لرقمية ذ�ت �لنمو �ل�سريع.

غرفة دبي لالقت�ساد الرقمي تطلق �سل�سلة من اجلوالت الرتويجية باالأ�سواق الدولية ال�ستقطاب ال�سركات النا�سئة الرقمية ذات النمو ال�سريع 

- ا�ستمرار فتح باب الكتتاب على اأ�سهم اجلمعية لأربع فئات حمددة 
- البحث عن مواقع منا�سبة لفتتاح مراكز جتارية جلمعية الظفرة يف اأبوظبي
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�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4640/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�سعة رقم 230

مو�سوع �لتنفيذ : �ملطالبة باملتبقي من قيمة �ل�سيك �ملرجتع رقم 137٦2720( و�ل�سادر عن �ملنفذ 
�سده من بنك دبي �ل�سالمي �ملتبقي منه بقيمة )٦7٦19( درهم.

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �ل�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة
دب�����ي �ل�����س����الم����ي - رقم  ب���ن���ك  ب���ن���اي���ة  ب���ور����س���ع���ي���د -  �����س����ارع  دي������رة -  دب�����ي -  ع����ن����و�ن����ه:�م����ارة 

مكاين:319٦594327
�ملطلوب �إعالنه : 1-�حمد بالل جمعه بالل بن ب�سيت - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : بتاريخ:2022/٦/7 قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٦٦101.00( �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                            يف �لتنفيذ رقم  15/2022/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

مو�سوع �لتنفيذ : ب�سدد تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى بالرقم CA 001-2020 و�ل�سادر من حماكم مركز 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  للمنفذ �سدهما  للتنفيذ �جل��ربي ملزم  قابال  ��سبح �حلكم  �ن  بعد  �لعاملي  �مل��ايل  دبي 

)24043٦9.11( درهم �سامل للر�سوم و�مل�ساريف .
طالب �لتنفيذ : بنك �لمار�ت دبي �لوطني للعقار�ت �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �لكر�مة - �سارع �م هرير - جو�ر خمترب دبي �ملركزي - بناية زمردة 
�لطابق �خلام�ص مكتب B 53 - مكاين 3470192014

�سابقا باميكا ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة -  بار ذ.م.م معروف  �إعالنهما : 1-نقي �لقالعجلة 2- فيجي  �ملطلوب 
�سفتهما : منفذ �سدهما

�ملنفذ به وقدره  �ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  �لتنفيذية  �أق��ام عليكم �لدعوى  مو�سوع �لإع��الن : قد 
)24043٦9.11( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ل�شتئناف رقم:1253/2022/305 ��شتئناف جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �خلام�سة  رقم 2٦5
مو�سوع �ل�ستئناف : �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 3429/2021 جتاري جزئي و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب ، مبلغ �ل�ستئناف �لبالغ قدره )1.٦40.950.00( درهم �مار�تي
�مل�ستاأنف:د�يركت لال�ست�سار�ت �لهند�سية

�م��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى بناية �لو�سل - �سقة  عنو�نه:�لمار�ت - 
303 - �لو�سل - بجو�ر مز�يا �سنرت - وميثله:يو�سف حممد �حمد يو�سف �حلمادي  

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سويت كورن للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع �لإعالن :  قد �أ�ستاأنف/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:3429/2021 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2022/٦/1٦  �ل�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد ، 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 70197

�عالن بالن�شر 
 207/2021/5483 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  حممد فوؤ�د حممد �لزريقى - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�ميك�ص )�ل�سرق �لو�سط( �ص.م.ب )م( �لمار�ت )حاليا( �سركة 

�مريكان �ك�سرب�ص )�ل�سرق �لو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )3٦414(
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 328/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 18٦
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1134/2021 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )872899( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : موؤ�س�سة عقار

ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���س��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504٦43947 - بريد �للكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 324459482مكاين:٦
وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي

�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لتو�ب بني�ص  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)872899.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  222/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 18٦

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1113/2021 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٦21.521( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : موؤ�س�سة عقار
ع���ن���و�ن���ه:�م���ارة دب���ي - ���س��ارع �مل��ط��ار منطقة ب��ور���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة �لع���م���ال �مل��ي��ز�ن��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504٦43947 - بريد �للكرتوين
IBAN:AE090500000000020106942 - 324459482مكاين:٦

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �بر�هيم عبد�هلل خان  - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٦21521.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70530 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:1065/2022/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لثالثة رقم 402
مو�سوع �لدعوى : فان �ملدعية تلتم�ص من حمكمتكم �ملوقرة ت�سجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها وحتديد �قرب موعد 
�لز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي للمدعية )72٦.550.22( درهم �سبعمائة و�ستة وع�سرون �لفا وخم�سمائة وخم�سون  لنظرها 
درهما و�ثنني وع�سرون فل�سا مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�سد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليها 

بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:�سركة م�سن للخدمات �لعامة ذ.م.م

�ليكرت� - مبنى بناية �سري�ميك ر��ص  �ل�سالم مع  �بوظبي - �سارع  �ل�سياحي -  �لنادي  �بوظبي -  �م��ارة  عنو�نه:�لمار�ت - 
�خليمة - �سقة 201 - بجو�ر فندق �ملجل�ص

�ملطلوب �إعالنه :  1- ��ستريلنج �ند ول�سون ميدل �ي�ست �لكرتوميكانيكل �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها فان �ملدعية تلتم�ص من حمكمتكم �ملوقرة ت�سجيل �لدعوى و�عالن 
و�ستة  �سبعمائة  درهم  للمدعية )550.22.72٦(  يوؤدي  بان  �ملدعي عليها  �لز�م  لنظرها  �قرب موعد  �ملدعي عليها وحتديد 
وع�سرون �لفا وخم�سمائة وخم�سون درهما و�ثنني وع�سرون فل�سا مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى 
�ملو�فق   �لث��ن��ني   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   - �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�سد�د  حتى 
2022/٦/13  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:686/2022/100 �حو�ل نف�س م�شلمني 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لأ�سرة �حو�ل نف�ص �لثامنة رقم ٦

�ول:�لت�سريح  ب���  �لق�ساء  و�ل�سمل  و�لع��م  �ل�سباب  لهذه  �ملوقرة  �ملحكمة  هيئة  من  �ملدعي  يلتم�ص   : �لدعوى  مو�سوع 
بقيد �لدعوى �ملاثلة وقبولها وحتديد �قرب جل�سة لنظرها مع �عالن �ملدعي عليه بها - ثانيا:�لق�ساء با�سقاط ح�سانة 
�ملدعي عليها حل�سانة �لبنة تاليا و�سمها لبيها �ملدعي مع �لز�م �ملدعي عليها باح�سارها لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لر�سوم  عليها  �ملدعي  ر�ب��ع��ا:�ل��ز�م   - قانونا  لهم  �مل��ق��ررة  و�لج���ور  �لنفقات  با�سقاط  ثالثا:�لق�ساء   - للمدعي  وت�سليمها 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:فهد علي ح�سني

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �جلمري� �لوىل - دبي - �سارع �سارع �لعروبة - مبنى فيال رقم 2٦
�ملطلوب �إعالنه :  1- دميا �سعد حامد �لعجيل  -  �سفته : مدعي عليه 

�ل�سباب و�لعم  لهذه  �ملوقرة  �ملحكمة  �ملدعي من هيئة  يلتم�ص  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�سوع 
عليه  �ملدعي  �ع��الن  مع  لنظرها  جل�سة  �ق��رب  وحتديد  وقبولها  �ملاثلة  �لدعوى  بقيد  �ول:�لت�سريح  ب���  �لق�ساء  و�ل�سمل 
عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ملدعي  لبيها  و�سمها  تاليا  �لبنة  حل�سانة  عليها  �ملدعي  ح�سانة  با�سقاط  ثانيا:�لق�ساء   - بها 
باح�سارها لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وت�سليمها للمدعي - ثالثا:�لق�ساء با�سقاط �لنفقات و�لجور �ملقررة لهم قانونا 
- ر�بعا:�لز�م �ملدعي عليها �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  20/٦/2022  
�ل�ساعة 08.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:179/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�سر رقم 7٦3

مو�سوع �ملنازعة : مطالبة ماليه بقيمة 12420 درهم �مار�تي مع فو�ئد ٪12 . 
�ملتنازع:�سيليا لتاأجري �ل�سيار�ت موؤ�س�سة فردية ملالكها قدرت جيزيلوف

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع �سارع �ل مكتوم
 وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى �لعامري

�ملطلوب �إعالنه :  1- ي�سمونري تيمور  -  �سفته : متنازع �سده 
درهم   12420 بقيمة  ماليه  مطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع���الن  مو�سوع 
�مار�تي مع فو�ئد 12٪ - وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2022/٦/9  �ل�ساعة 09.00 �ص 
يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70192 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

�عالن بالن�شر )تظلم(    
                  يف  �لدعوى رقم:27/2022/71 تظلم مدين 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتظلمات و�مل�ستعجل رقم 190
�لورقية و�مل�ستعجلة يف �لمر على  �ل�سادر من حمكمة �لم��ور  �لقر�ر  مو�سوع �لدعوى : تظلم من 

عري�سة رقم 113/2022 �مر على عري�سة مدين و�لقا�سي برف�ص �لطلب و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
�ملتظلم:بنك �لمار�ت دبي �لوطني �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ص - مبنى �لمار�ت دبي �لوطني - �سقة �ملبنى 
بالكامل - وميثله:د�نه �سباح حممد

�ملطلوب �إعالنه :  1- هر�ص يوجي�ص بارمار يوجي�ص موهن لل يارمار  -  �سفته : متظلم �سده 
�ل�سادر من  �لقر�ر  �ع��اله ومو�سوعه تظلم من  �ملذكور  �لتظلم  �أق��ام عليكم  :  قد  �لإع��الن  مو�سوع 
�لورقية و�مل�ستعجلة يف �لمر على عري�سة رقم 113/2022 �مر على عري�سة مدين  حمكمة �لمور 
و�لقا�سي برف�ص �لطلب و�لر�سوم و�مل�ساريف- وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  21/٦/2022  
�ل�ساعة 09.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد �لتي ميكن �لو�سول �ليها من خالل موقع حماكم دبي 
�لق�سايا ول يتوجب عليكم ح�سورها ونخطركم  �لعامة - ج��د�ول جل�سات  �للكرتوين - �خلدمات 
بانه لكم �حلق بتقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت موقع عليها منكم قبل �جلل�سة ب�� 3 يوما 

من خالل نظام �لطلبات �لذكية.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�عالن بالن�شر        

                  يف  �ملنازعة رقم:1007/2022/465 نز�ع جتاري 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �لثامنة رقم 757

مو�سوع �ملنازعة :1- ت�سجيل �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها و�عالن �ملدعي عليهم 2- �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ )371.125.14( درهم �مار�تي ثالثمائة وو�حد و�سبعون �لفا ومائة وخم�سة وع�سرون درهما و�ربعة 
ع�سر فل�سا - بال�سافة �ىل 12٪ فو�ئد قانونية ل�سالح �ملدعية عن �لقيمة �ليجارية للمركبات �ملوؤجرة وحتى متام �ل�سد�د 

3- �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:�سركة �لمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات )مو��سالت �لمار�ت(

عنو�نه:بامارة دبي - �سارع حممد بن ر��سد بوليفارد - برج بوليفارد بالز� 2 - مكتب 1903 - هاتف رقم:042277717 - فاك�ص 
رقم:0422777٦7 - رقم مكاين:2٦0928818٦ - وميثله:رو�سة علي بالل �حمد �لبلو�سي

�ملطلوب �إعالنه :  1- عبد�هلل �ساهد حاجي نظام �لدين عن نف�سه وب�سفته مالك ومدير �ملدعي عليها �لوىل  -  �سفته 
: متنازع �سده 

مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 1- ت�سجيل �لدعوى وحتديد �قرب جل�سة لنظرها و�عالن �ملدعي 
عليهم 2- �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ )371.125.14( درهم �مار�تي ثالثمائة وو�حد و�سبعون �لفا 
ومائة وخم�سة وع�سرون درهما و�ربعة ع�سر فل�سا - بال�سافة �ىل 12٪ فو�ئد قانونية ل�سالح �ملدعية عن �لقيمة �ليجارية 
للمركبات �ملوؤجرة وحتى متام �ل�سد�د 3- �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة - وحددت لها جل�سة 
يوم �لربعاء  �ملو�فق  2022/٦/15  �ل�ساعة 09.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70545 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

�عالن بالن�شر 
 2865/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سركة �م �ر ��ص بلك �لتجارية 2- حممد ريا�ص عبد�ملطلب 
عبد �ملطلب - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/يعرب حممد قدوره 
و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   2022/٦/٦ بتاريخ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )4850000.00( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة. وعليه فان 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

�عالن بالن�شر 
 3535/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

رقم  �لرخ�سة  يف  م��دي��ر  ب�سفته  ك��اف��ري�ئ��ي  كونهي  حممد  ���س��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
739800 - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ع�سمت �هلل �سريد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  قد 
�و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ  �لتنفيذ  وق��دره )13073( درهم �ىل طالب 
�لر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002849 يف  �لدعوى رقم

�ملدعي عليه : �سريين �آغا فد� حممد - جمهول حمل �لإقامة
نعلمكم �أن �ملدعي �لو�سيفي للمقاولت �ص.ذ.م.م قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب فيها بالتي :

- نقل �مللكية باإ�سم �ملتنازع �سده و خماطبة �ملرور و �لرتخي�ص بذلك و�لز�مة بدفع �ملخالفات من تاريخ �لبيع 
وهو تاريخ ��ستالم �ل�سيارة.

- �لز�م �ملتنازع �سده بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات و�أتعاب �ملحاماة .
- �إعالن �ملتنازع �سده باجلل�سة ولئحة �لدعاء.

- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لأحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. 
لذلك �أنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/06/16 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى( �سخ�سيا ً �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �أيام من تاريخ 

�لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه. 
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70533 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن بالن�شر

يف �لق�شية رقم 462/2022 جتاري جزئي
�ملدعي : ري�سي �أجيت �سنه كيمجي

�ملدعى عليها : �لبيت �لخ�سر للو�ساطة �لعقارية 
�خل�سوم �ملدخلة : 1/ بوبيان للو�ساطة �لعقارية - موؤ�س�سة فردية ل�ساحبها - �سامل ر��سد �سامل على �سامل �لر��سد.  

للعقار�ت وميثلها قانونا مديرها / ر��سد �سامل علي �سامل �لر��سد �خلليج  دبي   /2
�إىل �خل�سوم �ملدخلة يف �لق�سية �مل�سار �إليها �أعاله. 

بناء على ما جاء باحلكم �لتمهيدي �ل�سادر عن حماكم دبي يف �لق�سية �مل�سار �إليها بعاليه �إنتدبتنا �إد�رة �خلرب�ء 
�إ�ستالمنا �ملهمة قد قررنا عقد �إجتماع �خلربة �لأول يف يوم �لثنني �ملو�فق  لعد�د تقرير �خلربة �ملطلوب، وبعد 
بعد عن طريق تطبيق Microsoft Teams �ملرئي  عن  ظهر�ً   12:30 �ل�ساعة  متام  يف   13/06/2022
نظر�ً لالجر�ء�ت �لحرت�زية ملو�جهة �نت�سار فريو�ص كورونا و�لتعليمات �لو�ردة من حماكم �لدولة وعليه نرجو 
�ساكرين �لتو��سل معنا وح�سور �لجتماع يف �ملوعد �ملحدد. لال�ستعالم هاتف : 0564734261  وعليه يرجى 
وتقدمي كل طرف مذكرة  �ملحدد  �ملوعد  �لإجتماع يف  �لقانوين ح�سور  وكيلهم  �أو  �ملتقا�سية  �لأطر�ف  �لتكرم من 
�سارحة مبو�سوع �لدعوى مرفقا بها �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ب�سكل و��سح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط �ملذكرة �ل�سارحة 

)من خالل فو��سل Divider( لكل نقطة مبا يوؤيد �إدعاءكم �أمام �خلربة.
�خلبري �حل�شابي �ملنتدب / د. عبد �لكرمي �لزرعوين

�إعالن �إجتماع خربة 

70488
�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 

MOJAU_2022- 0069560 رقم �ملعاملة
تنازل/ بيع

�إع�الن
حيث �أن �ل�سيد : كوي�ص �حمد بن ل�سو �حمد - بنغالدي�سي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة �لتجارية 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست   : و�لتي  جتارية  رخ�سة  �حمد(  ل�سو  بن  �حمد  )كوي�ص 
يف  يرغب  �جلن�سية   - بنغالدي�سي   - �حمد  ل�سو  بن  �حمد  كوي�ص  �ل�سيد:  �ن  حيث   )15500(
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة �لتجارية ))كوي�ص �حم�د بن ل�سو �حم�د(( �لبالغة 
)100%( �إىل �ل�سيد : حممد �لفاحت عثمان �حمد - �س�ود�ين �جلن�سية - تنازل �ساحب �لرخ�سة 
�ل�سابق ل�ساحبها �حلايل تغيري �ل�سم �لتجاري من ))كوي�ص �حمد بن ل�سو �حمد(( �ىل ))�لذهب 
5 من �لقانون �لحتادي  �لخ�سر ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات((.  وعمال بن�ص �ملادة )14( فقره 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �سوف يتم 
�أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��ص  �إليه بعد  �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار 

على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
MOJAU_2022- 0068891 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�ل�سيد/حممد ��سالن �لفحام �سوري �جلن�سية و�حمل بطاقة هوية رقم  بانني  ليكن معلوما للجميع 
784199403247622، �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستي �لبالغة 100%، يف �لرخ�سة 
رقم  حتت  �ل�سارقة  بامارة  تا�س�ست  و�لتي  �ملتحركة(  �لهو�تف  لتجارة  �مللكي  �جلو�ل  /)ركن  �مل�سماه 
رقم  بطاقة هوية  �سوري �جلن�سية ويحمل   ، �لبكور  �ل�سيد/ حممد حممود  �يل كال من   785732
�ل�سيد/ حممد خري ح�سن ح�سن ،  50% و�يل كال من  ن�سبته  لت�سبح   ،784199325082867
�سوري �جلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784198193260381 ، لت�سبح ن�سبته 50% حذف 
ن�ساط، تغيري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل ذ م م ، خروج �سريك / �سركاء ، دخول �آخر / �آخرين.  
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70533

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
�لبيع  يف  يرغب  باك�ستان،   : �جلن�سية   - خان  �كرب  عمر�ن  حممد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�جلن�سية:   - خان  �كرب  خان  عارف   : �ل�سيد  �إىل  وذلك   )%100( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل 
باأمارة  تاأ�س�ست  �مل�ستعمله(  �ل�سيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  عمر�ن  )حممد  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  باك�ستان، 
بال�سارقة.    �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )762279( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
تعديالت �خرى : 1. تغيري �لإ�سم �لتجاري من )حممد عمر�ن لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعمله( 

�إىل )عارف خان لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعمله(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر 
ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : برويز عامل حممود عامل - �جلن�سية : باك�ستان، يرغب 
�إىل �ل�سيد : �ح�سن حنيف  يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )50%( وذلك 
�ل�سيار�ت(  ل�سيانة  )�لتحفة  �مل�سماه  �لرخ�سة  باك�ستان، يف   : �جلن�سية   - حممد حنيف 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )523430( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �أخرى:
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
تنازل/ بيع

�إع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / حممد �سفيق �لرحمن مولوى حممد �يوب على - �جلن�سية بنغالدي�ص 
- يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�ملفتاح 
بال�سارقة برخ�سة  �لتنمية �لقت�سادية  �ل�سادرة من د�ئرة  �ل�سيار�ت(  �لف�سي لت�سليح كهرباء ومكيفات 
 ، نور �حمد - �جلن�سية بنغالدي�ص  �لب�سر حممد  ربيع  �ل�سيد / حممد  �إىل  جتارية رقم )784698(، 
�ل�سيد/حممد �سفيق �لرحمن مولوى حممد �يوب على - �جلن�سية بنغالدي�ص - يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )�ملفتاح �لف�سي لت�سليح كهرباء  عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 
ومكيفات �ل�سيار�ت( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )784698( 
، تعديالت �خرى : ل يوجد.   �ل�سيد / حممد ح�سن مياه حممد نور �حمد - �جلن�سية بنغالدي�ص  �إىل 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�سار  �لجر�ء  على  �لت�سديق   يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�سر  �قت�سى  فقد  �لعدل. 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء    �أمر   SHCFICICPL2022 /0002802 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / م�سنع �ل�سامل للقو�رب و�عمال �لفايرب جال�ص م م ح 
�لعنو�ن : 9509859  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 
�أعاله ل�سالح / �سامر قا�سم عبد�هلل �ل�سعودي ، �سركة د�يار�م للتجارة �لعامة - ذ م م   

بالتايل : �حلكم - �أنه بتاريخ 2022/4/12 
بعد �لإطالع على �لور�ق 

درهم   )124654( وقدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
�ل�سد�د  متام  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من  5% �سنويا  مبقد�ر  بالفائدة  و�لزمتها 
و�لزمتها بامل�سروفات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70392

�لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003585 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �أ�سي�ص كومار موهانتي  
جمهول حمل �لإقامة

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/16 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )6 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
�لت�سريح بالدعوى وحتديد �قرب جل�سة ممكنة لعالن �ملدعي عليه به

درهم   )41،679،85( مبقد�ر  �ملطالبة  مو�سوع  �لفو�تري  قيمة  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م 
)و�حد و�ربعون �لفا و�ستمائة وت�سعة و�سبعون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا( 

�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1000 درهم )�لف درهم( كتعوي�ص عن �ل�سر�ر 
�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

حرر بتاريخ  2022/6/7 م.  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70540 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003578 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : ناري�ص كومار فر�ج لل بابودر�  
جمهول حمل �لإقامة  

باللغتني )�لعربية و�لجنليزية(
حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
 )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �ل�سارقة 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/6/7 م.   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70540 �لعدد 13564 بتاريخ 2022/6/8 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية �لحتادية
)كلي(   مدين   AJCAPCICIV2022 /0000342 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : جنم �لبحر للو�ساطة �لعقارية )موؤ�س�سة فردية( 

جمهول حمل �لإقامة  
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/6/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
حمكمة عجمان �لإحتادية �ملحكمة �لإ�ستئنافية �ملدنية )مكتب مدير �لدعوى 
، وتقدمي مذكرة جو�بية  �و بو��سطة وكيل معتمد  3( �سخ�سيا  - �لإ�ستئناف 
على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2022/6/7 م. 

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

70197



ثقافة وفن�ن

30
�ل�سعر يف جلنة  �أك��ادمي��ي��ة  ع��ن  �سدر 
�لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة 
و�لرت�ثية باأبوظبي �لعدد 185 من 
جملة �ساعر �ملليون، �لذي ��ستمل على 
�ملو�سوعات و�ل�ستطالعات  عدد من 
�ملغفور  �إجن����از�ت  �أ���س��اءت على  �ل��ت��ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  له 
“رحمه �هلل” ، كما حتدثت عن روؤية 

�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وقيادة �ساحب 
�لدولة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 

“حفظه �هلل«.
�لإم���������ار�ت..  “دولة  ع���ن���و�ن  وحت����ت 
�أكدت   .. �لريادة”  �إىل  �لتمكني  من 
له  �ملغفور  رحيل  �أن  �لعدد  �فتتاحية 
ترك  �هلل”  “رحمه  خليفة  �ل�����س��ي��خ 
�سعبه  �أب��ن��اء  ن��ف��و���ص  يف  عظيما  �أث����ر� 

�أج��م��ع، بعد  و�ل��ع��امل  �لعربية  و�أم��ت��ه 
م�����س��رية ح��اف��ل��ة ب����الإجن����از�ت، دفعت 
�لإم��ار�ت نحو �ملقدمة، وجعلت منها 
منوذجا متطور� يف �ملنطقة ي�سهد له 

�جلميع.
مرحلة  �إىل  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  وت��ط��رق��ت 
و�سكلت  ق�����اده�����ا  �ل�����ت�����ي  �ل���ت���م���ك���ني 
�لإم���ار�ت،  ت��اري��خ  يف  م�سيئة  مرحلة 

يف  حا�سرة  �ستظل  �أن��ه��ا  �إىل  م�سرية 
وم�سريتها  �لدولة  حمطات  خمتلف 
�لناجحة، �لتي يقودها �ليوم �ساحب 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه �هلل” ، 
�سموه  قيادة  �مل�سرية حتت  و�ست�ستمر 
�لإجن����از�ت،  م��ن  �مل��زي��د  نحو حتقيق 
ي��ح��ظ��ى بتقدير  �ل����ذي  �ل��ق��ائ��د  ف��ه��و 

م�ستوى  ع���ل���ى  و�����س���ع���ني  و�ح��������رت�م 
و�ملو�قف  �لإجن��از�ت  �لعامل، وله من 
ما يجعله قائد �ملرحلة ورجل �لريادة 
من  جمموعة  �لعدد  و�لنه�سة.و�سم 
�لق�سائد �لتي عك�ست م�ساعر �حلزن 
�ل�سيخ  له  �ملغفور  رحيل  بعد  و�لفقد 
“رحمه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
ع���ن �سفات  و�أخ�����رى حت��دث��ت  �هلل” 

���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة “حفظه 
�هلل” �لقيادية وما يقدمه لالإمار�ت 
من جناحات جعلتها من �أف�سل دول 

�لعامل.
�لتغطيات  م���ن  ���س��م جم��م��وع��ة  ك��م��ا 
�خلا�سة بالربنامج �لثقايف لأكادميية 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�ص  يف  �ل�سعر 

ت�سمن  و�ل��������ذي   2022 ل���ل���ك���ت���اب 
و�إط��الق كتب  و�أم�سيات  تو�قيع كتب 
و�إ���س��د�ر�ت منها طبعة خا�سة لكتب 

�ملغفور  نفقة  على  ���س��درت  ق��د  كانت 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  له 

“طيب �هلل ثر�ه«.

الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  يف  ال�سعر  اأكادميية  عن  �سدر 
والرتاثية باأبوظبي العدد 185 من جملة �ساعر املليون، الذي ا�ستمل على عدد 
ال�سيخ  له  املغفور  اإجن��ازات  على  اأ�ساءت  التي  وال�ستطالعات  املو�سوعات  من 
خليفة بن زايد اآل نهيان “رحمه اهلل” ، كما حتدثت عن روؤية وقيادة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل«.

•• ابوظبي-الفجر:

بد�أ �لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية �حتفالته بالأ�سبوع 
�ل��ع��امل��ي ل��الأر���س��ي��ف، و�ل����ذي ي��اأت��ي �ح��ت��ف��اء باليوم 
9 يونيو �جلاري،  �لعاملي لالأر�سيف �لذي ي�سادف 
بهذه  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�سيف  �حتفالت  وتاأتي 
�ملنا�سبة بو�سفه �حلا�سن �حلقيقي لذ�كرة �لوطن، 
وهو يعمل من �أجل توثيق �ملا�سي وتدوين �حلا�سر 
بجمع �لوثائق �لتاريخية من �جلهات �لر�سمية يف 
�لدولة وحفظها يف �ملكان �لأن�سب لكي تعّمر طوياًل 
مبا  تفخر  �أن  لها  ي��ح��ّق  �ل��ت��ي  �لأج��ي��ال  وتتناقلها 
�ليوم  وت�سهده  �ملا�سي  يف  �لغالية  �إمار�تنا  �سهدته 

من تطور و�زدهار يف ظل قيادتنا �لر�سيدة.
بهذه  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�سيف  �حتفال  ويتمثل 
�ملنا�سبة مب�ساركته بعدد من �لفعاليات �ملتخ�س�سة، 
و�لبلوك  �ل�سطناعي  )�ل��ذك��اء  م��وؤمت��ر  و�أب��رزه��ا: 
ينظمه  �ل��ذي  و�لأر���س��ي��ف(  �لوثائق  �إد�رة  يف  ت�سني 
وبهذه  فقط،  لأع�سائه  لالأر�سيف  �لدويل  �ملجل�ص 
“ملتقى  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�سيف  نظم  �ملنا�سبة 
�لوطن”،  ذ�ك���رة  دع��م  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  دور 
يف  �لوطنية  “�لأر�سيفات  ب��ن��دوة  �أي�����س��اً  وي�����س��ارك 
و�لتوجيهات  �ملتميزة  �لتجارب  �لإ�سالمية:  �لدول 

�مل�ستقبلية” يف مدينة �لريا�ص.
هذ� وقد بد�أت �حتفالت �لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية 

�ملوؤمتر  يف  ب��امل�����س��ارك��ة   2022 ي��ون��ي��و  م���ن  يف6 
ت�سني  و�لبلوك  �ل�سطناعي  )�لذكاء  �لفرت��سي 
�ملجل�ص  �لذي ينظمه  �لوثائق و�لأر�سيف(  �إد�رة  يف 
�لدويل لالأر�سيف، عرب برنامج تيمز، وي�سارك يف 
�حلديثة-  بالتكنولوجيات  -�ملتعلق  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  “تطبيق  ح��ول  عمل  ب��ورق��ة 
و�سل�سلة �لكتل يف جمال �إد�رة �لوثائق و�لأر�سيف”، 
�لتقنيات  �أهمية  من  �نطالقاً  �مل�ساركة  وتاأتي هذه 
�لنا�سئة وما �ستقدمه يف جمال �لأر�سفة و�لتوثيق، 
�سيقدمها  �لتي  �لبحوث  تتكامل  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ع��ل��م��اء و�مل��ت��خ�����س�����س��ني �ل��ع��امل��ي��ني يف 
�أهميتها  لها  حقيقية  �إ���س��اف��ة  لتمثل  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

خمتلف  يف  �مل��ت�����س��ارع  �لتقني  �ل��ت��ط��ور  �سعيد  على 
�ملجالت. 

�لأر�سيف  ع��ق��د   2022 ي��ون��ي��و  م��ن  �ل�����س��اب��ع  ويف 
�حلكومية  �جلهات  دور  “ملتقى  �لوطنية  و�ملكتبة 
�ل��ذي ت��ن��اول دور �جلهات  يف دع��م ذ�ك���رة �لوطن” 
�حلكومية يف دعم ذ�كرة �لوطن من خالل تنظيم 
وحفظ �لأر�سيف مع عر�ص ومناق�سة جتارب فعلية 

متميزة يف �لدولة.
وقد حتدث يف هذ� �مللتقى �سعادة عبد �هلل ماجد �آل 
علي مدير عام �لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية بالإنابة، 
عن �أهمية ذكرى �ليوم �لعاملي لالأر�سيف، وعن دمج 
�لأر�سيف و�ملكتبة �لوطنية، و�لأثر �لإيجابي لذلك 

�ملوثقة  �ملعلومة  وتوفري  �لدولة،  حمفوظات  على 
و�ملكتبة  �لأر�سيف  بذلها  �لتي  و�جلهود  للباحثني، 
�لوطنية على �سعيد تنظيم �لأر�سيفات يف �جلهات 
�لر�سمية و�نعكا�سها على حفظ �لوثائق �لتاريخية، 
تاأهيل  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  و�مل���ك���ت���ب���ة  �لأر�����س����ي����ف  ودور 
و�لور�ص  �لتدريبية  ب��ال��دور�ت  �لأر�سيفية  �ل��ك��و�در 
�خل���رب�ء  ب��ا���س��ت��م��ر�ر  ينظمها  �ل��ت��ي  و�مل��ح��ا���س��ر�ت 
�لأر�سيف  وت��ع��اون  �لأر���س��ف��ة،  ب�����س��وؤون  و�ملخت�سون 
�أبوظبي  �ل�سوربون  جامعة  م��ع  �لوطنية  و�ملكتبة 
يف  �لعليا  �لأكادميية  �لعلمية  �ل�سهاد�ت  �بتكار  يف 
�لدر��سات �لأر�سيفية، وهناأ �سعادته �ملجل�ص �لدويل 
و�لذي   1948 ع��ام  تاأ�سي�سه  ذك��رى  يف  لالأر�سيف 

يتز�من مع �ليوم �لعاملي لالأر�سيف.
و�سارك يف هذ� �مللتقى كل من: �سعادة �سالح �ملحمود 
مدير عام هيئة �ل�سارقة للوثائق و�لأر�سيف، و�سعادة 
خالد نا�سر �لري�سي م�ست�سار وزير �لعدل، و�سعادة 
و�لأر�سفة  �ل��وث��ائ��ق  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ر����س��د 
حمد  �ل�سيد  �جلل�سة  �أد�ر  وق��د  �خلارجية،  ب���وز�رة 
�لأر�سيف  يف  �لأر���س��ي��ف��ات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���ط���ريي 
و�ملكتبة  �لأر����س���ي���ف  �ل��وط��ن��ي��ة.وي�����س��ارك  و�مل��ك��ت��ب��ة 
يف  �لوطنية  “�لأر�سيفات  ن��دوة  يف  �أي�ساً  �لوطنية 
و�لتوجيهات  �ملتميزة  �لتجارب  �لإ�سالمية:  �لدول 
�ململكة  عا�سمة  �ل��ري��ا���ص  مدينة  يف  �مل�ستقبلية” 

�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.

جملة �ساعر املليون ت�ستعر�ض م�سرية 
الدولة من التمكني اإىل الريادة

ي�سارك بعدد من الفعاليات املتخ�س�سة 
داخل الدولة وخارجها

االأر�سيف واملكتبة 
الوطنية يحتفي 
باالأ�سبوع العاملي 

لالأر�سيف 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  و�لتلفزيون  ل��الإذ�ع��ة  �ل�سارقة  هيئة  �ساركت 
�لذي   )Nextv( يف«    ت���ي  موؤمتر”نيك�ست 
ُع��ق��د �أخ����ري�ً يف ب��رل��ني، حيث �ّط��ل��ع وف��د �لهيئة 
�ملوؤمتر  قّدمها  �لتي  �ل�ستثنائية  �لتجربة  على 
حول �ملمار�سات �لعاملية عموماً و�لأوروبية ب�سكل 
�لفيديو  ملن�سات  �ل�سحابية  ل��ل��خ��دم��ات  خ��ا���ص، 
ح�سب �لطلب و�لتحول �لتلفزيوين من �لر�سال 

�لتقليدي لالإر�سال �ل�سحابي.
ر��سد  من  كل  مثلها  �لتي  �لهيئة  م�ساركة  وتاأتي 
ع��ب��د�هلل �ل��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر �خل���دم���ات �ل��رق��م��ي��ة، و 
�لربجميات،  ق�سم  رئي�ص  �ل�سويدي،  عبيد  �سعيد 
و�لطالع  �ل�ستفادة  على  حر�سها  من  �نطالقاً 
�مل�ستخدمة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح����دث  ع��ل��ى 
يف �مل��ج��الت �ل��رق��م��ي��ة خل��دم��ات �ل��ف��ي��دي��و ح�سب 
�لطلب، و�لنخر�ط �أكرث يف �لتجارب �لأوروربية 
ب�سكل خا�ص ومدى �ل�ستفادة منها، بحيث ُي�سهم 

ذلك يف تقدمي �لهيئة لتجربة جديدة وفريدة يف 
�أحدث  با�ستخد�م  للجمهور  �لرقمية  خدماتها 
�لتقنيات �ملتاحة يف هذ� �ملجال، وحتديد�ً تطبيق 
)مر�يا(، وهو من�سة تتيح للجمهور �لو�سول �إىل 
�لتي تعر�سها قنو�تها  �لإنتاجات  و�أحدث  �أ�سخم 

و�إذ�عاتها طو�ل �لعام ويف �أي وقت.
�لتقنيات  �أه����ّم  �إب����ر�ز  ك��ذل��ك  �مل��وؤمت��ر  �سهد  وق���د 
ومدى  �مل�ستقبلية،  �أو  �حلالية  ���س��و�ًء  �حل��دي��ث��ة، 
�لبيئة  يف  �لتغري�ت  بهذه  �لتلفزيون  قطاع  تاأثر 

فيما  خا�ص  وب�سكل  �لقادمة،  لل�سنو�ت  �لرقمية 
يتعلق بدور من�سات �لفيديو ح�سب �لطلب يف هذ� 
على  ت��اأث��ريه  وم��دى  للمن�سات،  �لرقمي  �لتطور 
�لقنو�ت �لتلفزيونية، وذلك مب�ساركة و��سعة من 
�سناعة  يف  �لرئي�سيني  و�لالعبني  �ملتخ�س�سني 
تبادلو�  و�ل��ذي��ن  و�ل��ع��امل،  �أوروب���ا  �لتلفزيون من 
�لتجارب و�خلرب�ت و�أف�سل �ملمار�سات، و�جتاهات 
هذ�  تو�جه  �لتي  �لرئي�سّية  و�لتحدّيات  �لأعمال 

�لقطاع.

و�لتلفزيون  ل���الإذ�ع���ة  �ل�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وت��ت��ط��ل��ع 
�سياغة  يف  م�ساهمتها  ومتكني  تعزيز  �إىل  دوم���اً 
�ملمار�سات  لأف�����س��ل  وف���ق���اً  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �لآف������اق 
�لأدو�ت  �إليه  و�سلت  ما  �أح��دث  ومو�كبة  �لعاملية، 
�لإذ�عة و�لتلفزيون،  و�لو�سائل �حلديثة يف عامل 

و�لذي بدوره ين�سجم مع ر�سالتها كذلك بتطوير 
�لقادرة على مو�كبة  �لكو�در �لإعالمية �لوطنية 
وتطوير  و�لرقمّية،  �لتنموية  �لع�سر  متطلبات 
�لأد�ء �لإعالمي من خالل �لطالع على �لعديد 

من �لتجارب �لعاملّية ذ�ت �ل�سلة.

لد�ئرة  �لتابع  �لعربية،  للغة  �أبوظبي  مركز  يف  “كلمة”  م�سروع  �أ�سدر 
�لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي، كتاب :�ملعنى يف �ملنحوتات �لعربية �ل�سمالية 
يحيى  �لدكتور  �لعربية  �إىل  ونقله  �إك�سل،  ِكر�سنت  تاأليف  من  �لقدمية 
عبابنة و�لدكتورة مودَّة عبابنة، ور�جع �لرتجمة �لدكتور حممود مبارك 

عبيد�ت.
وتربز �أهمية �لكتاب من م�سدر معلوماته �ملوّثقة يف �لنقو�ص و�ملنحوتات، 
ور�سمو�  �حلياتية،  �أحو�لهم  جميع  منحوتاتهم  يف  �أ�سحابها  ر  �سوَّ فقد 
�سورة لالإن�سان �لعربّي، و�أبرزو� جو�نب �سخ�سيته وطريقة تفكريه، مما 
جعل موؤلفة هذ� �لكتاب حتاول �ملقارنة بني �سورتهم يف نقو�سهم وتلك 
�ل�سورة �لتي يقّدمها �ل�سعر �جلاهلي، على �لرغم من �أنَّ هذه �ملنحوتات 

تعود �إىل ع�سر �أبعد من ع�سر �لأدب �جلاهلي.
وميكن �لقول عن كتاب “�ملعنى يف �ملنحوتات �لعربية �ل�سمالية �لقدمية” 

�لعربية  �ل��ل��ه��ج��ات  ك��ت��اب��ة  �إىل  �ل��در����س��ات �جل��دي��دة يف نظرتها  م��ن  �إن���ه 
�لنقو�ص  على  تركيزها  مع  و�للحيانية،  و�لثمودية  �ل�سفاوية  �لبائدة: 
�ل�سفاوية، فهي تنظر �إليها نظرة ُكليَّة ل تعتمد �لتجزئة �لتي يعتمدها 
كثري من �لباحثني �لغربيني ومن �سار على نهجهم من �لعرب، �إذ تعتمد 
على �لنقو�ص يف بيئاتها، وهذه �لنقو�ص مقروءة يف �لغالب، ولكن قر�ءتها 
كانت تعتمد �لطريقة �لتقليدية �لنمطية �لتي �سادت يف بد�يات �لهتمام 
بقر�ءة �لنقو�ص، وهي طريقة مفيدة تقّدم مادة �لنق�ص �ملوّثقة �لتي تعدُّ 
خطوة من �خلطو�ت �لتي ميكن �عتمادها يف در��سة �أ�ساليب �حلياة و�للغة 

فيها.
�لطريقة  �أهمها  �ملو�سوعات،  من  ع��دد  �إب��ر�ز  على  �ملوؤلفة  جهد  و�ن�سبَّ 
�ملنهجية �لتي تعاملت فيها مع �ملنحوتات من حيث حتديد �مل�سكلة و�ملنهج 
�ملنحوتات م��ع نظائرها يف  رب��ط ه��ذه  �إىل  �ل��و���س��ول  و�ل��ه��دف، حم��اول��ة 

�ل�سعر �لعربي �جلاهلي، معتمدة على عدد من �سعر�ء �جلاهلية وبع�ص 
�سعر�ء �لع�سر �لإ�سالمي، وحددت �ملق�سود باأ�سحاب هذه �لنقو�ص مرّكزة 
و�حل�سمائية  و�للحيانية  و�لثمودية  �ل�سفاوية  �لعربية  �لنقو�ص  على 
�ملتناثرة يف جزيرة �لعرب وبو�ديهم �لأخرى، وقد �هتمت بالفن �ل�سخري 
و�لكتابة على �جلدر�ن يف حماولة منها لربط �حل�سارة �لعربية �جلاهلية 
بنظائرها من �حل�سار�ت �لقدمية يف �أوروبا و�أفريقيا و�أمريكا، وهو �أمر 
حاولت فيه �إثبات �أن �لنا�ص كافة كانو� ي�ستخدمون هذه �لفنون للتعبري 

عن �أوجه �حلياة �ملختلفة.
�لتتابعات  �ملهمة عن  �لنتائج  تلك  �ملهم  �لكتاب  وك��ان مما قدمته يف هذ� 
ربط  حماولة  �لقد��سية  و�لرموز  و�لكتابات  و�ل�سور  و�ملوتيفات  و�لن�ص 
كالإغريقية  �ملنطقة،  يف  �لأخ��رى  �لكتابات  مع  �لثابتة  �لعربية  �لكتابات 
�لكتابات  ببع�ص  ذل��ك  مقارنة  �إىل  و�سلت  لقد  بل  وغريها،  و�لرومانية 

�لإ�سالمية �ملبكرة.
يذكر �أن �ملوؤلفة ِكر�سنت �إك�سل، حا�سلة على �لدكتور�ه يف �للغة �لعربية من 
جامعة غوتبورغ عام 1980 عن ر�سالتها “�أ�سلوب �لإ�سافة يف �للهجات 
-1988 �سنة  من  �لعربية  �للغة  يف  �أ�ستاذًة  عملت  �حلديثة”،  �لعربية 
�ل�سامية  �للغات  لفقه  �أ�ستاذة  عملت  ثم  �ستوكهومل،  جامعة  يف   2001
يف جامعة كوبنهاجن من 2001-2013، وتعمل منذ عام 2013 �إىل 
�لآن �أ�ستاذ�ً ز�ئر�ً يف جامعة �ستوكهومل. وهي مهتمة بالتغري�ت �لتاريخية 
يف �للغة �لعربية و�آد�بها و�لتبادل �لثقايف بني �لعامل �لعربي و�أوروبا. ومن 
و”در��سات  �لفار�سية”،  و�لثقافة  �لعربي  �لأدب  يف  “در��سات  موؤلفاتها: 
وما  و”�حلدود  �ملتو�سط”،  وحو�ص  �آ�سيا  �سرق  يف  �ل�سعرية  �ل�سورة  يف 
يف  �مل��اء  و”و�سف  �حلديث”،  �لعربي  �لأدب  يف  و�لتقاء  تقاطع  ور�ءه���ا: 

و”�ملعنى يف �ملنحوتات �لعربية �ل�سمالية �لقدمية«. �ل�سعر �جلاهلي”، 

)NextTV( خالل م�ساركتها يف موؤمتر نيك�ست تي يف

ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون تّطلع على اأبرز املمار�سات 
العاملية واالأوروبّية للخدمات ال�سحابية يف برلني 

)كلمة( ي�سدر املعنى يف املنحوتات العربية ال�سمالية القدمية لكر�سنت اإك�سل
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الدراما امل�سرتكة ح�سنت من ظروف املمثل اللبنان

كارال بطر�ض: كل 
ممثل يطمح اإىل 
املزيد من النجاح

�ملمثل  �إن  �ل��ق��ول  مي��ك��ن  ه��ل   •
�ملرحلة  �ل��ي��وم  يعي�ص  �ل��ل��ب��ن��اين 
�سنو�ت طويلة من  �لذهبية بعد 

�لتجاهل و�لظلم؟
- هذ� �سحيح �إىل حد ما. مع �أن 
و�أّثرت  عملنا  �أعاقت  »ك��ورون��ا« 
�للبنانية  �ل��در�م��ا  على  ك��ث��ري�ً 
َبْت  وَت�َسبَّ متتالني  عامني  ملدة 

برت�جع عدد �لأعمال.
هذه �ل�سنة كانت �لفر�ص قليلة 
�لرم�ساين  �مل��و���س��م  يف  ج����د�ً 
ب�سبب  �مل��م��ث��ل  �إىل  بالن�سبة 
قلة عدد �مل�سل�سالت �لتي مت 

ت�سويرها لهذ� �ملو�سم.
هناك  �مل��ق��اب��ل  يف  ول��ك��ن   •
�ل�����ك�����ث�����ري م�������ن �لأع�������م�������ال 
َرْت  ����وِّ �ل���در�م���ي���ة �ل���ت���ي �����سُ

خ�سي�ساً للمن�سات؟
ولكنها  ���س��ح��ي��ح،  ه�����ذ�   -
�أعمال ق�سرية وميز�نياتها 
حمدودة. مع �لعلم �أنه ل 
ميكن �إل �أن نعرتف باأنه 
�ملن�سات  �أع��م��ال  بف�سل 
فنياً  �ل��ع��رب��ي  و�لن��ف��ت��اح 
�لو�سع  �أ�سبح  ودر�م��ي��اً 
�ل����ف����ن����ي �أف�������س���ل 
ب�����ال�����ن�����������س�����ب�����ة 
�مل����م����ث����ل  �إىل 
لأن  �للبناين، 
م���������س����ارك����ت����ه 
�لأع�����م�����ال  يف 

�لعربية �مل�سرتكة �سكلْت �إ�سافًة له، كما �أنها �أ�سافت �إىل هذه �لأعمال.
�أعمال  على  يطغى  �لتجاري  �لطابع  �إن  �لقول  ميكن  حد  �أي  �إىل   •

�ملن�سات؟
- هذه �لأعمال لي�ست جتارية، ولكن ل ُتر�سد لها ميز�نيات �سخمة. �أزمة 
»كورونا« و�لأزمة �لقت�سادية �لعاملية �نعك�ستا �سلباً على �لقطاع �لفني يف 
لبنان كما يف كل دول �لعامل و�أجربت �ملُْنِتجني وحمطات �لتلفزيون على 

تقدمي �أعمال مبيز�نياٍت �أقّل من �ملعتاد.
• هل ت�سعرين باأنك نلِت ما ت�ستحقينه كممثلة مع �زدياد عدد �لأعمال 

وتالياً �زدياد �لفر�ص �ملتاحة لك؟
�مل�سرَتكة،  �لإنتاجات  بف�سل  كممثلني  �ل�سعد�ء  تنف�سنا  �أننا  �سك  ل   -
وحققنا �نت�سار�ً و��سعاً و�سارت كل �لدول �لعربية تعرف �ملمثل �للبناين.

عليك؟ ُتعر�ص  �لتي  �لأدو�ر  ُفك  ُتْن�سِ • وهل 
- من جهتي �أحاول �أن �أقّدم �أدو�ري على �أكمل وجه كي ت�سل �إىل �جلمهور 
باأف�سل نتيجة، �نطالقاً من ظروف كل عمل. كل �إن�سان ينال ن�سيبه وما 

علينا �إل �أن نقوم مبا متليه عليه قناعاتنا وتربيتنا.
ر��سية؟ غري  �أنك  ن�ستنتج  • وكاأننا 

- بل �أنا ر��سية، ولكنني �أمتنى �أن �أكون مبكاٍن خمتلف و�أن تتاح �أمامي 
�لفر�سة لتقدمي �أدو�ر جديدة كي �أمتكن من �أن �أعطي من خاللها �أكرث. 

كل ممثل يطمح �إىل ذلك.
قدر�تك؟ �إىل  يلتفتون  ل  �ملُْنِتجني  �أن  يعني  هذ�  • وهل 

- ل �أعرف، ول�سُت �أنا َمن يتحدث يف هذ� �ملو�سوع.
مظلومة؟ �نك  نفهم  • هل 

- ل�سُت �ملمثلة �لوحيدة �ملظلومة. هناك ممثالت »بياخدو� �لعقل« لكن 
�أين هّن �ليوم!
يعمل؟ • �لكل 

يف  و�سو�هن.  يون�ص  و�أل��ف��ري�  ب���ارودي  و�سمرية  رول حمادة  �أق�سد  �أن��ا   -
�لأم��ر غري موجود  بينما هذ�  له قيمة،  �لكبري  �ملمثل  �سورية و�خلليج، 

يف لبنان.
جديد؟ عمل  ت�سوير  يف  ت�سارك  حمادة  • رول 

و�سمرية  ج���د�ً،  مهمة  فنانة  لب�ص  وك��ارم��ن  مهمة،  فنانة  ح��م��ادة  رول   -
�أن��ه��ا م��ن �أهّم  �أي��ن ك���ارول �سماحة، م��ع  ب���ارودي فنانة مهمة ج��د�ً ج���د�ً. 

جنمات لبنان!
م�سر؟ يف  تتو�جد  �سماحة  • كارول 

يف  فر�سًة  �إعطائها  دون  يحول  ل  ه��ذ�  ف��اإن  م�سر،  يف  كانت  ل��و  حتى   -
�أحد �مل�سل�سالت. �أين هّن �ملمثالت �ملرتبات و�ملهّذبات و�لقدير�ت و�أولد 

�لعائالت.
�لتمثيل؟ من  �أكرث  �لغناء  على  �لرتكيَز  ل  تف�سّ هي  • رمبا 

ي�سّوبو�  �أن  باملُْنِتجني  وُي��ف��رت���ص  �لأول.  �ل��ط��ر�ز  م��ن  ممّثلة  ك���ارول   -
�ختيار�تهم ب�سكل �سحيح.

نف�سها؟ تفر�ص  �ملح�سوبيات  �أن  يعني  • هذ� 
- هذ� �لأمر يح�سل يف كل �ملجالت يف هذه �حلياة.

يحالفك  مل  �أن���ه  م��ع  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  تر�سحك  �أ���س��ب��اب  م��ا   •
�حلظ؟

- ل عالقة يل بال�سيا�سة، وكان �لهدف �لرئي�سي من تر�سحي لالنتخابات 
�لنيابية هو �إقر�ر قو�نني تهّم �ملر�أة وتوؤمن لها حقوقها �سو�ء كانت �أماً �أو 
�أرملة �أو مطلقة. و�لهدف �لثاين من تر�سيحي هو �لعمل يف �ل�ساأن �لعام، 
ي�سقطون  �لذين  �ل�سحايا  ع��دد  من  للتخفيف  �ل�سري  قانون  وحت�سني 

يومياً على �لطرق.
�لفن؟ �أم  �ل�سيا�سة  �أهّم:  �أيهما  ر�أيك،  • يف 

- كل جمال منهما له �أهميته، و�أنا ل �أهتم بال�سيا�سة. ولكن عندما يكون 
�إلينا، فال بد من تقدمي �لدعم للمر�أة يف �لربملان ولي�ص  بلدنا بحاجة 

�لكتفاء بتقدمي مثل هذ� �لدعم للرجال فقط.
بقوة؟ �ل�سيا�سي  �ملعرتك  �ملر�أة  تدخل  كي  �لوقت  حان  �أنه  ترين  • هل 

- تر�ّسحُت لالنتخابات لأنني �سعرُت باأنني �أ�سبحُت �أملك �لن�سَج �لكايف 
ولأن �ملجتمع بحاجة �إىل �سيد�ت »ما بينباعو� وما بين�سرو�« يف �لربملان، 
ومل يرثن �لعمل يف �ل�سيا�سة عن فرٍد من �أفر�د �لعائلة �سو�ء كان �أباً �أو 

�أخاً �أو عّماً �أو َجّد�ً.
وك��م��ا ق��ل��ُت ب��ع��د �إع����الن ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات، ف���اإن �ل��رب��ح ل ي��ك��ون د�ئماً 

بالو�سول، بل �أحياناً كثرية يكون باأن نقوم بالرحلة.
باأمور  �أف��ّك��ر  وجعلني  يل،  مميزة  جتربة  ك��ان  �لنتخابات  يف  وم�سو�ري 
ك��ث��رية م��ن م��ن��ظ��ار خم��ت��ل��ف. وط��م��وح��ات��ي و�أح���الم���ي ل��ب��ريوت �ستبقى 

حا�سرة، و�ساأحاول حتقيقها ب�سفتي مو�طنة وممثلة من لبنان.

قّررت �ل�سركة �ملنتجة لفيلم »رم�سي�ص باري�ص«، 
�أيام  خ��الل  م�ساهده  بقية  ت�سوير  �إىل  �ل��ع��ودة 
ق��ل��ي��ل��ة، وذل����ك ب��ع��د ت��وق��ف ج����رى م����ر�ت عدة 
لأ�سباب خمتلفة، رغم �نتهاء ت�سوير غالبيتها، 
وبالفعل بد�أ �ملخرج �مل�سري �أحمد خالد مو�سى 
يف جتهيز فريق �لعمل، و�أنهت �ل�سركة �لتفاق 

مع جنوم �لفيلم، ل�ستكمال �لت�سوير.
وقالت م�سادر يف �ل�سركة �ملنتجة ل� »�لر�ي«، �إن 
عملية  �لفيلم  ليدخل  مكثفاً  �سيكون  �لت�سوير 
بني  يكون  �أن  توقعات  و�سط  مبا�سرة،  �ملونتاج 

�أفالم مو�سم عيد �لأ�سحى، يف �لقاعات �مل�سرية 
و�لعربية،

�ملو�سم  ذروة  يف  �أي  �ل��ع��ي��د،  مو�سم  بعد  م��ا  �أو   
�ل�سيفي.

و�أ�سافت: »�مل�ساهد �خلارجية يف باري�ص �نتهت، 
وك����ذل����ك ع�����دد ك���ب���ري م����ن �مل�������س���اه���د �ل���ت���ي مت 
م�ساهد  كلها  تبقى  وم��ا  م�سر،  يف  ت�سويرها 

ت�سور يف م�سر �أي�ساً«.
�إن  �أحمد خالد مو�سى  �ملخرج  قال  من جانبه، 
�أحد�ثه  وت��دور  �لكوميدي،  �لنوع  من  »�لفيلم 

�أ�سدقاء  حم��اول��ة  يف  تفا�سيل،  ذك���ر  دون  م��ن 
ت�سكيل ع�سابة، من �أجل �سرقة لوحة �ملوناليز� 
�للوفر  �ل�سهرية، من مكان عر�سها يف متحف 

يف باري�ص«.
بطولة  م��ن  باري�ص«  »رم�سي�ص  فيلم  �أن  يذكر 
�لكوميديا  جن���وم  ج��ان��ب  �إىل  وه���ب���ي،  ه��ي��ف��اء 
حممود حافظ، م�سطفى خاطر، حممد ثروت، 
�أ�سامة  حمدي �ملريغني، حممد �سالم وحممد 
تاأليف كرمي  �أو����ص«، وه��و من  ب���»�أو���ص  �ل�سهري 

ح�سن ب�سري.

فيما تنتظر �لفنانة �مل�سرية دنيا �سمري غامن، عر�ص �أعمال 
بينها  ف��رتة، من  �نتهت من ت�سويرها منذ  كانت  ع��دة،  فنية 
»ت�سليم  بعنو�ن  وفيلم  م���و�زي«،  »ع��امل  ��سم  يحمل  م�سل�سل 
�أهايل«، تقرر �أن تبد�أ قريباً بروفات �أول عر�ص م�سرحي لها، 
بعنو�ن »روحي �أنا«.و�أعربت دنيا عن �سعادتها بخو�ص جتربة 
�مل�سرح للمرة �لأوىل، متمنية جناحها، و�ن ت�سهد �لعرو�ص 
عند بدئها �إقباًل جماهريياً كبري�ً، خ�سو�ساً �أن من 
بني �أبطال �لعمل، جنوماً قدمو� �أعماًل م�سرحية 

متنوعة.
و�أ���س��اف��ت يف ت�����س��ري��ح ل����»�ل���ر�ي« �أن��ه��ا �سوف 
تكثف من ن�ساطها �لفني، يف �لفرتة �ملقبلة، 
ولديها �أعمال عدة عر�ست عليها، وتتمنى 
فيلم  منها  �جل��اه��زة،  �أعمالها  تعر�ص  �أن 
»ت�سليم �أهايل«، ل�سيما �أن و�لدها �لفنان 
�سيف  فيه  يظهر  غ��امن  �سمري  �لر�حل 
�سرف.وقالت م�سادر يف �ل�سركة �ملنتجة 
مل�����س��رح��ي��ة »روح�����ي �أن������ا«، ل�����»�ل����ر�ي«، 
�لعرو�ص  بد�ية  تكون  �أن  تقرر  �إن��ه 
للم�سرحية يف م�سر، ولكن مل يتم 
�لنتقال  ثم  بعد،  �مل�سرح  حتديد 
�لدول  م��ن  ع��دد  �إىل  بالعرو�ص 
�ملقررة  �لأ���س��م��اء  �لعربية.ومن 
للم�ساركة يف بطولة �مل�سرحية 
بيومي  ربيع،  علي  �لآن  حتى 
فوؤ�د، �سيماء �سيف وحممود 
كرمي  تاأليف  وه��ي  حافظ، 

�سامي و�إخر�ج �أوتاكا.

دنيا �سمري غامن 
تبداأ بروفات 

م�سرحية 
»روحي اأنا«

الفيلم يجمعها بنجوم الكوميديا

هيفاء وهبي... ت�ستكمل »رم�سي�ض باري�ض«

اللبنانية كارل بطر�ض ن�ساطها الفني بني ال�سينما والتلفزيون واملن�سات وطمحت  وزعت الفنانة 
عالقة  لها  التي  بالق�سايا  ولالهتمام  والطفل  امل��راأة  ظروف  حت�سني  اأجل  من  ال�سيا�سة  يف  للعمل 

بال�ساأن العام.
بطر�ض ترى يف هذا احلوار اأن الدراما امل�سرتكة ح�سنت من ظروف املمثل اللبناين، ولكنها يف املقابل 
ل تنفي وجود ظلم يلحق ببع�ض املمثلني، معتربة اأنها لي�ست املمثلة الوحيدة املظلومة، بل هناك 
كثريات، لفتة اإىل اأن رول حمادة وكارمن لب�ض و�سمرية بارودي فنانات مهمات جدًا، مت�سائلة يف 

الوقت ذاته »اأين كارول �سماحة، مع اأنها من اأهّم جنمات لبنان؟«.
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مغذيات ميكن اأن تزيد من خطر 
االإ�سابة ب�سرطان الدم

�لإ�سابة  يف  مهما  دور�  يلعب  غ��ذ�ئ��ي  عن�سر  ع��ن  حديثة  در����س��ة  ك�سفت 
ب�سرطان �لدم يف مرحلة �لطفولة، �أ�سارت �إىل �أن حظره ميكن �أن يقلل من 
�ملخاطر. وتو�سل �لباحثون �إىل �أن �حلم�ص �لأميني "فالني" له دور كبري 

يف �خلاليا �ملناعية �ل�سرطانية.
وو�حدة من �أكرث �لطفر�ت �سيوعا يف �سرطان �لدم تزيد من م�ستويات هذ� 

�حلم�ص �لأميني لتعزيز منو �ل�سرطان.
�خلاليا  م��ن   98% قتل  �إىل  بها  �ملرتبطة  �جلينات  منعت  جتربة  و�أدت 

�ل�سرطانية يف بيئة معملية.
ووفقا للورقة �لبحثية �لتي ُن�سرت يف جملة Nature، فاإنه بينما تظهر 
جتربة طبق برتي نتائج و�عدة، �ستكون هناك حاجة �إىل مزيد من �لبحث 

لإيجاد طريقة مفيدة لتطبيقها على �لب�سر.
نظام غذ�ئي منخف�ص يف  �تباع  �أن  �لفئر�ن  على  �أج��ري��ت  در����س��ة  ووج��دت 

حم�ص �لفالني �أوقف تطور �ل�سرطان وعك�سه يف بع�ص �حلالت.
وتقل�ست خاليا �سرطان �لدم �ملنت�سرة يف �لدم مبقد�ر �لن�سف على �لأقل 
�أ�سابيع، ويف بع�ص �حلالت تنخف�ص �إىل م�ستويات ل ميكن  خالل ثالثة 
�إىل  �ل�سرطان  ع��ودة  يف  طبيعي  غذ�ئي  نظام  ��ستئناف  وت�سبب  �كت�سافها. 

�لنمو ب�سكل طبيعي.
ث��ان��د�ب��اين، من  ب��الن��ري�ج��ا  �لدكتور  �ل��در����س��ة،  �مل�سارك يف  �لباحث  وق��ال 
كلية �لطب بجامعة نيويورك غرو�سمان ومركز بريملاتر لل�سرطان �لتابع 
�لتائية  للخاليا  �حل��اد  �لليمفاوي  �ل��دم  �سرطان  �أن  در��ستنا  "توؤكد  لها: 
تطور  يوقف  �أن  ميكن  نق�سها  و�أن  �لفالني  �إم����د�د�ت  على  متاما  يعتمد 
�مل��و�رد متاحة بالفعل لدعم  �إن  �ل�سرطان". وو��سل ثاند�باين �لقول  هذ� 

�لأنظمة �لغذ�ئية منخف�سة �لقيمة �لغذ�ئية.
ويتم ��ستخد�م هذه �حلميات من قبل بع�ص �لأ�سخا�ص �لذين يعانون من 

��سطر�بات ور�ثية توؤثر على ه�سم �ملغذيات.
ويحذر كبري �لباحثني يف �لدر��سة �إياني�ص �أيفانتي�ص، �حلا�سل على درجة 
بريملاتر  ومركز  غرو�سمان  نيويورك  بجامعة  �لطب  كلية  من  �لدكتور�ه، 
�لغذ�ئي كطريقة  �لنظام  �ملفرط على  �لعتماد  لها، من  �لتابع  لل�سرطان 
�ل�سرطان  �لغذ�ئية لإد�رة  �ل�سرت�تيجيات  �ختبار  �ل�سرطان. ووقع  لعالج 

لعقود مع �لقليل من �لأدلة �لعلمية لدعم �لفو�ئد �ملزعومة.
�أنظمة  ��ستخد�م  يت�سمن  قد  �ل�سريري  نهجنا  "�إن  �أيفانتي�ص:  ويو�سح 
غذ�ئية منخف�سة �لقيمة �لغذ�ئية لتقلي�ص عدد �خلاليا �لتائية �مل�سابة 
�إىل م�ستوى منخف�ص جد� بحيث ميكن  �حلاد  �لليمفاوي  �لدم  ب�سرطان 

لالأدوية �أن توقف تطور �ل�سرطان ب�سكل فعال".
وعلى �ملدى �لطويل، �ستحتاج �لأدوية �إىل �لقيام باحلمل �لثقيل �ملتمثل يف 

�إبقاء �ل�سرطان حتت �ل�سيطرة.
و�لأنظمة �لغذ�ئية منخف�سة �لفالني على �ملدى �لطويل لي�ست م�ستد�مة، 

ولهذ� �ل�سبب يعتقد �أيفانتي�ص �أن �لأدوية �سرورية.
وميكن �أن ي�سبب نق�ص �لفالني على �ملدى �لطويل �سمور �لع�سالت وتلف 
�لدماغ. ول ين�سح �أيفانتي�ص �أي �سخ�ص بتجربة �لنظام �لغذ�ئي �أو و�سفه 

طبيا حتى �إجر�ء �ملزيد من �لبحوث.
ويخطط فريق �لبحث لإجر�ء �ختبار�ت غذ�ئية �لعام �ملقبل.

احلديث؟  الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  اإحياء  رائد  • من 
- حممود �سامي �لبارودي 

الأندل�ض؟  يف  ا�ستحداثه  مت  الذي  الفن  هو  • ما 
- �ملو�سحات. 

ما  لزوم   ، الزند  �سقط   : التالية  الكتب  �ساحب  • من 
ل يلزم ، ر�سالة الغفران؟ 

- �أبو �لعالء �ملعري
اللغة؟  يف  زينب  ا�سم  يعني  • ماذا 

- �سجرة ح�سنة �ملنظر طيبة �لر�ئحة. 
البالغة؟  موؤ�س�ض  هو  • من 

- عبد �لقاهر �جلرجاين 

-هل تعلم �أن �لطفل حديث �لولدة يبكي يف �ملتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً .. و �لدموع �لتي يفرزها ت�ساعد 
كثري�ً على رعاية �سحته �لعامة.

-هل تعلم �أن ياقوت �حلموي هو عامل عربي قدمي من علماء �للغة و �لأدب.
- هل تعلم �أن �لإ�سبع �لد�ح�ص يعالج باأن يو�سع ر�أ�ص �لإ�سبع يف حبة ليمون مفتوحة.

-هل تعلم �أن عدد �ساعات �لنوم ترت�وح عند �لإن�سان �لبالغ ما بني 7 : 8 �ساعات يومياً �أي �أننا نق�سي �أكرث 
من ثلث �لعمر يف �لنوم فالإن�سان �لذي عا�ص �ستني عام .. نام منها حو�يل ع�سرين عام.

، و جلد �لإن�سان  25 ملم  ، و �سمك جلد �لفيل يبلغ  2ملم  �أن �سمك جلد �لإن�سان ل يزيد عن  -هل تعلم 
با�ستثناء جفون  �لغدد  �لفيل خال من هذه  �لعرق بينما جلد  �لتي تفرز  �لغدد  �آلف من  يحتوي على عدة 

�لعينني.
.. �أي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف  -هل تعلم �أن �لرجل �لعادي مي�سي مبعدل 20 �ألف خطوة يومياً 

حول �لعامل �ستة مر�ت.
يف  �سربة  ثمانني  �لعادي  �لإن�سان  قلب  �سربات  فعدد   ، �جل�سم  بحجم  تتاأثر  �لقلب  نب�سات  �أن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  �لع�سفور  قلب  �أم��ا  �لدقيقة،  يف  �سربة   700 �ل��ف��اأر  ويف  �لدقيقة  يف  �سربة   25 �لفيل  ويف  �لدقيقة 

�سرباته 1000 �سربة يف �لدقيقة.
- هل تعلم �أن �لقطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع �لثدييات. 

1580 م ��سم  �مل�ستك�سفون �لربتغاليون عام  �أطلق عليها  �أو �ل�سني �لوطنية  �أن جزيرة تايو�ن  - هل تعلم 
)فورموز�( �أي �جلميلة. 

- هل تعلم �أن �ملخلفات �لناجتة عن ه�سم �أور�ق �ل�سجر �لتي تاأكلها �لديد�ن تعترب �سماد�ً جيد�ً للرتبة و �أن 
�لديد�ن ت�ستطيع �أن تغطي �لأر�ص بطبقة من �ل�سماد خالل ثالثة �أ�سهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها خالل 

عام تقريباً. 
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الأنانا�ض 

�لأغذية  بفو�ئد  �ملخت�ص   ،"Health" �لأمريكي  �لطبي  �ملوقع  �أو�سح 
و�لعالجات �لطبيعية، �أن �لأنانا�ص من �ملغذيات �لقوية �لتي ل غنى عنها 
للج�سم، حيث �إنه يحتوي على �إنزمي �لربوميلني وفيتامني C، وكالهما 

يعمالن على �إز�لة �ل�سموم وفى عملية �ل�سفاء من �جل�سم.
و�أ�سار �خلرب�ء �إىل �أن �لأنانا�ص يقلل �للتهاب لأنه يحتوي على �لربوميلني، 
وهو �لإنزمي �لذي له تاأثري م�ساد لاللتهابات، وي�ساعد على �لتخل�ص من 
�لأن�سجة  كل  ي�سيب  �لذي  �للتهاب  �ل�سموم من �جل�سم عن طريق وقف 

و�لأع�ساء يف �جل�سم.
ولفتو� �إىل �أنه ميكن �إدخال �لأنانا�ص يف �لروتني �ليومي كعالج لإ�سابات 
�إنه  �لباحثون،  و�أ���س��اف  و�لأمل،  �لل��ت��ه��اب  م��ن  �حل��د  طريق  ع��ن  �ملفا�سل 
ي�ساعد على فقد�ن �لوزن، حيث �إنه يحتوي على �لألياف، و�لتي تعمل على 

بطء عملية �له�سم وتطيل �ل�سعور بالمتالء.

كان �حمد د�ئما على خالف مع جدته �لطيبة �حلنون و�لتي كثري� ما غ�سبت منه لعدم �سماعه لن�سيحتها 
�لب�سيطة �لغالية وهي: يا �حمد ل تلعب بدون حذ�ئك .. �إلب�ص حذ�ءك قبل �خلروج يا �حمد ..ل تخلع حذ�ءك 
�ذن لأذن  �ذنه كثري� لكنه ل يبايل به ويقذف به من  �للعب بالدر�جة يا �حمد.. كالم كان يرتدد على  �ثناء 

ومي�سي م�سرعا للعب بدون حذ�ئه.
فقال  �حل��ذ�ء  للب�ص  عليه جدته  فنادت  بالدر�جة  للعب  �خل��روج  منه  �أ�سدقاوؤه طالبني  فيه  ي��وم ح�سر  ج��اء 
و�أ�سدقائه يف  ر�كبا در�جته م�سرعا  ..ب��دون حذ�ء  )حا�سر جدتي حا�سر( ودخلت �جلدة حجرتها وذهب هو 
�لطريق يقفزون ويتنقلون من مكان �ىل مكان حتى حدث ما عكر على �حمد بهجته ..ثقب �لطار ثقبا كبري� 
فنزل �حمد من على �لدر�جة لريى لهذه �مل�سكلة حال وهنا جاءت �مل�سكلة �لثانية ��سد �يالما فقد كانت �لر�ص 
مليئة بالزجاج �ملك�سور و�لذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع �خر�ج قطعة �لزجاج بيده من 
�لأمل وجتمع ��سحابه عليه وحملوه على در�جة �حدهم وهو ينزف دما من قدمه �ملجروحة ويتاأمل لي�ص منها 
فح�سب بل من �لكالم و�لتاأنيب �لذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف ذلك .�أمره �لطبيب �أن يرقد يف 
�لفر��ص ��سبوعا بعد �أن خاط قدمه بغرز عديدة و��سبوعا �خر �سيق�سيه يف �لبيت ل يرى ��سدقاءه ودر�جته 
و�ل�سارع و�حلديقة عقابا على عدم �سماعه لكالم جدته مع حرمانه من �حللوى و�مل�سروف ..كل هذه �خل�سائر 

منيت بها يا �حمد ..كل هذه �خل�سائر.. ونظر حلذ�ئه وهو حزين.

�ساب يقف للتقاط �سورة عند مدخل مدينة يف بكني، بعد اأن خففت احلكومة بع�ض قيود كورونا مع ا�ستئناف عمل معظم املتاحف. ا ف ب

�حلم�ص  ع��ي��ن��ات  يف  كيميائية  ت��ع��دي��الت  ل��وح��ظ��ت 
)�أحد  �لتوت�سي  �مل���اأخ���وذة م��ن ح��و�م��ل م��ن  �ل��ن��ووي 
�لعظمى  �ل��ب��ح��ري�ت  منطقة  يف  تعي�ص  �سعوب   3
�لإف��ري��ق��ي��ة( �ل��ن��اج��ي��ات م���ن �لإب������ادة �جل��م��اع��ي��ة يف 
�ل�سدمات  تنتقل  �أن  ومي��ك��ن   .1994 ع��ام  رو�ن����د� 
�لعقلية �ل�سديدة عرب �لأجيال من خالل �لتعديالت 
ت�سل�سل  حللت  لدر��سة  وفقا  للجينات،  �لكيميائية 
�لالتي  �لتوت�سي  ع��رق  من  لن�ساء  �لنووي  �حلم�ص 
كن حو�مل خالل �لإب��ادة �جلماعية عام 1994 يف 
رو�ند� و�أطفالهن. وقارن �لبحث، �لذي ُن�سر موؤخر� 
يف جملة Epigenomics، هذه �لعينات مع تلك 
كانو�  �لذين  و�أبنائهن  �لتوت�سي  ن�ساء  من  �مل��اأخ��وذة 
يعي�سون يف �أماكن �أخرى حول �لعامل �أثناء �لتطهري 
�لعرقي �لذي �سهد مقتل ما يقدر بنحو 800 �ألف 

�لهوتو على مدى  �ملتطرفني  يد  �لتوت�سي على  من 
جامعة  م��ن  �لعلماء  م��ن  ف��ري��ق  وق���ام  ي���وم.   100
�لتغري�ت  بتحديد  رو�ن���د�  وجامعة  فلوريد�  جنوب 
لدى  �لنووي  �حلم�ص  يف  "�لالجينية" �لكيميائية 
�لناجيات �حلو�مل. ولوحظت هذه �لتغيري�ت - �لتي 
ل تلحق �ل�سرر باجلينات، ولكنها تعدل كيفية عملها 
- يف �جلينات �لتي ربطت بخطر �لإ�سابة باأمر��ص 
بعد  م��ا  و����س��ط��ر�ب  �لكتئاب  مثل  �لعقلية  �ل�سحة 
�ل�سدمة )PTSD(. وعرث على �لتاأثري�ت نف�سها 
يف  بعد  يولدو�  مل  �لذين  �لناجني،  �أطفال  يف  �أي�سا 
نقلت  قد  �لتغيري�ت  �أن  �إىل  ي�سري  ما  �ل��وق��ت،  ذل��ك 
�أن مثل هذه  �إىل  �لنتائج  �أمهاتهم. وت�سري هذه  من 
�لتعديالت �لكيميائية بني �لأجيال "ميكن �أن حتدث 
يف �إطار زمني �أق�سر" كا�ستجابة لالأحد�ث �ل�سادمة 

"ت�سل�سل  - على عك�ص �لطفر�ت �جلينية �لتي تغري 
�حلم�ص �لنووي �لأ�سا�سي للجينات". وذكرت "ديلي 
كتغري�ت  �مل��وروث��ة  �لأج��ي��ال  بني  �ل�سدمة  ميل" �أن 
جينية يف �حلم�ص �لنووي لل�سخ�ص لوحظت �سابقا 
وكذلك  و�أطفالهم  �لهولوكو�ست  من  �لناجني  بني 
�ملعاملة  �سوء  من  عانو�  �لذين  �لعاديني  �لأ�سخا�ص 
و�لفقر و�لتجارب �ملروعة. وقال �لباحثون �إن �لعديد 
من �أعر��ص هذه �ل�سدمة ل تظهر �إل يف وقت لحق 
من �حلياة. وقارن �لباحثون �حلم�ص �لنووي ل� 59 
جمموعة  �لآن  وينتظرون  �ل��در����س��ة،  �أث��ن��اء  �سخ�سا 
��سطر�بات  �إىل  �لرو�بط  �لعينات لفح�ص  �أكرب من 
نف�سية معينة مثل ��سطر�ب ما بعد �ل�سدمة. كذلك 
�إذ� كانت �لتاأثري�ت �لالجينية  ياأملون يف �ختبار ما 

�نتقلت �إىل �جليل �لثالث.

درا�سة: ال�سدمة النف�سية ميكن اأن تكون موروثة!


