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امل��صيقى ال�صاخبة ت�ؤثر على خيارات الطعام ال�صحية
على  الوجبات  اأوق��ات  اإليها يف  ن�ستمع  التي  املو�سيقى  توؤثر  اأن  ميكن 
نوع الطعام الذي نتناوله. تو�سلت درا�سة جديدة من جامعة اآرهو�س 
يف الدمنارك اإىل اأن املو�سيقى ال�ساخبة ميكن اأن توؤثر على خيارات 
الطعام ال�سحية، وذلك بعد اأن قارنت خيارات الطعام عندما ي�ستمع 

النا�س لأنواع خمتلفة من املو�سيقى.
وا�ستمعت اإحدى املجموعات امل�ساركة يف الدرا�سة اإىل مو�سيقى بطيئة، 
بينما ا�ستمعت املجموعة الأخرى اإىل مقطوعة �سريعة واأقل ان�سجاًما 
يتم عزفها مبفتاح ثانوي، واملعروف اأنها تثري م�ساعر مثل احلزن اأو 

الت�سويق.
ميًل  اأك��ر  كانت  البطيئة  املو�سيقى  جمموعة  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
اأو  م�ستتة  تكن  مل  املجموعة  لأن  رمب��ا  ال�سحية،  الأطعمة  لختيار 
تعاين من امل�ساعر ال�سلبية من املو�سيقى، لذلك اأعطى اأفرادها مزيًدا 

من الهتمام خليارات الطعام ال�سحية.
ال�سو�ساء على ما  تاأثري  التي يظهر فيها  الأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ذه 
ناأكله، ففي عام 2013، قام باحثون يف جامعة برمنغهام بتحليل 24 
مثل  الب�سرية  واملحفزات  بال�سو�ساء  الإلهاء  تاأثريات  حول  درا�سة 
التلفاز، ووجدوا اأننا ل ناأكل املزيد من الطعام يف الوجبة فقط عندما 
نكون م�ستتني، بل ناأكل اأكر يف الوجبة التالية. وُيعتقد اأن ال�سبب يف 
ذلك هو اأنه عند اتخاذ قرار ب�ساأن ما ناأكله يف الوجبة، فاإننا ل �سعورًيا 

ا لتحقيق التوازن. ناأخذ يف العتبار ال�ستهلك يف اآخر وجبة اأي�سً

كيف تتخل�صني من ح�صرة العث يف خزانة املالب�س؟
تبداأ ح�سرات العث املزعجة بغزو املنازل يف ال�سيف، وميكن اأن ينتهي 

بها احلال يف خزانة امللب�س، لتتغذى على ملب�سك وتف�سدها.
املظلمة  الأم��اك��ن  ج��دي��ًدا يف  م��ن��زًل  وي�سنع  امل��ن��زل  اإىل  ال��ع��ث  يت�سلل 
ب�سكل خ��ا���س خزائن  الأم��اك��ن  امل��ن��زل، وت�سمل ه��ذه  وال��رط��ب��ة ح��ول 
امل��لب�����س، وق��د ل ي��لح��ظ ال��ن��ا���س وج���ود بع�س ال��ث��ق��وب اجل��دي��دة يف 

ملب�سهم ناجتة عن هذه احل�سرة.
العث  ح�سرة  م��ن  للتخل�س  الو�سائل  بع�س  هناك   ، املرحلة  ه��ذه  يف 

وردعها يف امل�ستقبل، بح�سب �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية:
امللب�س ذات الثقوب اجلديدة �ستنبه معظم النا�س يف البداية، لكن ل 
يجب اأن يت�سرعوا يف اإيجاد حل خا�س بالعث، فهناك اآفات اأخرى حتب 
اأن  اأن��واع اخلناف�س. واإذا ات�سح  ا، مبا يف ذلك بع�س  اأي�سً اأكل امللب�س 
م�سدر امل�سكلة ميكن يف العث، فاإن يرقاتها هي اجلاين احلقيقي، لأنها 
ت�ستمتع بامللب�س امل�سنوعة من م�سادر حيوانية. اإذا اأتيحت الفر�سة 
ا فر�سة لتكوين  للعث مل�سغ امللب�س، فمن املحتمل اأن يكون لديها اأي�سً
اأو  اخل��ل��ف  �سقوق يف  بي�سها يف  و���س��ع  اإىل  احل�����س��رات  اأ���س��رة. ومت��ي��ل 
للتخل�س  املناطق  ه��ذه  تنظيف  املنزل  رب��ة  على  لذلك يجب  ال��زواي��ا، 
من اأي جتمعات فرا�سة مزدهر. وين�سح با�ستخدام مكن�سة كهربائية 

ل�سفط البيو�س والريقات ومنعها من النت�سار يف مكان اآخر.

ن�صائح ذهبية ملنع من� الأظافر حتت اجللد
حذرت خبرية التجميل الأملانية بريجيت هوبر من ق�س اأظافر القدم 
ب�سكل ق�سري للغاية، حيث ينبغي اأن يكون الظفر على امل�ستوى نف�سه  
للإ�سبع ، مع مراعاة عدم تق�سري حواف الظفر ب�سدة، واإل فقد تنمو 

جمدداً داخل اجللد، ما ي�سبب اأملاً �سديداً.
لهذا  خم�س�س  مق�س  با�ستعمال  ه��وب��ر  تن�سح  الأظ���اف���ر،  ول��ق�����س 
افة، مع مراعاة األ يتم َبرد الأظافر ب�سكل م�ستدير،  اأو ق�سّ الغر�س 

واإمنا ب�سكل م�ستقيم قدر الإمكان، كي ل تنمو جمدداً داخل اجللد.
بالتهاب  ُي�ساب  لأن اجللد قد  الظفر، نظراً  كما ل يجوز ق�س جلد 
يف حالة الإ�سابة بجرح �سغري. وبدًل من ذلك، ينبغي اإرجاع اجللد 
�سجرة  خ�سب  م��ن  م�سنوعة  رق��ي��ق��ة  ع�سا  ب��وا���س��ط��ة  ب��رف��ق  للخلف 

التوليب.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي اإزالة اجللد املتقرن بانتظام، لي�س فقط 
لأ�سباب جمالية، بل اأي�ساً لأنه يت�سبب يف جفاف القدم. ولهذا الغر�س 
ينبغي ا�ستخدام املرِبد املخ�س�س اإزالة اجللد املتقرن اأو حجر اخلفاف 

امل�سامي". "احلجر 
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هل تخاف من الكالب؟ 
اإليك هذه الن�صائح

التي يوجد بها كلب �سخمة،  ال�سري يف الطرق  الأ�سخا�س  يخ�سى بع�س 
بينما ل يبايل اآخرون. ويف حني اأن الكثري من الأ�سخا�س ي�سعرون بب�ساطة 
بقدر من اخلوف يف ظل وجود احليوانات التي ميكن اأن تع�س، ففي بع�س 

الأحيان يكون الأمر اأكر من ذلك.  
اإىل ا�سطراب قلق.  اأ�سا�سي طبيعي  املعاناة من الرهاب يعني حتول خوف 

وهذا اخلوف ي�سمى رهاب الكلب.
اليدين وت�سارع �سربات  اإن تعرق  النف�سي يوهانا�س روتر  ويقول الطبيب 
القلب والتنف�س ميكن اأن تكون جميعها علمات على ال�سطراب. والتجمد 

اأي�ساً عند اقرتاب كلب هو رد فعل منوذجي لرهاب الكلب.
ال�سديد. ولكن نظراً  عادة ل تدرك الكلب نف�سها هذا النوع من اخلوف 
امل��رء يف  ي�سع  اأن  واإمي��اءات��ه، يجب  ال�سخ�س  ل�سلوك  تتفاعل  الكلب  لأن 
العتبار عددا من القواعد عند املعاناة من هذا ال�سطراب حتى ل جتذب 

النتباه لنف�سك.
عند مواجهة كلب حاول موا�سلة التنف�س ب�سكل طبيعي ول تبداأ يف ال�سراخ 
باأي حال من الأحوال. احلفاظ على الهدوء هو قطعاً اأف�سل خيار. اإذا ما 

حاول املرء الفرار فرمبا يعتقد الكلب اأنه يلعب معه.
اأن���ه دعوة  جت��ن��ب ك��ل الت�����س��ال ال��ب�����س��ري واإل ق��د يف�سره احل��ي��وان ع��ل��ى 
للقرتاب. وهذا بالطبع ي�سهل قوله عن فعله خ�سو�ساً اإذا ما كان اخلوف 

بداأ يتملك املرء بالفعل.

ق�صرة الراأ�س قد تدل 
على م�صكلة يف الكبد

يتطور مر�س الكبد الدهني عندما ينتج 
يقوم  ل  اأو  ال��ده��ون  من  الكثري  ج�سمك 
بعملية التمثيل الغذائي للدهون بكفاءة 
ك��اف��ي��ة. وع��ن��دم��ا ي��ح��دث ه���ذا، ميكن اأن 
تكون الق�سرة املت�سكلة على فروة الراأ�س 
من العلمات املبكرة للمر�س. الكبد هو 
ع�سو خمروطي ال�سكل بني حممر يوجد 
يف اجل���زء الأمي����ن ال��ع��ل��وي م��ن جتويف 
حوايل  ع��ادة  ال�سليم  الكبد  يزن  البطن. 
اأرط��ال وه��و ق��ادر على الحتفاظ  ثلثة 
اإم��داد اجل�سم  املائة من  13 يف  بحوايل 
اأوق��ات خمتلفة. وعندما يف�سل  بالدم يف 
الدهني  الكبد  مر�س  يحدث  قد  الكبد، 
احل��ي��اة مبا  خ��ي��ارات من��ط  ل�سوء  نتيجة 
ال��ك��ح��ول. وق��د تت�سمن  ذل��ك تعاطي  يف 
ت���ده���ور الكبد  ال���ع���لم���ات ع��ل��ى  اإح�����دى 
الإ�سابة بق�سرة الراأ�س. وقالت اأخ�سائية 
اأجن��ي��ل هيك�س  ال�سينية  ب��الإب��ر  ال��ع��لج 
الراأ�س  لق�سرة  �سيوًعا  الأكر  ال�سبب  اإن 
الكبد،  دم  نق�س  ه��و  ال�سيني  ال��ط��ب  يف 
اأخرى،  اأم���ور  ب��ني  م��ن  "الدم،  واأ���س��اف��ت 
ال���دم ل  ي��رط��ب اجل�سم، ل��ذا ف���اإن نق�س 
يعني اأنك م�ساب بفقر الدم ولكن دمك 

ل يبلل فروة راأ�سك ب�سكل كاٍف".

اأربع ف�ائد �صحية للعناق.. 
وملاذا ي�صعرنا بالر�صا؟ �ص 23

هل ميكن خ�صارة ال�زن دون 
ح�صاب ال�صعرات احلرارية؟

 ح�ساب ال�سعرات احلرارية طريقة ب�سيطة لفقدان الوزن، لكن بع�س 
النا�س ل يتحملون فكرة ح�ساب كمية ال�سعرات احلرارية يف كل �سيء 
ياأكلونه. فهل ميكنك اإنقا�س الوزن دون ح�ساب ال�سعرات احلرارية يف 

طعامك؟
اإىل  فاأنت بحاجة  الب�سيطة،  العمليات احل�سابية  الوزن من  اإن فقدان 
اأك��ر مم��ا حت��رق. وك��ل عن�سر غذائي  ت��ن��اول �سعرات ح��راري��ة  جتنب 
يحتوي على �سعرات حرارية فيه، ما عليك �سوى اختيار العنا�سر الأقل 

�سعرات حرارية لإنقا�س الوزن.
�سينغ  الأغ��ذي��ة  ع��امل��ة  م��ع  الربيطانية  اإك�سربي�س  �سحيفة  وحت��دث��ت 
�سفانفيلدت، ملعرفة اإذا كان بالإمكان خ�سارة الوزن دون ح�ساب ال�سعرات 

احلرارية.
لرفع  اللزمة  الطاقة  كمية  باأنها  الواحدة  ال�سعرة احلرارية  وتعرف 
غرام واحد من املاء درجة واحدة مئوية واحدة، وت�ستهر اأكر بالطاقة 

املوجودة يف الطعام الذي نتناوله والطاقة التي ي�ستهلكها اجل�سم.
وتقول �سينغ اإن ح�ساب ال�سعرات احلرارية لي�س �سرورًيا لفقدان الوزن، 
ول يزال باإمكانك اإنقا�س الوزن دون احت�ساب ال�سعرات احلرارية، ومن 
خلل اإجراء تعديلت �سغرية يف نظامك الغذائي، ميكنك تقليل عدد 

ال�سعرات احلرارية دون احلاجة اإىل ح�سابها.

الدهنية  3 اأوميغا  باأحما�س  غنية   -  1
الدهنية،   3 اأوميغا  باأحما�س  فاكهة غنية  الأفوكادو  تعد 
الدهني منخف�س  الكول�سرتول  ت�ساعد على خف�س  التي 
الكثافة. وقالت خبرية التغذية، ليزا دراير، اإن الكول�سرتول 
اأما  اجليد"،  "الكول�سرتول  ه��و  الكثافة  ع��ايل  ال��ده��ن��ي 
العلمي  وا�سمه  الكثافة،  منخف�س  الدهني  الكول�سرتول 
"اإل دي اإل"، فمعروف با�سم "الكول�سرتول ال�سار". ووفق 
والوقاية  الأم��را���س  ملكافحة  الأمريكية  املراكز  ذك��رت  ما 
الكول�سرتول  منها عرب موقعها الإلكرتوين، فاإن غالبية 
الدهني  ال���ربوت���ني  "كول�سرتول  ه��و  الإن�����س��ان  ج�سم  يف 
منخف�س الكثافة"، لفتة اإىل اأن الأ�سخا�س الذين لديهم 
م�ستويات عالية منه لديهم خطر متزايد للإ�سابة ب�سكتة 

دماغية اأو ت�سخي�س اإ�سابتهم باأمرا�س القلب.

غنية بالبوتا�سيوم  -  2
الأفوكادو  من  اأون�سة(   3.5( غرام   100 ح�سة  حتتوي 
البوتا�سيوم،  من  اأون�سة(   0.02( ملليغرام   485 على 
املوز على  الأمريكية، فيما يحتوي  الزراعة  بح�سب وزارة 
لكل  البوتا�سيوم  من  اأون�سة(   0.01( ملليغرام   358
"مكتبة  وفق  البوتا�سيوم،  معدن  وي�ساعد  غ��رام.   100
الأع�ساب  تنظيم وظيفة  الأمريكية"، يف  الوطنية  الطب 

ونقل العنا�سر الغذائية اإىل اخلليا.
�سغط  ارتفاع  مكافحة  على  اأي�ساً  البوتا�سيوم  يعمل  كما 

الدم، بح�سب "جمعية القلب الأمريكية".
الأمرا�س"  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  "مراكز  ذك�����رت  ذل����ك  اإىل 
اأن تزيد  ال�����س��ودي��وم مي��ك��ن  امل��رت��ف��ع��ة م��ن  امل�����س��ت��وي��ات  اأن 
من  م��زي��د  ب��ط��رد  البوتا�سيوم  وي�سمح  ال���دم،  �سغط  م��ن 
"جمعية  البول. وقالت  ال�سوديوم من اجل�سم من خلل 

القلب الأمريكية" اإن هذا بدوره يخف�س �سغط الدم.

بالدهون الأحادية غري امل�سبعة مليئة   -  3
الأح���ادي���ة غري  ب��ال��ده��ون  ث��م��رة غنية  الأف���وك���ادو  تعترب 
امل�����س��ب��ع��ة. وت��ق��ول خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة اإن ه���ذه ال���ده���ون هي 
الكول�سرتول  ن�سبة  خف�س  ع��ل��ى  تعمل  ده��ن��ي��ة  ج��زي��ئ��ات 

ال�سار دون التاأثري على الكول�سرتول اجليد.
الكول�سرتول  م��ن  ك��ث��ري  ال�سخ�س  ل���دى  ي��ك��ون  وع��ن��دم��ا 
ال�سار، فاإنه يت�سلب على طول حواف ال�سرايني وي�سيقها، 
ويقلل هذا من تدفق الدم عرب ال�سرايني، ما قد يت�سبب يف 

حدوث جلطات دموية وم�ساعفات خطرة اأخرى.

بالألياف غنية   -  4
اأوقية(   0.25( غرامات   7 نحو  على  الأف��وك��ادو  حتتوي 
من الألياف لكل 100 غرام )3.5 اأوقية( من الأفوكادو، 

وفق وزارة الزراعة الأمريكية.
ومتيل الأطعمة التي حتتوي على مزيد من الألياف اإىل 
اإبقاء اجل�سم م�سبعاً لفرتة اأطول من الأطعمة منخف�سة 

الألياف، وهذا يجعل الأفوكادو خياراً ممتازاً للأ�سخا�س 
الذين يراقبون اأوزانهم.

- غنية بحم�س الفوليك  5
بح�سب  ال��ف��ول��ي��ك،  بحم�س  غنية  ث��م��رة  الأف���وك���ادو  ت��ع��د 
ميكروغراماً   81 ف��ف��ي��ه��ا  الأم���ريك���ي���ة،  ال���زراع���ة  وزارة 
غرام   100 لكل  احلم�س  من  اأوقية(   0.0000028(

)3.5 اأوقية( من الأفوكادو.
واأكدت خبرية التغذية اأن حم�س الفوليك اأحد الفيتامينات 
املهمة لوظيفة املخ ال�سليمة، وين�سح به لل�سيدات احلوامل 

يف الأ�سهر الأوىل من احلمل ل�سحة اجلنني.
للمكملت  لل�سحة  الوطنية  املعاهد  "مكتب  يو�سي  كما 
على  ب��احل�����س��ول  الإجن�����اب  ���س��ن  يف  ال��ن�����س��اء  الغذائية" 
حم�س  من  اأون�سة(   0.000014( ميكروغرام   400
احلوامل  الن�ساء  على  يجب  اإن��ه  ويقول  يومياً،  الفوليك 
 0.000021( م��ي��ك��روغ��رام   600 اإىل  تناولهن  زي���ادة 

اأوقية( يومياً.
ووفق "مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س"، ميكن اأن ي�ساعد 
حم�س الفوليك يف منع العيوب اخللقية، خا�سة تلك التي 
توؤثر على دماغ الطفل والعمود الفقري، خلل الأ�سابيع 
املنتظرات  الن�ساء  جلميع  املهم  وم��ن  احلمل.  من  الأوىل 
يف  الفوليك  حم�س  م��ن  يكفي  م��ا  على  احل�سول  احلمل 

جزء من نظامهن الغذائي املعتاد.

الريا�صة وال�صاونا تخفف 
من خط�ط متّدد اجللد

م�سكلة  ال���ت���م���دد  خ���ط���وط  مت���ث���ل 
ج��م��ال��ي��ة ل����دى ال���ك���ث���ريي���ن، حيث 
اإن���ه���ا جت��ع��ل اجل��ل��د ي��ب��دو مبظهر 
ق��ب��ي��ح. ف��م��ا اأ���س��ب��اب��ه��ا وك��ي��ف ميكن 
م��واج��ه��ت��ه��ا؟ ل���لإج���اب���ة ع���ن هذه 
اإيكهارد  الربوفي�سور  قال  الأ�سئلة 
التمدد  خ���ط���وط  اإن  ب���راي���ت���ب���ارت 
ه���ي خ��ط��وط ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى البطن 
عادة  اأنها  اإىل  م�سرياً  والفخذين، 

ما ت�سيب الن�ساء خلل احلمل.
واأ�ساف طبيب الأمرا�س اجللدية 
تن�ساأ  التمدد  خ��ط��وط  اأن  الأمل���اين 
اأثناء  املتزايد  النمو  ب�سبب  اأي�ساً 
مرحلة املراهقة، لفتاً اإىل اأن الأمر 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م���دى ق���وة وترابط 
اإن  ح��ي��ث  ال�����س��ام،  الن�سيج  األ���ي���اف 
خ��ط��وط ال��ت��م��دد تعترب مت��زق��اً يف 
هذا  باأن  العلم  مع  ال�سام،  الن�سيج 

التمزق عميق ولي�س �سطحياً.
اأن��ه ل ميكن  اإىل  برايتبارت  واأ�سار 
التخل�س من خطوط التمدد على 
نحو جذري، واإمنا ميكن التخفيف 
من مظهرها القبيح، وذلك بتقوية 
الن�سيج ال�سام من خلل املواظبة 
والأن�سطة  الريا�سة  ممار�سة  على 
احلركية. كما تعد حمامات ال�ساونا 
الناجم عن  التاأثري  بف�سل  مفيدة 
والربودة.  ال�سخونة  بني  التبديل 
ي�سهم  ذل�������ك،  اإىل  وب����الإ�����س����اف����ة 
الدم،  �سريان  تن�سيط  يف  التدليك 
اللتهاب  مواجهة  على  يعمل  مما 
ومن  ال��ت��م��دد،  خلطوط  امل�ساحب 
ث��م تقل ح��دة الح��م��رار ول تبدو 

اخلطوط ظاهرة ب�سكل وا�سح.

هرم�نات امل�صيمة للتنب�ؤ 
با�صطرابات احلمل

ل���درا����س���ة ح��دي��ث��ة يف جملة  وف���ق���اً 
بيولوجي"  كوميونيك�سنز  "ني�سرت 
م�ستويات  اختبار  ي�ساعد  اأن  ميكن 
خلل  امل�����س��ي��م��ة  يف  ال���ه���رم���ون���ات 
الأ�سهر الثلثة الأوىل من احلمل 
�سُي�سنب  اللواتي  الن�ساء  يف حتديد 
اأثناء  با�سطرابات قد تهدد احلياة 
احلمل. واأظهرت البيانات اأن حوايل 
ثلث الربوتينات التي مت حتديدها 
ت��ت��ك��ون وتنمو  امل�����س��ي��م��ة، وال��ت��ي  يف 
وتلت�سق  املخ�سبة  البوي�سة  م��ن 
الن�ساء  لدى  تتغري  الرحم،  بجدار 
با�سطرابات  امل�����س��اب��ات  احل���وام���ل 
مثل �سكري احلمل وت�سمم احلمل. 
غري  م�ستويات  اأن  الدرا�سة  وجدت 
ال���ه���رم���ون���ات كانت  م���ن  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
امل�ساركات،  الأمهات  دم  يف  موجودة 
يف وقت مبكر من الثلث الأول من 
ال��ث��اين ع�سر  اأو الأ���س��ب��وع  احل��م��ل، 
امل�سابات  الن�ساء  لدى  احلمل،  من 
وال����������ذي يتم  ب�������س���ك���ري احل�����م�����ل، 
ت�سخي�سه عادة يف الأ�سبوع 24 اإىل 

احلمل. من   28

خيار ممتاز ملراقبة وزنك.. 5 ف�ائد مبهرة لالأف�كادو

من  بكونها  الأفوكادو  ا�شتهرت  لطاملا 
الثمار التي تعود بفوائد عديدة على 
خيارًا  ت�شكل  اأنها  كما  ككل،  اجل�شم 
�شحي.  حياة  اأ�شلوب  لتباع  مم��ت��ازًا 
ومعادن  فيتامينات  على  حتتوي  فهي 
اأف�شل.  ل�شحة  الإن�����ش��ان  يحتاجها 
لذيذ  بطعم  اأي�شًا  الأفوكادو  وتتميز 

اإ�شافته  ع��ن��د  خ��ا���ش��ة  وغ��ن��ي، 
كوكتيالت  مع  اأو  لل�شلطات، 

الع�شائر املختلفة.
فوائد   5 يلي  وفيما 

مذهلة لالأفوكادو، 
"�شي  �شبكة  وف��ق 
اإن اإن" الأمريكية:
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

املتحدة  العربية  الإم��ارات  �ساركت جامعة 
للمحيطات  العاملي  باليوم  الحتفالت  يف 
ال�����ذي ُي�������س���ادف 8 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع���ام، 
والتي تقوم بت�سليط ال�سوء على مو�سوع 
و�سبل  "احلياة   :2021 لعام  املحيطات 

العي�س".
علوم  اأ�ستاذ  ح��م��زة،  وليد  الدكتور  ق��ال  و 
العلوم  كلية  امل��ائ��ي��ة يف  وال��ب��ي��ئ��ات  ال��ب��ح��ار 
اليوم  "مبنا�سبة  الإم����������ارات:  ب��ج��ام��ع��ة 
نعرتف  اأن  املهم  من  للمحيطات،  العاملي 
كب�سر، بالمتياز الذي نتمتع به يف العي�س 
ع��ل��ى ك��وك��ب ت��غ��ط��ي امل���ي���اه ن�����س��ب��ة 70% 

اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وتنتمي  م�ساحته،  من 
حميطات العامل اخلم�سة، والتي ُت�سهم يف 
اإنتاج ن�سبة اأكر من %50 من الأك�سجني 

الذي نتنّف�سه." 
فاإن   ، ذل���ك  ع��ل��ى  "علوة  ق��ائ��ًل:  واأردف 
التنوع الكبري للكائنات احلية يف املحيطات 
الأخرى  احلية  والكائنات  الإن�����س��ان  ي���زّود 
ُت�سّكل  ك��م��ا  ال���غ���ذاء.  م��ن  خمتلفة  ب���اأن���واع 
للقت�ساد  الأ���س��ا���س��ي  امل��ف��ت��اح  امل��ح��ي��ط��ات 
العاملي حيث ُيقّدر باأن حوايل 40 مليون 
�سخ�س يعملون يف ال�سناعات القائمة على 

املحيطات وذلك بحلول عام 2030".
جامعة  م����ن  "اإمياناً  ي����ق����ول:  وم�������س���ى 
ال����ري����ادي يف م�سرية  ب���دوره���ا  الإم��������ارات 

التنمية املُ�ستدامة للدولة، وتعزيز مكانتها 
على امل�ستوى العاملي يف دعم جهود املجتمع 
التغري  حت����ّدي����ات  م���واج���ه���ة  يف  ال�������دويل 
اإن�سائها  ومنذ  اجلامعة،  حر�ست  املناخي، 
ع���ل���ى ت�����س��م��ني ع���ل���وم املُ���ح���ي���ط���ات �سمن 
املحيطات  ع��ل��م��اء  ت��ع��ي��ني  م���ع  م��ن��اه��ج��ه��ا 
والرتقاء  البحوث  لإج���راء  �سني  املُتخ�سّ
كما  للطلب.  الأوقيانوغرافية  باملعرفة 
الدرا�سية  ال����دورات  م��ن  العديد  ط��رح  مّت 
البيئة  علم  املحيطات،  علم  يف  التدريبية 
�ساهمت  التي  ال�سواحل  واإدارة  البحرية 
للطلب  �سية  التخ�سّ امل��ه��ارات  تنمية  يف 
وتزويد �سوق العمل بكوادر عالية التاأهيل 
منا�سب  احلا�سر  ال��وق��ت  يف  ت�سغل  ب��ات��ت 

العام  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل�������س���ت���وى  رف���ي���ع���ة 
واخلا�س". 

اأزمة  "ُت�سهم  بالقول:  ت�سريحه  واختتم 
املناخ يف دفع املحيطات والتنّوع البيولوجي 
اأن  حقيقة  مع  خا�سة  الهاوية،  حاّفة  اإىل 
تقريباً من غاز   30% املحيطات متت�ّس 
ثاين اأك�سيد الكربون الذي ُينتجه الب�سر، 
ومتنع تاأثريات الحتبا�س احلرارى الذي 
الثقيلة  ب��ظ��لل��ه��ا  ُت���رخ���ي  ع��واق��ب��ه  ب��ات��ت 
ال�����ذي يتطّلب  الأم�����ر  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ع��ل��ى 
خُمتلف،  ب�سكل  وال��ت�����س��ّرف  التفكري  منا 
العلمية  اجل��ه��ود  وتوحيد  م��ع��اً  والل��ت��ق��اء 
املُ�ستقبل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

املُ�ستدام ملحيطات العامل". 

•• اأبوظبي-الفجر

والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
التقني واملهني، و املوؤ�س�سة العامة للتدريب 
التقني واملهني يف اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة؛ عن فوز  �ستة م�سروعات علمية 
بجوائز اأف�سل امل�ساريع العلمية املتخ�س�سة 
التي قدمها طلبة البلدين، وذلك يف ختام 
معر�س وم�سابقة م�ساريع التخرج التقنية 
اجلانبان   نظمهما  ال��ل��ذي��ن  الف��رتا���س��ي��ة، 
تقنيات  يونيو"  ع���رب   9 الأرب����ع����اء  اأم�������س 
امل��رئ��ي، �سمن م��ب��ادرات جمل�س  الت�����س��ال 
فاز  حيث  ال�����س��ع��ودي،  الإم���ارات���ي  التن�سيق 
التابعة  اأبوظبي  بوليتكنك  جامعة  طلبة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة �سمن  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مل��ع��ه��د 
التقني" بثلث جوائز  "اأبوظبي  منظومة 
نظام  وهي  متميزة،  م�سروعات  ثلثة  عن 
و  ال�سم�سية،  بالطاقة  يعمل  ال���ذي  ال���رى 
م�����س��روع ال��ق��ارب ال��ذك��ي ال��ق��ادر على جمع 
البيانات وعمل اخلرائط البيئية، و م�سروع 
التعقيم الدقيق بوا�سطة الأوزون والأ�سعة 
فوق البنف�سجية، فيما فاز طلبة ال�سعودية 

بثلثة جوائز مماثلة عن م�سروع الربوت 
القدرات  ذو  املتحرك  والكر�سي  الإطفائي، 

املتعددة، واملنزل الذكي.
وخلل تد�سني فعاليات املعر�س وامل�سابقة؛ 
قال �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي 
مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب 
التقني واملهني، يف كلمة القاها نيابة عنه؛ 
املهند�س علي حممد املرزوقي نائب مدير 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام 
ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي ب��الإن��اب��ة رئ��ي�����س مهارات 
امل�ساريع  وم�سابقة  معر�س  اأن  الإم�����ارات، 
مل�ساريع  امل�����س��رتك  الف��رتا���س��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
التخرج، ي�ست�سرف امل�ستقبل امل�سرق للبلدين 
امل�سروعات  م��ن  رائ����دة  بنخبة  ال��ك��ب��ريي��ن، 
واملهنية  والتكنولوجية  ال�سناعية  العلمية 
املتميزة، التي تعك�س بو�سوح تام مدى جناح 
وال�سعودية؛  الإم��ارات  يف  الر�سيدة  القيادة 
املتقدمة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  ���س��ن��اع��ة  يف 
ال�سناعي  امل�ستقبل  �سناعة  على  وال��ق��ادرة 
وخمتلف  احل��ي��اة  مناحي  كافة  يف  املتطور 

التخ�س�سات الهند�سية والتكنولوجية .
واأ����س���اف ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور م���ب���ارك �سعيد 

ال�سام�سي فقال"نعي�س فرحة كبرية بنخبة 
الواعد،  وال�سعودية  الإم����ارات  �سباب  م��ن 
ذات  عالية  وم��ه��ارات  ق���درات  ال���ذي ميلك 
اأقرانهم من  تتوازي مع  موا�سفات عاملية، 
وبلدينا  ل  ومل��ا  املتقدم،  ال��ع��امل  دول  �سباب 
والزده����ار،  ال��ت��ق��دم  م��ق��وم��ات  بكل  ينعمان 
ب���داي���ة م���ن ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة، وم�����رورا 
اىل  وو���س��ول  امل��ت��ط��ورة،  التحتية  بالبنية 

ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��ف��وق��ة ال���ق���ادرة على 
تلبية طموحات الوطن مهما عانقت جنوم 
الدرب  على  اإن��ن��ا  وخ��ت��ام��ا...اأق��ول  ال�سماء، 
ن�����س��ري ب��ك��ل ق����وة وح���م���ا����س؛  وف����ق خطط 
وب�سواعد  م��رن��ة  م��ت��ق��دم��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وكلنا  امل�ستحيل  ت��ع��رف  ل  وطنية  وع��ق��ول 
واأبناء  الر�سيدة،  القيادة  ثقة يف اهلل ثم يف 

الإمارات وال�سعودية املخل�سني.
عبداهلل  الدكتور  �سعادة  القى  جهته  وم��ن 
ل�سيا�سات  املحافظ  نائب  امل���رزوق  م�ستور 
التدريب واجلودة باملوؤ�س�سة العامة للتعليم 
قال فيها  كلمة  واملهني؛  التقني  والتدريب 
التعاون  اأح���د ���س��ور  اأن ه��ذا احل���دث ميثل 
ال���ب���ن���اء ال���ت���ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت���ب���ادل اخل����ربات 
الواعد  اجل��ي��ل  ل��ه��ذا  امل�سرتك  والت�سجيع 
وتخ�س�س  ون�����س��اط  ه��م��ة  م��ن  يحمله  مب��ا 
املعر�س  م�����س��روع��ات  اأن  اىل  لف��ت��ا  ت��ق��ن��ي، 
ت�سمل خمتلف تخ�س�سات الثورة ال�سناعية 
والإمارات  اململكة  لها  ُت��ويِل  التي  الرابعة 
يعود  مبا  �سّباقة  لتكون  وتركيزا،  اهتماماً 
والتطور  ب��اخل��ري  والب�سرية  ال��وط��ن  على 

والنماء.

واأ����س���اف ق���ائ���ل:اإن امل��ع��ر���س ي��اأت��ي �سمن 
مبادرات املجل�س التن�سيقي امل�سرتك، الذي 
الدولتني  خ��ربات  بني  التكامل  اإىل  ي�سعى 
�سعادة  اأخ����ي  اأ���س��ك��ر  و  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
جهوده  على  ال�سام�سي؛  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور 
البلدين،  م���ن  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  امل���ت���ج���ددة 
ول��ي��ك��ون خ��ط��وة يف  ه���ذا احل����دث  لتنظيم 
التطور والبناء نحو املزيد من الإ�سهامات 
على  قائم  اقت�ساد  اإىل  للو�سول  اخلّلقة، 

املعرفة ودعماً ل�سناعة البلدين.
املرزوقي  علي  املهند�س  اأو�سح  جهته  ومن 
اأن جلنة التحكيم يف امل�سابقة �سمت نخبة 
البلدين،  يف  واملتخ�س�سني  اخل����رباء  م��ن 
وال���ذي���ن ب���دوره���م ع��م��ل��وا م��ن��ذ ف���رتة على 
مئات  �سمن  الأف�سل  امل�سروعات  اإخ��ت��ي��ار  
امل�ساريع املتميزة التي قدمها الطلبة يف كل 
من الإمارات وال�سعودية، وهو الأمر الذي 
يتميز  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال���ق���درات  اىل  ي�سري 
التخ�س�سات  البلدين يف خمتلف  اأبناء  بها 

الهند�سية والتكنولوجية وال�سناعية.
الطلبة  ت���ك���رمي  مت  الح���ت���ف���ال  خ���ت���ام  ويف 

اأ�سحاب امل�سروعات الفائزة.

•• اأبوظبي- الفجر 

للعام  �سدارتها  اأبوظبي  جامعة  توا�سل 
-701 اأف�سل  التوايل �سمن  الرابع على 
العامل، وذلك  750 جامعة على م�ستوى 
�سيموند"  "كوكاريللي  لت�سنيف  وف��ق��اً 
معززة   ،2022 للعام  العاملية  للجامعات 
الأداء  م��وؤ���س��رات  خمتلف  �سمن  مكانتها 

يف الت�سنيف العاملي. 
اأف�سل  ب��ني  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  وب���رزت جامعة 
موؤ�سرات  عدة  خلل  من  العامل  جامعات 
للجامعة،  املتميز  البحثي  الأداء  �سيما  ل 
موؤ�سرين  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ق��دم��اً  حم��ق��ق��ة 
الأكادميية"  "ال�سمعة  ه��م��ا:  رئ��ي�����س��ي��ني 
و"توثيق املراجع لكل ع�سو هيئة تدري�س"، 
بن�سبة  امل��راج��ع  توثيق  موؤ�سر  تقدم  حيث 
البحثية  املخرجات  بينما حت�سنت   43%
 10 باأف�سل  وب��امل��ق��ارن��ة    .38% بن�سبة 
�سنفت  الإم�������ارات،  يف  م�سنفة  ج��ام��ع��ات 
ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي يف امل���رك���ز ال���راب���ع على 
هيئة  ع�سو  لكل  امل��راج��ع  "توثيق  موؤ�سر 

تر�سيخ  اجل��ام��ع��ة  ووا����س���ل���ت  تدري�س". 
املوؤ�سرات  العاملية �سمن عدد من  مكانتها 
اخلام�سة  املرتبة  احتلت  حيث  الأخ����رى، 
التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  م��وؤ���س��ر  يف  ع��امل��ي��اً 
الدوليني واملرتبة احلادية ع�سرة لتعددية 

وتنوع الطلبة الدوليني.  
املوؤ�سر  الأكادميية"،  "ال�سمعة  وُت���ع���د 
الأ�سا�سي لت�سنيف "كوكاريللي �سيموند"، 
الأكادمييني  وروؤى  ت�سورات  يجمع  حيث 
اأف�سل  ح���ول  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
الأك��ادمي��ي��ة م��ن حيث البحث  امل��وؤ���س�����س��ات 
املراجع"  "توثيق  ي�سلط  فيما  ال��ع��ل��م��ي، 
العلمية  الأعمال  اأث��ر وج��ودة  ال�سوء على 

التي تقدمها اجلامعات. 
وقار  الربوفي�سور  ق��ال  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 
اأب���وظ���ب���ي: "نعتز  اأح���م���د، م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
�سمن  امل��ت��وا���س��ل  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  بتميز 
املرموق  �سيموند"  "كوكاريللي  ت�سنيف 
اأف�����س��ل اجلامعات  ق��ائ��م��ة  ���س��م��ن  ل��ت��ك��ون 
يف  نبذل  حيث  م�ستمرة،  ب�سورة  العاملية 
اجل��ام��ع��ة ك��اف��ة اجل��ه��ود ل��ت��ق��دمي جتربة 

اأكادميية رائدة مب�ستويات عاملية لطلبتنا 
ونحر�س على تزويدهم باملعرفة والقدرات 
فيه  مبا  املهني  م�ستقبلهم  ملمح  لر�سم 
التحديات  من  فبالرغم  املجتمع.  خدمة 
اإل  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها  ال��ت��ي 
اجلامعة  مكانة  نر�سخ  اأن  ا�ستطعنا  اأن��ن��ا 
وال��ت��زام��ه��ا ه���ذا ال���ع���ام ب��امل�����س��ي ق���دم���اً يف 

من  الطموحني  ال��ق��ادة  م��ن  جيل  ت��اأه��ي��ل 
ال��ب��ح��ث والب��ت��ك��ار ون��ظ��م التعليم  خ���لل 

الرائدة." 
 1،673 العام  الت�سنيف هذا  و�ساركت يف 
م��وؤ���س�����س��ة اأك���ادمي���ي���ة م���ن 93 ب���ل���داً حول 
اإىل  حديثاً  ان�سمت   145 منها  ال��ع��امل، 

الت�سنيف. 
اأن  اأبوظبي  جامعة  "ا�ستطاعت  واأ���س��اف: 
للتميز  كموؤ�س�سة  مهمة  اإجن����ازات  حتقق 
واعتمادات  لت�سنيفات  وف��ق��اً  الأك���ادمي���ي 
عاملية، حيث يعود الف�سل الكبري يف ذلك 
اإىل اجلهود املتوا�سلة التي تبذلها اجلامعة 
يف الأن�سطة البحثية والتدري�سية وتوطيد 
امل��زي��د م��ن ال�����س��راك��ات وع��لق��ات التعاون 
جمالت  يف  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  وامل���ب���ادرات 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وحت��ل��ي��ة امل���ي���اه وعلوم 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  وال���س��ت��دام��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
غريها.  والب��ت��ك��ار  والهند�سة  والت�سميم 
ر�سختها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  ذل���ك  اإىل  ُي�����س��اف 
يف  جامعات  ثلثة  اأف�سل  �سمن  اجلامعة 
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة من حيث 

العتمادات العاملية." 
وا���س��ت��ط��اع��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي اأي�����س��اً اأن 
للجامعات  الِن�سبي  الت�سنيف  يف  تتقدم 
لتكون من بني اأف�سل %54 من جامعات 
العامل، حمققًة منواً مطرداً متوا�سًل يف 

الت�سنيف منذ عام 2018.  
وكجامعة حديثة الن�ساأة انطلقت م�سريتها 
قبل 18 عاماً فقط، فقد حافظت جامعة 
ت�سنيفات  �سمن  مكانتها  على  اأب��وظ��ب��ي 
�سيموند" يف املنطقة والعامل  "كوكاريللي 
اأع�������وام ع����دي����دة. ف��ف��ي العام  ع��ل��ى م����دى 
اأف�سل  ب���ني  م���ن  ت�سنيفها  مت   ،2021
150 جامعة ل يتجاوز عمرها 50 عاماً 

على م�ستوى العامل.  
وُيعد ت�سنيف "كوكاريللي �سيموند" ن�سرة 
�سنوية لت�سنيف اجلامعات، وُيعترب واحد 
من بني ت�سنيفني عامليني فقط حا�سلني 
الت�سنيف  خ��رباء  "جمموعة  اعتماد  على 
الت�سنيفات  اأك����ر  اأن����ه  ك��م��ا  الدويل"، 
م�ستوى  على  انت�ساراً  والأو���س��ع  املرموقة 

العامل. 

•• العني-الفجر

اإحدى  جنح فريق طبي يف م�ست�سفى توام 
من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
"�سحة"، اأكرب �سبكة للخدمات ال�سحية يف 
دولة الإم��ارات، يف احلفاظ على كلية فتاة 
اإطار  يف  ع��ام��اً،   30 العمر  م��ن  تبلغ  �سابة 
املتميزة  واخل��دم��ات  العمليات  من  �سل�سلة 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ق�سم امل�����س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة يف 

امل�ست�سفى.
اأجرى  توام  اإىل م�ست�سفى  ولدى و�سولها 
تقييمات  امل��خ��ت�����س  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  ل��ه��ا 
الكلية  اآلم  ت�سخي�س  ومت  �ساملة،  طبية 
واللتهابات التي تعاين منها والذي ت�سبب 
امل��و���س��ل احل��وي�����س��ي احلالبي،  ان�����س��داد  يف 

والتي تنجم عن ت�سيق احلالب مبا يوؤدي 
وبالتايل  امل��ث��ان��ة  اإىل  ال���ب���ول  ت�����س��رب  اإىل 
ت�سخمها، واملر�سى الذين يعانون من هذه 

الأعرا�س يفرت�س ا�ستئ�سال الكلى.
اأج���ري���ت  ال���ت���ي  ال���ف���ح���و����س���ات  ويف ����س���وء 
توام  م�ست�سفى  يف  الأطباء  قرر  للمري�سة 
الرتيث يف اإجراء عملية ا�ستئ�سال للكلية، 
وق������رروا ب����دًل م���ن ذل����ك، ال��ق��ي��ام بعملية 
ب��ال��ن��ج��اح التام،  ت��ك��ل��ل��ت  ت��رم��ي��م حم�����دودة 
حالة  يف  امل�ست�سفى  من  املري�سة  وخرجت 

�سحية جيدة.
ا�ست�ساري  اأح���م���د،  اأف���ت���اب  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
امل�������س���ال���ك ال���ب���ول���ي���ة يف م�����س��ت�����س��ف��ى ت�����وام، 
املو�سل  ان�سداد  اأن  العملية،  اأجرى  والذي 
احلوي�سي احلالبي هو حالة قابلة لل�سفاء، 

ب�سيط متكنا  وم��ن خ��لل تدخل ج��راح��ي 
تتحقق  ال��ت��ي  نف�سها  النتائج  حتقيق  م��ن 
عادة عرب جراحة كبرية، وجتنبنا املخاوف 
اإجرائها،  بعد  العملية  اآث���ار  ع��ن  الناجمة 

وذلك اأمر مهم ب�سكل خا�س لل�سابات. 
متكن  املعالج  الطبي  الفريق  اأن  واأ���س��اف 
اأقل قدر  من معاجلة الن�سداد بنجاح مع 
م���ن اجل���راح���ة غ���ري ال���ظ���اه���رة، ك��م��ا جنح 
الفريق الطبي كذلك يف تقليل مدة اإقامة 
املري�سة يف امل�ست�سفى اإىل نحو  24 - 48 
الآلم  وتخفيف  امل��ب��ك��ر،  وتعافيها  ���س��اع��ة، 

وامل�ساعفات خلل اجلراحة وبعدها.
�سعادتها  عن  املري�سة  اأعربت  جانبها  من 
اجليدة  وللنتائج  العملية،  لنجاح  الكبرية 
اأفتاب  ال��دك��ت��ور  مب�����س��اع��دة  حتققت  ال��ت��ي 

ولهم  ت��وام  م�ست�سفى  يف  الطبي  والفريق 
ترك  ع��دم  مع  خا�سة  ال�سكر،  جزيل  مني 
اآث����ار  مل��ك��ان اجل��راح��ة ���س��وى ج���رح ب�سيط 

ي�ستطيع  ل  اأح����داً  اأن  ي���رى، حتى  ل  ي��ك��اد 
لعملية  خ�����س��ع��ت  ق���د  اأن���ن���ي  ي���لح���ظ  اأن 

جراحية.

•• العني - الفجر

بالعني  احل�����ي�����وان�����ات  ح����دي����ق����ة  جت����������اوزت 
م�ستهدفها يف احلد من التلوث البل�ستيكي 
ا�ستهلك   انخف�س  ، حيث   122% بن�سبة 
بني  للمياه  البل�سيكية  العبوات  �سناديق 
 13130 م���ن    2020 و   2019 ع��ام��ي 
�سندوقاً اإىل 5900 �سندوق، وذلك �سمن 
البيئية وحماية  ال�سياحة  اإثراء  ر�سالتها يف 

الروات الطبيعية.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د م���رك���ز ال�����س��ي��خ زاي�����د لعلوم 
ال�سحراء، فقد حت�سن ال�ستهلك يف طاقة 
امل��ب��ن��ى ال��ف��ع��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ك���ل من 
للت�سميم  و  الأ�سا�س  خلط  املرجعي   الأداء 

على   57.33% و   71.21% بن�سبة 
العاملية  لييد  �سهادة  امتثال ملعايري  التوايل 
لل�ستدامة. كما حقق املركز ن�سبة انخفا�س 
ا�ستهلك  يف   20.89% بن�سبة  م��ب��ا���س��ر 
الطاقة مقارنة بالعام املا�سي يف ظل اإغلق 
املركز خلل جائحة كوفيد19- من مار�س 
تقليل  اإىل  اأدى  ما   ،2020 اغ�سط�س  حتى 
والتكاليف  احل������راري  الح��ت��ب��ا���س  غ�����ازات 

الت�سغيلية.
زايد  ال�سيخ  م��رك��ز  ق��ام  نف�سه   الإط����ار  ويف 
لعلوم ال�سحراء بتوفري الطاقة الكهربائية 
يف  كيلوواط    49،756.80 اإىل  ال�سنوية 
ال�ساعة من خلل ا�ستبدال بع�س م�سابيح 
، واحلد من   LED الفلور�سنت مب�سابيح 

بعدد  �سنوًيا  الكربون  اأك�سيد  انبعاثات ثاين 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  مرتًيا  طًنا   35
ال�سنوي يف  وتوفري  ال�ساعة،  كيلوواط يف   /
التكلفة الإجمالية اإىل 22،248.00 درهم 
اإماراتي، بالإ�سافة للحد من توليد احلرارة 
املخاطر  وتقليل  الزئبق،  حمتوى  وان��ع��دام 
ومن  املعدات.  ا�ستخدام  تكرار  من  الناجتة 
ا�ستهلك  ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف�����س��ت  اآخ�����ر  ج���ان���ب 
التحول  خ��لل  م��ن    73% اإىل  الأوراق 
على  حاليا  احلديقة  تعمل  فيما  ال��رق��م��ي، 
الثابت  الهاتف  خطوط  ا�ستهلك  مراجعة 
ال�ستخدام  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  دوري������ة  ب�������س���ورة 
بال�سافة  اخلدمة،  تكاليف  وتقليل  الأمثل 
لتدوير اأجهزة احلا�سب الآيل امل�ستخدمة يف 

املوؤ�س�سة، ف�سل عن التخل�س من املواد مثل 
امل�ستهلكات  من  وغريها  الأحبار  خراطي�س 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة وحتويل  �����س����ارة  غ����ري  ب��ط��ري��ق��ة 
الغالبية العظمى من املعاملت والإجراءات 
من الورقي اىل اللكرتوين.  وتعري حديقة 
امل�ستدام  ال��ت��خ�����س��ري  ب��ال��ع��ني  احل���ي���وان���ات 
والنباتات املحلية  اهتماما خا�سا حيث تركز 
الأ�سجار  ملخاطر  ال�ستباقية  الإدارة  على 
ومواءمة الزراعات مع اأهداف احلفظ، مثل 
الفريقية،  العني  �سفاري  تخ�سري  م�سروع 
�ساطئ  وم�����س��روع  الكينا،  م��زرع��ة  وم�����س��روع 
للزوار   ال�ستلت  بيع  وم�����س��روع  البطاريق، 
املوؤ�س�سة،  ق��ب��ل  م��ن  جمتمعية  كم�ساهمة 
النباتات   واإك��ث��ار  زراع���ة  مل�����س��روع   بالإ�سافة 

مثل  املوؤ�س�سة  م�ستل  يف  بالنقرا�س  املهددة 
ونبات  بالغ�سف،  وامل��ع��روف  املتقزم  النخيل 
واملرافق  الإن�����س��اءات  حيث  وم��ن  اخلن�سور. 
الراأ�سمالية  م�ساريعها  يف  احلديقة  تعتمد 
م��ك��ون��ات �سديقة  ع��ل��ى  ق��ري��ب��اً  تفتتح  ال��ت��ي 
للبيئة تخدم الأغرا�س ال�سياحية بالإ�سافة 
والطلبة  ل��ل��زوار  البيئي  بالتنوع  للتوعية 
مثل  امليدانيني،  والباحثني  والك��ادمي��ي��ني 
يقدم  ال���ذي  الطبيعية"  "املحمية  م�سروع 
منوذجا للحياة الربية يف مدينة العني من 
واأي�سا  املحلية،  والنباتات  احليوانات  حيث  
لل�سيطرة  اخل�سراء"  ال���واح���ة   " م�����س��روع 
واإعادة  والنباتية  احليوانية  النفايات  على 

ا�ستخدام النفايات اخل�سراء. 

جامعة الإمارات حتتفي بالي�م العاملي للمحيطات 2021

نظمهما اأبوظبي التقني و املوؤ�ش�شة ال�شعودية عرب الت�شال املرئي لأول مرة

6 م�صروعات اإماراتية �صع�دية تف�ز بج�ائز الأف�صل خالل معر�س وم�صابقة م�صاريع التخرج التقنية 

وفقًا لت�شنيف كيو ا�س للجامعات العاملية للعام 2022

جامعة اأب�ظبي تر�صخ مكانتها عامليًا للعام الرابع على الت�ايل

كانت �شت�شطر ل�شتئ�شالها

جناح فريق طبي مب�صت�صفى ت�ام فى عالج مري�صة تعاين من اآلم والتهابات يف اإحدى كليتيها

حديقة احلي�انات بالعني حتقق اإجنازات متن�عة يف اإثراء ال�صياحة البيئية وحفظ الرثوات الطبيعية

حتت �شعار كن متميزًا 
زايد للثقافة الإ�صالمية تنظم 

ملتقى افرتا�صيا مل�ظفيها
•• اأبوظبي- الفجر

زايد  ل��دار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�سال  الدكتورة  �سعادة  اأثنت 
خلل  املبذولة  ال��دار  موظفي  جميع  جهود  على  الإ�سلمية،  للثقافة 
املرحلة ال�سابقة وقدرتهم على تخطي جميع التحديات، وتفاين اجلميع 
على تقدمي العمل باأكمل وجه، وا�ستمرار النتاجية وامل�ساهمة يف �سرعة 
اتخاذ اخل��ط��وات والتدابري الح��رتازي��ة خ��لل ه��ذه الأزم���ة رغ��م كافة 
ال�سعوبات التي تواجه العمل عن بعد، والظروف اخلا�سة التي فر�سها 

وباء كوفيد 19.
للثقافة  زاي��د  دار  الثامن الفرتا�سي ملوظفي  امللتقى  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
برنامج  ع���رب  ب��ث��ه  مت  ال����ذي  متميزاً"  "كن  ���س��ع��ار  حت���ت  الإ���س��لم��ي��ة 
ميكرو�سوفت تيمز وح�سره �سعادة املدير العام ومدراء الفروع اخلارجية 
و�سحوبات  منوعة  فقرات  وت�سمن  الأق�سام،  وروؤ���س��اء  الإدارات  وم��دراء 

وم�سابقات �سائقة.
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ���س��لم��ي��ة يف  اأن ج��ه��ود دار زاي����د  اإىل  ال��ط��ن��ي��ج��ي  واأ����س���ارت 
ال��وق��ت احل���ايل ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اخلم�سية 
للقطاع  امل�ستقبلية  التوجهات  مع  يتوافق  مبا   2026-2022 للدار 
الدولة، والذي  املت�سارع يف  النمو  اأبوظبي، ملواكبة  اإم��ارة  الجتماعي يف 
ي�ساحبه تغريات م�ستمرة ُيلزم اجلميع ت�سميم وتطوير وتنفيذ مبادرات 
الأهداف  متكاملة من  وت�سغيلية �سمن منظومة  ا�سرتاتيجية  وبرامج 

ال�سرتاتيجية تخدم املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�سلمية.
القيادة  بني  الفعال  التوا�سل  ا�ستمرار  اأهمية  على  الطنيجي  واأك���دت 
التي مت حتقيقها  بالإجنازات  وا�سادت  الظروف،  واملوظفني يف خمتلف 
ال����دار وموظفيها  ي��وؤك��د ج��اه��زي��ة  2020، مم��ا  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���لل 
للتعامل مع التحديات والتغريات التي مير بها العامل، ودعت املوظفني 
التدريب  مهارات جديدة من خلل  واكت�ساب  اأنف�سهم  تطوير  ملوا�سلة 
وح�سور الدورات والور�س مما ينعك�س على اداء العمل وتطوره ويحقق 

ر�سا املجتمع.
وقدم �سفري ال�سعادة حممد عبدالرحمن العيدرو�س فقرة بعنوان "ق�سة 
ملهمة" حتدث فيها عن ق�سة حياته و كفاحه مع مر�سه منذ �سنوات 
الإميان  و  الإ���س��رار  و  الإرادة  و  العزمية  بف�سل  ال��ي��وم  اليه  و�سل  وم��ا 

بنف�سه.
على مر�سي  للتغلب  العلج  �سنوات طويلة من  بعد  العيدرو�س:  وق��ال 
اأرّد اجلميل لوطني وب��داأت بالتطوع يف  اأن  ت�ساءلت كثريا كيف ميكنني 
جمالت خمتلفة بالإ�سافة اإىل اإخل�سي يف وظيفتي وها اأنا اليوم اأعمل 
كم�ساعد يف جناح ال�ستدامة يف معر�س اك�سبو، واأوجه دعوة جلميع اأفراد 
املجتمع يف عدم احلكم على الأ�سخا�س من مظهرهم اخلارجي فقط بل 
الإميان بقدراتهم، ونحن بف�سل قيادتنا الر�سيدة نعي�س يف جمتمع منح 
واآمن بذوي الهمم وقدراتهم من خلل ت�سجيعهم على الدرا�سة والعمل 

والنخراط يف املجتمع.
وحر�سا على �سلمة املوظفني ولتمكني الإجراءات الحرتازية للعودة 
التدريجية للحياة الطبيعية خلل جائحة كوفيد19-، قدمت الدكتورة 
يف  امل��ع��دي��ة  والأم���را����س  الط��ف��ال  ا�ست�ساري  الظنحاين  �سليمان  ه��دى 
" تتحدث فيها عن فريو�س  "�ساهم معنا  بعنوان  ت��وام فقرة  م�ست�سفى 
على  ال�سوء  و�سلطت  للفريو�س  العاملية  والإح�سائيات  امل�ستجد  كورونا 

اإح�سائيات دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما تطرقت ال�سنحاين للحديث عن الأ�سئلة ال�سائعة حول الفريو�س 
انتقاله من �سخ�س لآخر والطريقة ال�سحيحة لرت��داء الكمام  وطرق 

لتجنب انتقال العدوى.
وخلل امللتقى الفرتا�سي مت تكرمي املوظفني احلا�سلني على تقدير 
احلا�سلني  املوظفني  تكرمي  اىل  بالإ�سافة  املا�سي  العام  خلل  امتياز 
على �سهادات عليا �سمن فقرة "�سجع"، لتحفيز املوظفني على ا�ستكمال 
ال��درا���س��ة واحل�����س��ول ع��ل��ى ال���درج���ات ال��ع��ل��ي��ا وب���ذل امل��زي��د م��ن اجلهد 

والإخل�س يف العمل.
ك��م��ا مت ال��ت��ن��وي��ه والإ�����س����ادة ب��امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا م��وظ��ف��ي ال���دار 
وا�ستعرا�س املقرتحات التي مت تطبيقها للنهو�س باأداء العمل وتطويره 
من اأجل حتقيق ر�سا املعنيني وجت�سيد روؤية الدار يف اأن تكون جهة رائدة 

لن�سر جوهر الثقافة الإ�سلمية.
وت�سجيعا على التعلم الذاتي مت خلل امللتقى ا�ستعرا�س اأ�سماء املوظفني 
املعتمدة  ك��ور���س��ريا  من�سة  ع��رب  التدريبية  ل��ل��دورات  ان�سماما  الأك���ر 
"جنم  لقب  باإطلق  ال��دار  قامت  حيث  اأبوظبي،  حكومة  اأكادميية  من 
كور�سريا" للموظف الأكر اإمتاما للدورات التدريبية وكان النجم للعام 
املا�سي هو ال�سيد ماجد املرزوقي بعدد 17 دورة و 185 �ساعة تدريبية، 
اجلدير بالذكر باأنه بلغ عدد ال�ساعات التدريبية جلميع املوظفني عرب 

تدريبية. �ساعة  من�سة كور�سريا خلل العام املا�سي 2،588 
واختتم امللتقى مب�سابقات ثقافية و�سحوبات �سائقة ح�سل فيها الفائزون 

على هدايا متميزة.
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مل  حيث  كورونا،  جائحة  خالل  للمعانقة  الكثريون  افتقد 
جوانب  من  العديد  يف  املمار�شة  هذه  اأهمية  مدى  يدركوا 
الأ�شدقاء  معانقة  على  قدرتنا  فقدنا  اأن  بعد  اإل  �شحتنا، 
الظهور  يف  اللقاحات  برامج  بداأت  اأن  بعد  والعائلة.والآن، 
وبداأت القيود يف التخفيف يف الكثري من البلدان، �شيحر�س 
الكثري من النا�س على العناق مرة اأخرى. واخلرب ال�شار هو 
اأي�شا العديد من  اأن العناق لي�س فقط �شعورا جيدا، بل له 

الفوائد ال�شحية، مبا يف ذلك ال�شحة العقلية.

حا�سة  اإىل  يعود  بالر�سا  ال�سعور  وراء  وال�سبب 
اللم�س لدينا. اإنه �سعور بالغ الأهمية ي�سمح لنا 
لي�س فقط با�ستك�ساف العامل من حولنا ج�سديا، 
خلل  م��ن  الآخ��ري��ن  م��ع  للتوا�سل  اأي�سا  ولكن 

اإن�ساء الروابط الجتماعية واحلفاظ عليها.
الأول  متميزين.  نظامني  م��ن  اللم�س  ويتكون 
الأع�ساب  من  نظام  وهو  ال�سريع"،  "اللم�س  هو 
ي�سمح لنا باكت�ساف الت�سال ب�سرعة )على �سبيل 
املثال، اإذا �سقطت ذبابة على اأنفك، اأو مل�ست �سيئا 
البطيء"،  "اللم�س  هو  الثاين  والنظام  �ساخنا(. 

املكت�سفة  الأع�������س���اب  م���ن  جم��م��وع��ة  وه�����ذه 
اللم�سية،  ال��و���س��لت  ت�سمى  ح��دي��ث��ا، 

العاطفي  امل��ع��ن��ى  ت��ع��ال��ج  وال���ت���ي 
للم�س.

اأ�سا�سي  ب�سكل  اللم�سية  الو�سلت  وتطورت هذه 
لت�سبح "اأع�ساب عناق" ويتم تن�سيطها عادة عن 
طريق نوع حمدد جدا من التحفيز: مل�سة لطيفة 
النموذجي  النوع  على درج��ة ح��رارة اجللد، وهو 

للعناق.
ون�����رى ال���و����س���لت ال��ل��م�����س��ي��ة ك��م��رح��ل��ة اإدخ�����ال 
واملمتعة  املجزية  اجلوانب  اإىل  للإ�سارة  ع�سبية 
املعانقة  مثل  اللم�سية  الجتماعية  للتفاعلت 

واللم�س.
الرحم  يف  العمل  ت��ب��داأ  حا�سة  اأول  ه��و  واللم�س 
اأ����س���ب���وع���ا(. وم��ن��ذ حلظة   14 )ح�����وايل 
ولدت������ن������ا، ت��ت��م��ت��ع امل���داع���ب���ة 
بفوائد  ل������لأم  ال��ل��ط��ي��ف��ة 
���س��ح��ي��ة م��ت��ع��ددة، مثل 
�سربات  معدل  خف�س 
ال���ق���ل���ب وت���ع���زي���ز منو 
ات�������������س������الت خ����لي����ا 

الدماغ.
يعانقنا  وع���ن���دم���ا 
���س��خ�����س م����ا، ف���اإن 
حتفيز 

اإ�سارات، عرب  ال��واردات اللم�سية يف جلدنا ير�سل 
يف  امل�ساعر  معاجلة  �سبكات  اإىل  ال�سوكي،  احلبل 
الإ�سارات  م��ن  �سل�سلة  ي�ستحث  وه���ذا  ال���دم���اغ. 
فوائدها  اأث��ب��ت��ت  وال��ت��ي  الع�سبية،  الكيميائية 
الكيميائية  امل����واد  ب��ع�����س  وتت�سمن  ال�����س��ح��ي��ة. 
الأوك�سيتو�سني،  ه��رم��ون  الع�سبية 
الرتابط  دورا مهما يف  يلعب  ال��ذي 
الجتماعي، ويبطئ معدل �سربات 
م�ستويات  م����ن  وي���ق���ل���ل  ال���ق���ل���ب 

التوتر والقلق.
وي����دع����م اإط�������لق الإن�����دورف�����ني 
امل��ك��اف��اأة يف الدماغ  يف م�����س��ارات 
بال�سعادة  ال����ف����وري  ال�����س��ع��ور 
والرفاهية امل�ستمدة من العناق 

اأو املداعبة.
ومهدئ  م��ري��ح  ت��اأث��ري  وللمعانقة 
لدرجة اأنه يفيد �سحتنا اأي�سا بطرق 

اأخرى:

يح�ّشن نومنا: 
من املعروف اأن اللم�سة اللطيفة تنظم نومنا 
لأنها تخف�س م�ستويات هرمون الكورتيزول. 
النوم  ل��دورة  الرئي�سي  املنظم  هو  والكورتيزول 
وال���س��ت��ي��ق��اظ ل��دي��ن��ا ول��ك��ن��ه ي��زي��د اأي�����س��ا عندما 
ن�����س��ع��ر ب��ال��ت��وت��ر. ول���ذل���ك ف���ل ع��ج��ب اأن ت���وؤدي 
النوم  تاأخري  اإىل  التوتر  من  املرتفعة  امل�ستويات 

وت�سبب اأمناط نوم متقطعة اأو اأرقا.

يقلل من التفاعل مع الإجهاد: 
الفورية  واملمتعة  املهدئة  امل�ساعر  اإىل  بالإ�سافة 
التي يوفرها العناق، فاإن اللم�سة الجتماعية لها 
يجعلنا  ما  ل�سحتنا،  امل��دى  طويلة  فوائد  اأي�سا 

اأقل تفاعل مع التوتر وبناء املرونة.
النمو  ف��رتات  خ��لل  التنموية،  اللم�سة  وتعمل 
املبكرة، على اإنتاج م�ستويات اأعلى من م�ستقبلت 
الكورتيزول  من  اأقل  وم�ستويات  الأوك�سيتو�سني 
يف م��ن��اط��ق ال���دم���اغ ال��ت��ي ت��ع��د ح��ي��وي��ة لتنظيم 
امل�ساعر. والر�سع الذين يتلقون م�ستويات عالية 
مع  تفاعل  اأق��ل  ليكونوا  ي��ك��ربون  الت�سال  م��ن 
ال�سغوطات ويظهرون م�ستويات اأقل من القلق.

يزيد من الرفاهية واملتعة:
اللم�سة الجتماعية   على مدى حياتنا، تربطنا 
وهذا  علقاتنا،  على  احل��ف��اظ  يف  وت�ساعد  معا 
لأن��ه يطلق الإن��دورف��ني، ما يجعلنا نرى العناق 
يجمعنا  ال��ذي  اللم�س  ويوفر  كمكافاأة.  واللم�س 

معا، دعما ل�سحتنا اجل�سدية والعاطفية.
وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ل��م�����س م��ط��ل��وب��ا، ي��ت��م م�ساركة 
ال��ت��ب��ادل. ويف  ال�سخ�سني يف  ك��ل  ب��ني  ال��ف��وائ��د 
ال���واق���ع، ح��ت��ى م��داع��ب��ة ح��ي��وان��ك الأل��ي��ف ميكن 
والرفاهية،  ال�سحة  ع��ل��ى  ف��وائ��د  ل��ه��ا  ي��ك��ون  اأن 
من  ك��ل  يف  الأوك�سيتو�سني  م�ستويات  زي���ادة  م��ع 

احليوان الأليف و�ساحبه.
ميكن اأن ي�ساعدنا يف حماربة العدوى: من خلل 
الأوك�سيتو�سني  ذل��ك  يف  مبا  هرموناتنا،  تنظيم 

والعناق  اللم�س  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن  وال��ك��ورت��ي��زول، 
اأي�سا على ال�ستجابة املناعية للج�سم.

ويف حني اأن امل�ستويات العالية من التوتر والقلق 
العدوى،  مكافحة  على  قدرتنا  تكبح  اأن  ميكن 
ال�سحة  تفيد  والداعمة  الوثيقة  العلقات  ف��اإن 

والرفاهية.
وت�سري الأبحاث اإىل اأن احل�سن يف ال�سرير ميكن 
اأن يحمينا من نزلت الربد، حيث اأنه من خلل 
م��راق��ب��ة وت���رية ال��ع��ن��اق ب��ني م��ا ي��زي��د قليل عن 
لفريو�س  تعر�سوا  الذين  البالغني  من   400
"العناق"  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ال�����س��ائ��ع،  ال����ربد 

بالزكام.  للإ�سابة  تعر�سهم  ع��دم  على  ي�سيطر 
وحتى لو فعلوا ذلك، فقد تظهر عليهم اأعرا�س 

اأقل حدة.
احلفاظ  يف  ن�ستمر  اأن  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  ح��ني  ويف 
على �سلمتنا، من املهم بنف�س القدر األ نتخلى 
العزلة  اأن  امل��ع��روف  الأب���د. وم��ن  اإىل  العناق  عن 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ع��ور ب��ال��وح��دة ي���زي���دان من 
تدر�س  اأن  ينبغي  ورمب��ا  املبكر،  امل��وت  يف  فر�سنا 
اإىل  الفتقار  ك��ان  اإذا  فيما  امل�ستقبلية  الأب��ح��اث 
وراء  ال��داف��ع  هو  الجتماعية  اللم�سة  اأو  العناق 

ذلك.

لها تاأثري مريح ومهدئ

اأربع ف�ائد �صحية للعناق.. وملاذا ي�صعرنا بالر�صا؟

اأ���س��اب��ي��ع م���ن دواء  ���س��ت��ة  ت���اأث���ريه يف دورة م��دت��ه��ا  وق���ارن���وا 
اإ�سكيتالوبرام امل�ساد للكتئاب لدى 59 �سخ�سا يعانون من 

اكتئاب متو�سط اإىل �سديد.
اأنه  وج��دوا  "واعدة" حيث  باأنها  النتائج  الباحثون  وو�سف 
املجموعتني،  الكتئاب يف كل  درج��ات  يف حني مت تخفي�س 
حدثت التخفي�سات ب�سرعة اأكرب يف جمموعة ال�سيلو�سيبني 

وكان لها تاأثري اأكرب.
وعلى الرغم من ذلك، لحظوا اأن الدرا�سة كانت على نطاق 
التجارب  م��ن  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  يعني  م��ا  �سغري، 
ال�سيلو�سيبني فعال مثل م�سادات  كان  اإذا  ما  ملعرفة  املهمة 

الكتئاب التقليدية على مدى فرتة زمنية اأطول.
من  اأولية  جرعة  تلقوا  متطوعا   30 اأن  الدرا�سة  و�سهدت 
ال�سيلو�سيبني )25 مغ( يف بداية الفرتة التجريبية، تليها 
تناولوا  كما  اأ���س��اب��ي��ع.  ث��لث��ة  بعد  م��غ(   25( ثانية  ج��رع��ة 
اأثناء  اأ�سابيع  �ستة  مل��دة  يوميا  واح��دة  م��رة  دواء وهمي  حبة 

الدرا�سة.
1 م���غ من  ال���ث���ان���ي���ة،  امل��ج��م��وع��ة  29 م�����س��ارك��ا يف  وت��ل��ق��ى 
مغ،   1 ث��ان��ي��ة  وج��رع��ة  ال��درا���س��ة،  ب��داي��ة  يف  ال�سيلو�سيبني 
يتم  بحيث  اأ�سابيع. وهي جرعة منخف�سة جدا  بعد ثلثة 
يكون  اأن  املرجح  غري  ومن  ن�سطة  غري  اأنها  على  ت�سنيفها 

لها تاأثري.
اأي�سا حبة يومية من عقار  امل�ساركني  اإعطاء هوؤلء  كما مت 

اإ�سيتالوبرام ملدة �ستة اأ�سابيع، يوميا.
وخلل جل�سات احل�سول على اجلرعات، ا�ستمعوا اإىل قائمة 
للذكريات  مثرية  اأ�سواتا  ت�سمنت  والتي  املو�سيقى،  ت�سغيل 

بالإ�سافة اإىل الأ�سوات الكل�سيكية.
ومت اإر�ساد امل�ساركني من خلل جتاربهم من قبل فريق دعم 

نف�سي، مع اأطباء نف�سيني.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال���درا����س���ة، ق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور دي��ف��ي��د نوت، 
والربوفي�سور اإدموند جيه �سافرا �سري،  خرباء علم الأدوية 
"يرتاكم  ل��ن��دن:  كوليدج  اإم��ربي��ال  يف  والع�سبية  النف�سية 
40 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك،  اإىل   30 التاأثري على مدى 
اإىل  ح��وايل ثلث  امل��دة  تاأثري  يكون  النا�س،  ملعظم  بالن�سبة 

اأربع �ساعات".
 New England ووفقا للدرا�سة، التي ُن�سرت يف جملة
الذين  الأ�سخا�س  اأظهر   ،Journal of Medicine
عوجلوا بال�سيلو�سيبني حت�سنا عرب جمموعة من املقايي�س 

الذاتية.
وكان التاأثري اجلانبي الأكر �سيوعا ملركب الفطر ال�سحري 

هو ال�سداع الذي حدث بعد يوم من جل�سات اجلرعات.
اأن  الباحثون من  النتائج الإيجابية، حذر  وعلى الرغم من 
التداوي  يحاولوا  األ  يجب  بالكتئاب  امل�سابني  الأ�سخا�س 
�سياقا  قدم  الفريق  لأن  ال�سيلو�سيبني  با�ستخدام  باأنف�سهم 
ال�سحري  اإن تناول الفطر  �سريريا وعلجيا خا�سا، وقالوا 
له  تكون  ل  قد  الإج����راءات  ه��ذه  دون  من  ال�سيلو�سيبني  اأو 

نتائج اإيجابية.

مرّكب خمدر يف الفطر ال�صحري »واعد« كعالج لالكتئاب
وجد بحث جديد اأن العن�شر الن�شط يف الفطر ال�شحري الذي مينحه تاأثريا 
مقارنة  الكتئاب،  ع��الج  يف  الأف�شل،  يكن  مل  اإن  جيدا،  يكون  قد  خم��درا، 

بالعالجات ال�شائعة.
وبحث فريق من اإمربيال كوليدج لندن يف الإمكانات العالجية لل�شيلو�شيبني 

املوجودة يف الفطر.
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العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مذكرة اعالن حكم ن�شرا 
يف  الدعوى 2021/3220 )اأمر اأداء(     

املرفوعة من املدعي/ حممد �سعيد �سامل اجلعيدي احل�سرمي 
�سد املدعى عليه / حممد طه كوندوبارامبيل كمو - الهند اجلن�سية.

نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اإليها القرار املبني اأدناه.
الق�رار

وقدره)21500  مبلغا  للمدعي  ي�����وؤدى  اأن  عليه  امل��دع��ي  ن��ام��رب��ال��زام 
درهم( فقط )واحد وع�سرون الف وخم�سمائة درهم( والزمته بالفائدة 
مبقدار 5%�سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتي متام ال�سداد والزمته 

بامل�سروفات.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
املو�شوع / اأمر على العري�شة : تعديل م�شمى القبيلة 

طالب االأمر :  نوال عقيل احمد عقيل  

اأطيب  ل�سعادتكم  تقدم  ان  الإبتدائية  الإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
حتياتها ووافر �سكرها ،،، 

القبيلة  ال�سيد/ نوال عقيل احمد عقيل / بتعديل م�سمى  للطلب املقدم من 
اىل  ا�ستنادا   )8500/304( رقم  قيده  خل�سة  يف  )ال�سريفي(  اىل  )ا�سرفة( 

خل�سة قيد والدها )عقيل احمد عقيل ال�سريفي( رقم القيد )577-706(
الإحتادية  خورفكان  حمكمة  اىل  يتقدم  ان  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فمن 

الإبتدائية خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذا الإعلن.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن احلكم ال�شادر 

يف الدعوى املدنية رقم 167/2020 عمایل جزئى ن�شرا
املدعي/ قي�سرخان عمري خان

املدعي عليه / ال�ساملية اجلديدة ملقاولت البناء ذ م م ل�ساحبها / حممد بيك 
حممد عبداهلل عبدالرحمن البلو�سي - ليكن معلوما لديكم اأن الق�سية املدنية 
2020 امام   /11/29 اأع�له ق�د ح�ك�م في�ه�ا مبثابة احل�س�وري بيوم  امل�سار 

الدائرة املدنية اجلزئية بالآتي: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعى عليه بان يوؤدى للمدعي مبلغ 

بامل�ساريف. والزمتها  متاخرة  رواتب  درهم   32500
القا�شي / �شليمان را�شد الكعبي

رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
دبي  - جتاري  ا�شتنناف   2020 ل�شنة  يف الدعوى رقم 2696 

املقامة من / 1- نا�سر عبد اهلل احمد الغرير
م�سئولية حمدودة( )ذات  العامة  للتجارة  الرحماين  �سركة   -2

�سد /1- براهيم يو�سف عبد الرحمن الرحماين ، واآخرون
املطلوب اأعلنهم : امل�ستاأنف �سدها الرابع / �سركة �سوبر�ستون ام اف جى )�س.م.ح ( 

امل�ستاأنف �سدها اخلام�س /�سركة القي�سر لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م(
امل�ستاأنف �سدها ال�ساد�س / �سركة في�سل الرحماين لتجارة مواد البناء

ن�عل�ن ن�ح�ن جلن�ة اخلب�رة الثلثي�ة املنتدب�ة ) حمم�د حمي�د حمم�د امل�ري - حمم�د ن�ا�س�ر �س�ي�ف ال�تلي - عب�د اهلل حمم�د جمع�ه 
الق�ع�ود ( ، اأن�ه ت�م تعينن�ا م�ن حمكم�ة دب�ي ال�ستئنافية امل�وقرة لتنفي�ذ م�هم�ة اخلب�رة ال�واردة بحك�م املحكم�ة ال�س�ادر بجل�س�ة 21-
ف�ي ال�دعوى امل�ذكورة اأع�له. ك�م�ا ن�عل�ن امل�س�تاأنف �س�دهم الراب�ع واخل�ام�س وال�س�اد�س )�س�ركة �سوبر�س�تون ام اف ج�ى   2021-03
)�س.م.ح( - �س�ركة القي�س�ر لتج�ارة م�واد البن�اء )�س.ذ.م( - و �س�ركة في�س�ل الرحم�ان�ي لتج�ارة م�واد البن�اء( وذل�ك حل�س�ور اجتم�اع 
اخلب�رة املق�رر ل�ه ي�وم اخلمي�س املواف�ق 17-06-2021 ف�ي مت�ام ال�س�اعة 1:00 م�س�اء وذل�ك م�ن خ�لل الت�س�ال املرئ�ي بجمي�ع 
اأط�راف الن�زاع عب�ر تطبي�ق زووم )ZOOM( بال�دخول عل�ى ال�رابط الإلكرتون�ي ادن�اه، وف�ي ح�ال اي معوق�ات حت�ول دون ال�دخول 

عل�ى راب�ط الجتم�اع يرج�ي التوا�س�ل : ه�انف رق�م 043413632
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83187959884?pwd=MWJ2NzJiMW9pdWV3NGt5UWNyNTdzQT09&from=addon
Meeting ID: 831 8795 9884
Passcode: 8hfy2L

بالنيابة عن جلنة اخلربة
خبري ح�شابي / حممد نا�شر التالي

اإعالن اإجتماع جلنة اخلربة 

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
يف  الدعوى رقم 2021/76 جتاري كلي - دبي 

املدعي / ميتاغرا بزني�س كون�سالتن�سي )م.د.م.�س(
يف الدعوى رقم 2021/76 جتاري كلي - دبي   

حددنا  فقد  اعله  الدعوى  يف  اخلربة  املوقرة لعمال  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الإجتماع  لعقد  ع�سرا  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  متام  يف   2021/6/16 املوافق  الأربعاء  يوم 
الأول للجنة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية 

042555155  : تليفون   -  expert@alsharid.com
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات 
تطورات  وملتابعة  ا�ستف�سارات  اية  ب�ساأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستلم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
عن اللجنة 
اخلبري / عبدالرحمن ح�شام الدين �شرف 
رقم القيد مبحاكم دبي 170

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اعالن بالن�شر

AJ20201227C12281
املخطر :  �سيف ال�سلم فريد الرحمن  - اجلن�سية : بنغلدي�س

�سد
املخطر اليه : علء كمال احمد عبداهلل - اجلن�سية : الردن 

اإخطار عديل بالوفاء
درهم  وخم�سمائة  الفا  ع�سر  )ثلثة  رهم  د   13500 وقدره  مبلغ  اإليه  املخطر  يداين  املخطر  كان  ملا 
لغري( حيث حرر املخطر اإليه ل�سالح املخطر اي�سال اأمانة بقيمة املبلغ املطالب به ، وذلك على �سبيل 
المانة لرده حني طلبه، بيد اأن املخطر اليه اأبا وامتنع عن الوفاء بالتزاماته املتفق عليها ، مما يعد معه 
بعالية  املذكورة  املديونية  �سداد  ؛ فانه تخطركم ب�سرورة  بناء عليه  اخلل منها مبا هو متفق عليه.  
ال�سداد  12% من تاريخ املطالبة وحتى  القانونية بواقع  الفائدة  ، مع  اأيام من تاريخه  خلل خم�سة 
اإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل حقوق موكنا مع حتميكم  التام ، وال فاإننا �سن�سطر اإىل 

الر�سوم وامل�ساريف وبدل اأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل العام بعجمان

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - اية ا�س ماريتامي )م م ح(  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021/0001557 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : اية ا�س ماريتامي )م م ح( 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ  �سونيل الوين جريوحي كوتينهو  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 67719 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي /معت�شم احمد �شمري ابو �شادي  
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�شهم ملقاوالت تركيب وحدات التكييف   
عمايل   SHCEXCILABS2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003902/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سهم ملقاولت تركيب وحدات التكييف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ قي�سر عبا�س حممد امري  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف 7372 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.
القا�شي / معت�شم احمد �شمري ابو �شادي 
حمكمة ال�شارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0003751 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / �سودري تيمر عبا�س حممد  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعله ل�سالح / مرمي علي عبيد العويد ال�سهويهي  بالتايل :
انه بتاريخ 2021/5/3

ان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )6000( درهم والزمته  بالزام املدعي عليه  ناأمر 
اليوم  من  اعتبارا  القانونية   املدة  خلل  لل�ستئناف  قابل  حكما  بامل�سروفات. 

التايل لن�سره.
القا�شي/ ه�شام احمد عو�شني 
حمكمة ال�شارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0001642  جتاري )جزئي(    
اإىل املدعى عليه : ملتيلن للعطلت �س ذ م م

نعلمكم باأن املدعي الوان لل�سياحة المارات العربية املتحدة/ اجلن�سية، 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعله للمطالبة قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري : اإلزام املدعى 
و�سبعة  درهم  و�ستني  وت�سعة  و�سبعمائة  “األف  1769.67درهم  للمدعية  ت��وؤدى  باإن  عليها 

و�ستني فل�س “والزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.
للمدعية  ت���وؤدي  ب��اإن  عليها  امل��دع��ى  اإل���زام   -: : مبثابة احل�سوري  املحكمة  ق��ررت   -: احلكم 
1.769،67 درهم “األف و�سبعمائة وت�سعة و�ستني درهم و�سبعة و�ستني فل�س" واإلزام املدعى 

عليها بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات .
حرر بتاريخ : 2021/06/07  - حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
القا�شي / ح�شام الدين م�شطفى حممد خ�شر 
حمكمة ال�شارقة/ حمكمة التنفيذ املدنية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000936/ 
اإىل املحكوم عليه : �سامل عبداهلل �سامل حممد بن لوح الدهماين  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ التميم لتاأجري ال�سيارات واحلافلت - ذ م م  

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

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 23236.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / عبداهلل املر�شدي         
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

 ق�شم احلجوزات والبيوع
الق�شية التنفيذية رقم 1699 ل�شنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�شرا(
 اإىل املنفذ �سدهم / 1- علي عمران العوي�س  2- مرمي علي عبداهلل العوي�س ، 3- �سركة علي عمران العوي�س لل�ستثمار - ذ م م او ج 

ل�سالح طالب التنفيذ/ بنك دبي التجاري
www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 

العائدة  العقارات  2021/6/16 وذلك لبيع  املوافق  الأربعاء  الثانية ع�سر ظهرا يوم  ال�ساعة  emiratesauction.ae يف متام 
ملكيتها للمنفذ �سدهم واأو�ساف العقارات على النحو التايل :  - العقارقطعة رقم 203 ملك مبنطقة املحطة باإمارة ال�سارقة، ب�سعر 
التقييم : 126،685،000 درهم )مائة و�ستة وع�سرون مليونا و�ستمائة وخم�سة وثمانون األف درهم( وهو عبارة عن بناية )اأر�سي + 
طابق مكاتب + 6 طوابق مو اقف + 25 طابق �سكني + طابق خدمات + مهبط طائرات(.  - العقارقطعة رقم 1179 ملك مبنطقة اخلان 
باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 83،235،000 درهم )ثلثة وثمانون مليون ومائتان وخم�سة وثلثون األف درهم( وهو عبارة عن 
بنابة )ار�سي + 5 طوابق مواقف + 20 طابق متكرر + نادي �سحي + مهبط طائرات( - العقار قطعة رقم 534 ملك مبنطقة النهدة 
باإمارة ال�سارقة، ب�سعر التقييم : 80،000،000 درهم )ثمانون مليون درهم ( وهو  عبارة عن بناية )اأر�سي + 7 طوابق مواقف + 20 
طابق + مهبط طائرات(. يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من 
الثمن املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين 
للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا 

اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5127(

املخطر: عادل نوري جابر - اجلن�سية المارات
املخطر اليهما :1( بلت فورمز للتجارة العامة �س. ذ.م.م

املحلوي العاطي  عبد  حممود  احلميد  عبد   )2
100107 وامل�سحوب علي بنك  املخطر يخطركم بال�وف�اء و�سداد قيمة ال�سيك رقم 
دبي الإ�سلمي مببلغ وقدره 268463 درهما )مئتان وثمانية و�ستون األف واربعمائة 
وثلث و�ستون درهما( املوؤرخ يف 2020/8/30 واملبلغ مو�سوع الخطار، وذلك خلل 
ال�سداد  ل��ه��ذا الخ��ط��ار. ويف ح��ال��ة ع��دم  ا�ستلمكم  ت��اري��خ  اأي���ام عمل م��ن  اأج���ل �سبعة 
اتخاذ الإجراءات  فاإنه �سوف يتم  بناء على هذا الخطار،  املذكورة  باملديونية  والوفاء 
حتميلكم  مع  املديونية،  حمل  املبالغ  ل�سداد  باإج�باركم  الكفيلة  والق�سائية  القانونية 

كافة امل�ساريف والر�سوم القانونية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/4979(

رقم املحرر 95897/1/2021
املنذر : اأميك�س ال�سرق الأو�سط �س.م.ب )حاليا( - امريكان اك�سربي�س )�سابقا(

املنذر اإليه : ح�سني جا�سم ح�سني على ال�سايغ - اماراتي اجلن�سية
 - التالية:  ال�سيكات  املنذر  ل�سالح  امل�سرق  بنك  لدى  امل�سريف  ح�سابه  م�ن  اإلي�ه  املنذر  �سحب   )1  : املو�سوع 
الدفع يف  امل�ستحق  دره��م(  األ��ف  ع�سر  )ثمانية  دره��م   18،000 قيمته  البالغة  رقم )000090(  ال�سيك 
البالغة قيمته 7،000 درهم )�سبعة اآلف درهم( امل�ستحق   )000091( رقم  ال�سيك   -  2010/4/19
لعدم وجود ر�سيد  لل�سرف  تقدميها  عند  الذكر  �سالفة  ال�سيكات  اإرت�دت   )2  .2010/4/19 الدفع يف 
ك�اف للوف�اء  مبقابلها. 3( تر�س�د بذم�ة املن�ذر اإلي�ه ل�س�الح املن�ذرة ع�ن تل�ك ال�سيكات مبلغ�ا اإجمالي�ا و ق�دره 
25،000 درهم )خم�سة و ع�سرون األف درهم(، امتنع املنذر اإليه عن �سدادها. عليه، فاإن املنذرة توجه هذا 
الإنذار لتكليف املنذر اإليه للوفاء بقيمة ال�سيكات �سالفة الذكر و قدرها 25،000 درهم )خم�سة و ع�سرون 
األف درهم( خلل خم�سة اأيام عم�ل م�ن ت�اريخ ت�سلمه لهذا الإنذار حتت طائلة اإتخاذ الإجراءات القانونية 

للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�سائية وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

�شريبة  تنفيذ   AJCEXCIPTAX2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000752/ 
اإىل املحكوم عليه : احمد عبدالرحيم علي اخل�سراوي  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي �سامل عبداهلل النعيمي - اجلن�سية : اإماراتي  

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

ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامل الر�سوم وامل�ساريف : 55233.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001792 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / مرمي يو�سف �سعداهلل وليد املهريي  9274670
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/8 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعله ل�سالح / النجوم لتاأجري ال�سيارات بالتايل :
ن�س احلكم 

من  اعتبارا  يوما   ...... القانونية  املدة  خلل  لل�ستئناف  قابل  حكما 
اليوم التايل لن�سره.

القا�شي / خالد �شهري ربيع 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار عديل بالن�شر

للمحرر رقم )2021/5154(
املنذرة : خان�ساحب للإ�ستثمار �س ذ م م

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها الثانية : نوال عبدالغفار غلوم ح�سني

تكلف املنذرة املنذر اإليها الثانية ب�سرعة �سدادها ما تر�سد يف ذمتها مبلغ وقدره 340.314.25 
درهم )ثلثمائة واأربعون األف وثلثمائة واأربعة ع�سر درهماً وخم�سة وع�سرون فل�ساً( اإجمايل 
الإنذار يف خلل  املبلغ مو�سوع  �سداد  اأن يتم  ، وعلى  اإيجارية  املتاأخر بذمتها من مبالغ  قيمة 
�سبعة اأيام من تاريخه الإعلن بالن�سر، اأو الإخلء يف حالة الإمتناع عن ال�سداد وت�سليم براءة 
الذمة من هيئة الكهرباء واملياه يف دبي مع اإ�سلح ما قد يكون حلق باملحل من اأ�سرار وتغيريات 
وما  ذكر  مبا  وللمطالبة  اللزمة  القانونية  الإجراءات  كافة  لإتخاذ  املنذرة  �ست�سطر  واإل   ،
كافة  حتملكم  اإىل  بالإ�سافة   ، وال�سرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�س  اإيجارية  قيمة  من  ي�ستجد 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
يف  الدعوى رقم AJCFICIREA2021 /0001760 مدين )جزئي( 

اإىل املدعي عليه : عبدالعزيز حممد عبدالعزيز من�سور  
جمهول حمل الإقامة : عنوانه عجمان النعيمية مكاين رقم 45698754644 

هاتف رقم 0562602020  
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/6/14 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على 
بو�سفك مدعي   - اعله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  ع�سرة 

عليه. حرر بتاريخ  2021/5/31 م.   
مدير اخلدمات الق�شائية      
مرمي ابراهيم البلو�شي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

 يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة االجنليزية  
 SHCAPCICIVS2021/ 0000696 يف اال�شتئناف رقم

بناء علي طلب امل�ستاأنف/ عبداهلل ابراهيم الطوالبة 
اىل امل�ستاأنف �سده : مارميو ثو �سوبر امانيال �سوبر - هندي 
الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت   - اجلن�سية 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  ال�ستئنافية  ال�سارقة  مبحكمة 
الثلثاء  ي��وم  يف  وذل���ك  امل�ستندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى 

املوافق  2021/6/15 
رئي�س مكتب ادارة الدعوى
د/ ندى حممد حممود        

             وزارة العدل  
حمكمة ال�شارقة اال�شتئنافية االحتادية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 639
البي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ، باك�ستان  اجلن�سية:   - الي�ا�س  احم�د حمم�د  فرق�ان  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
 : اجلن�س�ية   - يو�سفزى  عبدال�سميع   : ال�س�يد  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغة  ح��س�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
اأفغان�س�تان ، ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )فرق�ان احم�د الي�ا�س لتج�ارة قط�ع ال�غي�ار امل�ستعملة لل�س�يارات( تاأ�س�س�ت 

ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )778756( ال�س�ادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
تعديلت اخرى:- تغيري ال�سم التجاري من )فرقان احمد اليا�س لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات( 

لي�سبح )عبدال�سميع يو�سفزى لتجارة قطع الغيار امل�ستعملة لل�سيارات( - تغيري وكيل خدمات
الكاتب  �سان  2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 642
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�ان ال�سيد/ حممد منري ال�سلم حمد م�س�ل�م ال�دين - بنغلدي�س اجلن�سية 
التجارية )حممد منري  الرخ�سة  100% ح�سة يف  البالغة  كامل ح�سته  وبيع  بالتن�ازل  يرغب 
ال�سلم لتجارة الدوات احلديدية( ترخي�س رقم )612946( وذلك ايل ال�سيد/ حممد قطب 
الدين تاوكدر - بنغلدي�س اجلن�سية. حيث مت تنازل مالك الرخ�سة لآخر وحيث مت التفاق بني 
ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري فقط وذلك من: ال�سم التجاري من : حممد منري ال�سلم 

لتجارة الدوات احلديدية  ايل : حممد قطب لتجارة الدوات احلديدية.
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

  اعالن بالن�شر
املرجع : 641

بنغلدي�س   - ال�دين  م�سلم  حممد  ال�سلم  منري  حممد  ال�سيد/  ب�ان  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
التجاري�ة  الرخ�س�ة  ف�ي  ح�س�ة   %100 البالغ�ة  ح�س�ته  ك�ام�ل  وبي�ع  بالتن�ازل  يرغب  اجلن�سية 
)حممد مني�ر لتج�ارة م�واد البن�اء( ترخي�س رقم )708541( وذلك ايل ال�سيد/ حممد قطب 
الدين تاوكدر - بنغلدي�س اجلن�سية  حيث مت تنازل مالك الرخ�سة لآخر وحيث مت التفاق بني 
ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري فقط وذلك من:  ال�سم التجاري من : حممد منري لتجارة 

مواد البناء ايل : حممد قطب لتجارة مواد البناء
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
  اعالن بالن�شر

املرجع : 152
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : جميل احمد غلم �سرور - اجلن�سية باك�ستان ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيد : عتيق اهلل حبيب، 
امل�ستعملة(   ال�سيارات  لتجارة  المريكي  )املزاد  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بريطانيا،  اجلن�سية 
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املال والأعمال

»اأب�ظبي للج�دة« ينجز 567 فح�صا عرب 
»خمترب الزراعة« منذ بداية 2021 

•• اأبوظبي -وام: 

الزراعة”  “خمترب  خ��لل  م��ن  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأجن��ز 
للأ�سمدة  ا  فح�سً  567 اإج���راء  امل��رك��زي  الفح�س  خمترب  لقطاع  التابع 
اجلاري2021  العام  بداية  منذ  الزراعي  للغر�س  املعدة  واملياه  والرتبة 
�ساأنها  من  التي  الزراعية  اخل��دم��ات  لتوفري  املخترب  جهود  �سمن  وذل��ك 

حتقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن احليوي يف الإمارة.
وقالت الدكتورة مرمي ال�سام�سي مدير اإدارة علوم احلياة – العني اإن اإن�ساء 
ج��اء للإ�سهام يف  امل��رك��زي  الفح�س  ال��زراع��ة كجزء من خمتربات  خمترب 
الغذائي وتعزيز  الأمن  �ساأنها حتقيق  التي من  الزراعية  توفري اخلدمات 
الأم��ن احليوي يف الإم��ارة وذلك من خلل تقدمي جمموعة من خدمات 
جودة  من  التاأكد  حتاليل  يف  تتمثل  والتي  الزراعية  والتحاليل  الفح�س 
امل�ستخدمة  امل��ي��اه  وحتاليل  ال��رتب��ة  حتاليل  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف  الأ���س��م��دة 
اأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  ال�سام�سي  واأو���س��ح��ت  ال��زراع��ي��ة.  ل��لأغ��را���س 
الإمارات “وام” اأنه نظًرا لأهمية قطاع الزراعة يف حتقيق الأمن الغذائي 
احتياجات  بتلبية  تعنى  فح�س  ق���درات  ت��وف��ري  اإىل  ال�����س��رورة  دع��ت  فقد 
ت�سهم  حيث  البحثية،  واملراكز  وال�سركات  وامل��زارع��ني  التنظيمية  اجلهات 
الغذائي  للأمن  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الفنية يف حتقيق  هذه اخلدمات 
من خلل توفري حلول للقطاع الزراعي، واأي�سا حت�سني الإنتاج الزراعي 
امل��ع��دة للأغرا�س  امل��ي��اه  م���وارد  واإدارة  ال��زراع��ي��ة  امل��دخ��لت  اأج���ود  واختيار 
الزراعية بهدف تطوير اإنتاج حملي م�ستدام. واأ�سافت اأن خمترب الزراعة 
يعتمد م�سارين لتقدمي خدمات الفح�س حيث يتم تقدمي اخلدمة الطارئة 
خلل 3 اأيام عمل اأما يف حال العينات غري امل�ستعجلة مدة تقدمي اخلدمة 
ي�سهم يف حت�سني  الزراعة  اأن خمترب  ال�سام�سي  واأك��دت  اأي��ام عمل.   7 هي 
القدرات التقنية للمزارعني وحت�سني الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلل 
متكني املزارعني من معرفة اخل�سائ�س الكيميائية للمياه امل�ستخدمة يف 
املختلفة،  املحا�سيل  لزراعة  الرتبة  وكذلك مدى �سلحية وجودة  الري، 
اأو كيميائية من ناحية  اأنواع الأ�سمدة �سواء كانت ع�سوية  اأف�سل  واختيار 
اجلودة وا�ستخداماتها يف تغذية النباتات املزروعة. واأ�سافت ال�سام�سي اأنه 
يتوفر  وم��ا  النبات  فيه  يعي�س  ال��ذي  الو�سط  على  التعرف  ال�سروري  من 
ال���زراع���ي، وم��ن هنا  الإن��ت��اج  �ساأنها حت�سني  م��ن  ت��غ��ذوي��ة  م��ن عنا�سر  ب��ه 
املركزي  املخترب  �سعى  التي  للرتبة  املختلفة  الأن��واع  حتليل  اأهمية  ج��اءت 
الفيزيائية  التحاليل  من  جمموعة  املخترب  لدى  وتتوفر  تطويرها؛  اإىل 
الرتبة  نوعية  معرفة  يف  �ست�سهم  التي  للرتبة  وامليكانيكية  والكيميائية 
ا يف التعرف  ومدى ملئمتها لزراعة املحا�سيل املختلفة؛ كما �ست�ساعد اأي�سً
على امل�ساكل التي تعاين منها الرتبة وحتديد خ�سوبتها وتقدير الكميات 

اللزمة من الأ�سمدة والعنا�سر التغذوية.

»مبادلة« ت�صارك يف حتالف لال�صتح�اذ على 
% من اأ�صهم »اأرامك� لإمداد الزيت اخلام«  49 

•• اأبوظبي-وام:

“اإي.اآي.جي  �سركة  تقوده  حتالف  اإىل  لل�ستثمار  مبادلة  �سركة  ان�سمت 
“اأرامكو  مع  �سفقة  يف  دخلت  التي  الأمريكية  بارترنز”  اإنرجي  جلوبال 
مت  التي  ال�سركة  اأ�سهم  م��ن   49% ح�سة  على  لل�ستحواذ  ال�سعودية” 

تاأ�سي�سها حديثا حتت ا�سم �سركة “اأرامكو لإمداد الزيت اخلام«.
اأنباء الإمارات  يف بيان �سدر عنها اأم�س وح�سلت وكالة  “مبادلة”  وقالت 
على ن�سخه منه اإن “اأرامكو ال�سعودية” �ستحتفظ باحل�سة املتبقية بقيمة 
%51 يف الكيان اجلديد الذي ميتلك حق ا�ستخدام �سبكة خطوط اأنابيب 
الزيت اخلام املركز لدى اأرامكو ال�سعودية ملدة 25 عاما بتعرفة مدفوعة 
تتدفق عرب  التي  امل��رك��ز  اخل��ام  ال��زي��ت  ع��ن كميات  ال�سعودية  اأرام��ك��و  م��ن 

ال�سبكة وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد اأدنى حلجم تلك الكميات.
واأو�سح البيان اأن اأرامكو ال�سعودية �ستظل حمتفظة مبلكية �سبكة خطوط 
عليها  ال��ت��ام��ة  الت�سغيلية  ال�سيطرة  لها  و�ستظل  ك��ام��ل  ب�سكل  الأن��اب��ي��ب 
وكامل احلقوق يف النتفاع بها وا�ستمرار م�سوؤولياتها عن اعمال الت�سغيل 
وال�سيانة وكما لن تفر�س هذه ال�سفقة اأي قيود على كمية الإنتاج الفعلي 
للزيت اخلام اخلا�سعة لقرارات الإنتاج الفعلي التي تتخذها اململكة العربية 

ال�سعودية ول على اإمكاناتها الت�سغيلية احلالية اأو تو�سعاتها امل�ستقبلية.

مليار درهم ودائع حتت الطلب   15.82
بالعمالت الأجنبية خالل 4 اأ�صهر

•• اأبوظبي -وام: 

بلغت قيمة ال�سيولة الأجنبية اجلديدة التي جرى �سخها يف الودائع حتت 
الطلب لدى اجلهاز امل�سريف يف الدولة ما يعادل 15.82 مليار درهم خلل 
الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام اجلاري وذلك وفق ما تظهره الإح�سائيات 
ال�سادرة عن م�سرف الإمارات املركزي. ويوؤ�سر النمو الكبري يف ودائع حتت 
الطلب بالعملت الأجنبية على مدى الثقة التي يتمتع بها اجلهاز امل�سريف 
اإجمايل  من  جيدة  ن�سبة  ي�سكلون  الذين  الأج��ان��ب  املتعاملني  اأو���س��اط  يف 
عملء البنوك يف الدولة. ويت�سح من خلل اح�سائيات امل�سرف املركزي 
اأن الزيادة املتوا�سلة على الودائع حتت الطلب بالعملت الأجنبية �ساهمت 
يف رفع اإجمايل ر�سيدها الرتاكمي اإىل ما ي�ساوي 199.66 مليار درهم 
تقريبا يف نهاية �سهر اأبريل 2021 باملقارنة مع 183.74 مليار درهم يف 
الودائع حتت الطلب بالعملت  وت�سكل   .2020 العام  �سهر دي�سمرب من 
فئاتها  اختلف  على  الودائع  قيمة  اإجمايل  من   13.1% نحو  الأجنبية 
العام اجل��اري. ويظهر من خلل الح�سائيات  اأبريل من  �سهر  نهاية  مع 
البنوك  الأجنبية لدى  بالعملت  الطلب  الودائع حتت  اإجمايل ر�سيد  اأن 
الوطنية بلغ يف نهاية اأبريل املا�سي ما يعادل 148.35 مليار درهم ، ت�سكل 
اإجمايل ر�سيدها لدى اجلهاز امل�سريف ..  %74 من  اأكر من  ما ن�سبته 
الدولة.  يف  العاملة  الأجنبية  البنوك  ل�سالح  الن�سبة  بقية  �سجلت  فيما 
تذبذبا  �سهدت  ال��ودائ��ع  من  النوع  لهذا  العام  املوؤ�سر  حركة  اأن  اإىل  ي�سار 
بداية  التح�سن مع  تعاود  اأن  قبل   2020 العام  الأخ��ري من  الربع  خلل 
العام 2021 ويحقق اإجمايل ر�سيدها قفزات كبرية قبل اأن ي�ستقر عند 

امل�ستوى امل�سجل يف �سهر اأبريل املا�سي .

13 ع�ص�ًا يف �صندوق حممد بن را�صد لالبتكار ي�صتعر�ص�ن حل�لهم املبتكرة اأمام امل�صتثمرين
•• دبي-الفجر: 

ا�ست�ساف �سندوق حممد بن را�سد للبتكار، املبادرة 
الدولة،  املالية لدعم البتكار يف  اأطلقتها وزارة  التي 
اأول فعالية من نوعها على الإط��لق تهدف لتقدمي 
ع��رو���س الب��ت��ك��ار وري���ادة الأع��م��ال اأم���ام امل�ستثمرين 

مبا�سرة �سمن الدفعة احلالية من برنامج امل�سّرع. 
م��ن�����س��ة لأع�������س���اء �سندوق  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  وت���ع���د 
من  ع��دداً  ميثلون  الذين  للبتكار  را�سد  بن  حممد 
التكنولوجيا ال�سحية،  القطاعات ذات الأولوية مثل 
والتكنولوجيا  امل��ال��ي��ة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال���ع���ق���ارات، 
اللكرتونية،  والتجارة  البيانات،  وتخزين  الزراعية، 
والتكنولوجيا النظيفة، والذكاء ال�سطناعي، وذلك 

بهدف ا�ستعرا�س ابتكاراتهم وحلولهم املتميزة. 
م�ستثمراً   42 من  اأك��ر  العر�س”  “يوم  يف  و�سارك 
�سريكاً   50 ع��ن  ي��زي��د  وم��ا  ودول��ي��اً  واإقليمياً  حملياً 
ومتعاوناً مهتماً من خمتلف القطاعات، حيث عر�س 
ال�سوء  لت�سليط  الفريدة  اأعمالهم  من��اذج  الأع�ساء 
ال�سوق  ت��ق��دم  ت��ع��زي��ز  يف  منتجاتهم  م�ساهمة  ع��ل��ى 
الفعالية  �سهدت  العرو�س،  انتهاء  وبعد  الإماراتية. 

تفاعل  حيث  ع��م��ل،  ول��ق��اءات  ح��واري��ة  جل�سات  عقد 
امل�ستثمرون املهتمون مع الأع�ساء للتعرف اأكر على 

العرو�س واملنتجات التي يقدمونها. 
وتعليقاً على الفعالية، قالت فاطمة النقبي، الرئي�س 
�سندوق  يف  املالية  وزارة  وممثل  للبتكار  التنفيذي 
حم��م��د ب��ن را���س��د ل��لب��ت��ك��ار: “نحن ف��خ��ورون جداً 
بدفعتنا من املبتكرين وحلولهم ذات اجلودة العالية 
رائداً  م��رك��زاً  ب�سفتها  الإم����ارات  مكانة  �ستعزز  التي 
حممد  �سندوق  م�سّرع  برنامج  وي�ساهم  للبتكار. 
التي  ب���الأدوات  اأع�سائنا  بتزويد  للبتكار  را�سد  بن 
ال�ستثمارية  اجل���ه���ات  م���ع  ل��ل��ت��وا���س��ل  ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا 
ومل�ساعدتهم  لل�سراكة  الفر�س  لأف�سل  وال�سركات 

على حتقيق اأهدافهم التجارية وخطط التو�سع«.
وت�سمل قائمة الأع�ساء ال�13 الذين قدموا اأفكارهم 

وعرو�سهم خلل الفعالية كًل من:
• Aitrics وP4ML يف قطاع الرعاية ال�سحية

اجلماعي  ل��ل��ت��ع��ه��ي��د   Mobsting ت���ط���ب���ي���ق   •
للفيديوهات ح�سب الطلب

Northladder املخت�س ب�سوق املنتجات  • تطبيق 
امل�ستعملة املعتمدة على املزادات 

Alesca Life Technologies للحلول  �سركة   •
ال��زراع��ي��ة وامل����زارع ال��ع��م��ودي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ميكن 

التحكم مبناخها
• Ajar البنك الرقمي العقاري 

Colosseum لبث الألعاب التفاعلية   • من�سة 
• Letswork مزود م�ساحات الأعمال امل�سرتكة 

ل�سركات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  خ���دم���ات  م����زود   Shorages  •
التجارة الإلكرتونية 

ال�سوتية  ال��ر���س��ائ��ل  ل�سناعة   Giisty تطبيق    •
ور�سائل الفيديو الق�سرية 

تعمل  التي  الدرد�سة  روب��وت   Widebot من�سة   •
بالذكاء ال�سطناعي  

• Hotel Data Cloud موزع حمتوى الفنادق 
• Wahaj Solar مزود الطاقة ال�سم�سية املركزة 

را�سد  بن  �سندوق حممد  م�سّرع  برنامج  �ساهم  وقد 
منظومة  تعزيز  يف  املا�سية  الأع���وام  خ��لل  للبتكار 
الب��ت��ك��ار يف الإم�������ارات ب�����س��ك��ل ك��ب��ري. وم��ن��ذ اإط���لق 
امل�سرع  ا���س��ت��ق��ط��ب   ،2018 دي�����س��م��رب  يف  ال��ربن��ام��ج 
امل��ب��ت��ك��رون م���ن ق��ط��اع��ات اق��ت�����س��ادي��ة خم��ت��ل��ف��ة مثل 
والنقل،  والتعليم،  ال�سحية،  والرعاية  التكنولوجيا، 

النظيفة، واملياه، والف�ساء وغريها. ويركز  والطاقة 
امل�سرع على رعاية رواد الأعمال املحليني وتطويرهم 

بهدف تر�سيخ منظومة البتكار يف الدولة. 

خالل امل�شاركة يف اجتماعات احتاد غرف التجارة العربية

عبداهلل امل�يجعي: »الغرف العربية« ب�ابات زيادة حجم التجارة البينية بني الدول العربية

بنك دبي التجاري يدخل يف �صراكة ا�صرتاتيجية مع �صركة »ام بي ام اإي« للدفع لتعبئة بطاقات الدرهم الإلكرتوين اجلديدة

•• عجمان-الفجر: 

 � اأ�ساد �سعادة املهند�س عبداهلل املويجعي 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
العربية  التجارة  غرف  بجهود  عجمان، 
ودورها  البينية  التجارة  حجم  زي��ادة  يف 
يف و�سع اأطر التعاون بني الإقت�ساديات 
العربية، وفتح قنوات للتعاون وال�سراكة 
متابعة  و  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ال��ت��ج��ار  ب���ني 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  اأع���م���ال  اإ���س��ت��م��راري��ة 

ورعاية م�سالح الأع�ساء.
ج�����اء ذل�����ك ع���ل���ى ه���ام�������س امل�������س���ارك���ة يف 
ملجل�س  ال�/131/  ال����دورة  اج��ت��م��اع��ات 
ادارة احتاد الغرف العربية والتي عقدت 
يف دب����ي ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة حم��م��د ثاين 
م��ر���س��د ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س احت����اد غرف 
ال���ت���ج���ارة و ال�����س��ن��اع��ة ب���ال���دول���ة، حتت 
عنوان: “القواعد اجلديدة لدور الغرف 
اح��ت��ي��اج��ات قطاعات  مل��واك��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
الطارئة  ال��ت��ح��ولت  اإط����ار  الأع���م���ال يف 
العاملي  القت�سادين  يف  الأث��ر  والبعيدة 

والعربي«.
واأكد رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان 
تكامل  يف  ودوره  الج��ت��م��اع  اأهمية  على 
العربية،  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  ب���ني  الأدوار 

اأف�سل  على  للتعرف  فر�سة  واإع��ت��ب��اره 
واآليات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��غ��رف  امل��م��ار���س��ات يف 
القت�ساد  م����ت����غ����ريات  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي، وم��ن��اق�����س��ة واق���ع 
الغرف  ب��ني  القائم  ال��ت��ع��اون  وم�ستقبل 

العربية.

حري�سة  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  اأن  واأ�����س����اف 
على دعم جهود الغرف العربية لتعزيز 
التجارة  قطاعات  يف  امل�سرتك  التعاون 
ال�ستثمارية  الفر�س  وزي��ادة  وال�سناعة 
املتاحة، موؤكداً على اأهمية تبادل البيانات 
واملعلومات للتعرف على الفر�س املتاحة 

يف الدول العربية وزيادة حجم التجارة 
البينية بني الدول وخا�سة يف ظل توافر 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��داع��م��ة  امل��ق��وم��ات 
امل��ت��ك��ام��ل��ة م���ن ���س��ب��ك��ة ط����رق وم�����واينء 

بحرية وجوية.
ال��ع��رب��ي��ة متتلك  الأ����س���واق  اأن  واأو����س���ح 

لياأتي  القطاعات  كافة  يف  واع��دة  فر�ساً 
الأمن الغذائي على راأ�س هذه القطاعات 
احلكومات  اأول��وي��ات  اأه��م  م��ن  باعتباره 
تبعات  بعد  وخا�سة  ع��ام  ب�سكل  العربية 

اجلائحة.
واأث��ن��ى ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي، على 
مرونة غرف التجارة العربية يف اعتماد 
التحول الرقمي وتقدمي خدمات �سل�سة 
القطاع  �سهدها  التي  التحديات  تواكب 
اإىل جانب  ه���ذا  م����وؤخ����راً،  الق��ت�����س��ادي 
الق�سوى  للإ�ستفادة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
الإلكرتونية  ال���ت���ج���ارة  م��ن�����س��ات  م���ن 
والعتماد عليها عرب بنية حتتية رقمية 

متقدمة.
اآليات  م��ن  ال�ستفادة  اأهمية  على  واأك���د 
وق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل ع��ن ُب��ع��د ع��رب عقد 
العمال  رواد  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  ال��ل��ق��اءات 
التجارة  ل���غ���رف  امل��ن��ت�����س��ب��ني  وال���ت���ج���ار 
التعاون  اآف������اق  ف��ت��ح  ب���ه���دف  ال��ع��رب��ي��ة، 
وال�����س��راك��ات وت��ب��ادل الأف��ك��ار واخلربات 
وال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى ت������ط������ورات ال���ق���ط���اع 
اقت�سادية  ملفات  وب��ح��ث  الق��ت�����س��ادي، 
ل���زي���ادة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب���ني ال���دول 
العربية، بالإ�سافة اإىل ر�سد التحديات 

املحتملة وبحث احللول املنا�سبة لها.

•• دبي – د.حممود علياء

التجاري  دب��ي  بنك  ال��ت��زام  م��ع  متا�سياً 
اأعلن  م���ب���ت���ك���رة،  دف�����ع  ب���ت���ق���دمي ح���ل���ول 
البنوك  اأح�������د  ال����ت����ج����اري،  دب�����ي  ب���ن���ك 
ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف دول����ة الإم������ارات 
�سراكة  يف  دخوله  عن  املتحدة،  العربية 
اإي”  ام  بي  “ام  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية 
ال�سركة   ،)MBME Pay( ل��ل��دف��ع 
ال���رائ���دة يف خ��دم��ات وح��ل��ول ال��دف��ع يف 
امل��ت��ح��دة، وحت�سيل  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
ال��ف��وات��ري و���س��ن��اع��ة الأك�������س���اك، لتكون 
�سريكاً للبنك يف تعبئة بطاقات الدرهم 
الإل�����ك�����رتوين اجل����دي����دة ب�����س��ه��ول��ة من 
خلل من�ساتها املتواجدة يف كافة اأرجاء 

الدولة.
التي  الإلكرتوين،  الدرهم  بطاقة  وتعد 
ج��زًءا من من�سة  املالية،  وزارة  اأطلقتها 
الدفع الرقمي التي متكن امل�ستخدمني 
وا�سعة  ر����س���وم جم��م��وع��ة  ت�����س��دي��د  م���ن 
م��ن اخل��دم��ات يف العديد م��ن ال���وزارات 
�ستوفر  ك��م��ا  احل��ك��وم��ي��ة.  وامل��وؤ���س�����س��ات 
الل��ك��رتوين اجلديدة  ال��دره��م  بطاقات 
م�����س��ت��وى ع�����اٍل م���ن ال����راح����ة والأم������ان 

واملرونة جلميع املدفوعات يف الوزارات. 
ومن خلل هذه ال�سراكة مع “ام بي ام 
اإي” للدفع )MBME Pay(، �سيتمكن 
بطاقاتهم  ت��ع��ب��ئ��ة  اإع�����ادة  م���ن  ال��ع��م��لء 
الإل��ك��رتون��ي��ة ال�������س���ادرة م���ن ب��ن��ك دبي 
التجاري ب�سكل فوري وبكل ب�سهولة من 
اأي من من�سات الدفع الذاتية التابعة ل� 
MBME Pay البالغ عددها اأكر من 
اأرجاء  ك��اف��ة  يف  واملنت�سرة  من�سة   860

دولة الإمارات العربية املتحدة.
�سعيد  �سعادة  اأ���س��ار  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  اليتيم  را���س��د 
اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  وامل��ي��زان��ي��ة يف  امل����وارد 
املكانة الهامة التي حتظى بها منظومة 
ال����دره����م الإل�����ك�����رتوين، ك��م��ن�����س��ة دفع 
اأحدث  على  ل�ستنادها   ، رقمية  وطنية 
غري  الدفع  خلدمات  العاملية  التقنيات 
النقدي، وباعتبارها و�سيلة ذكية و�سهلة 
ر�سوم اخلدمات احلكومية  لدفع  واآمنة 

وغري احلكومية عن ُبعد.
املالية  وزارة  “توا�سل  �سعادته:  وق��ال   
الدرهم  منظومة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
وخدمة  اإ����س���ع���اد  ب���ه���دف  الإل�����ك�����رتوين 
اأف�سل  وف����ق  اأف�������س���ل  ب�����س��ك��ل  ال���ع���م���لء 

امل���ع���اي���ري ال���ع���امل���ي���ة ومب�����ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
مبادرة حكومة الإمارات الذكية، وتعمل 
املبادرات  اإط��لق  با�ستمرار على  ال��وزارة 
التحفيزية التي من �ساأنها ت�سجيع كافة 
فئات املجتمع على تبني اأحدث اخليارات 
ال��رق��م��ي��ة امل��ال��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة مب���ا يدعم 

عملية التحول للقت�ساد الرقمي.«
من جهته، قال الدكتور بريند فان ليندر، 
الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري: 
ام اإي”  “ام بي  اأن نتعاون مع  “ي�سعدنا 
الرائد  املزود   ،)MBME Pay( للدفع
حللول اخلدمة الذاتية، لتوفري و�سيلة 
تعبئة  لإع��ادة  لعملئنا  و�سهلة  مريحة 
بطاقات الدرهم الإلكرتوين من اأي من 
ل�  التابعة  الذاتية  الدفع  من�سات  �سبكة 
MBME Pay واملنت�سرة يف كافة اأرجاء 
ال����دول����ة. ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب��ا���س��ت��م��رار على 
اأكرب  امل��ب��ادرات احلكومية وت��وف��ري  دع��م 
لعملئنا،  وال�سهولة  ال��راح��ة  م��ن  ق��در 
م��ن خ���لل ت��ق��دمي ح��ل��ول دف���ع مبتكرة 
املتزايدة  الحتياجات  تلبية  على  تعمل 

لعملئنا«.
الرئي�س  حم���م���د،  ال���ه���ادي  ع��ب��د  وق�����ال 
التنفيذي ل�سركة “ام بي ام اإي” للدفع 

اإي”  ام  بي  “ام  »يف   :)MBME Pay(
للدفع، نوؤمن بجعل حياة النا�س اأ�سهل، 
الو�سائل  بكافة  تزويدهم  على  والعمل 
الأوقات  خ��لل  وخا�سة  لذلك،  املمكنة 

ال�سعبة التي منر بها جميعاً.
ال�سراكة مع بنك   لذلك فكرنا يف هذه 
اللكرتوين،  وال���دره���م  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
تعبئة  م��ن  امل�ستخدمني  لتمكني  وذل��ك 

ب���ط���اق���ات ال�����دره�����م الل������ك������رتوين من 
املن�سات  م��ن  ال��وا���س��ع��ة  �سبكتنا  خ���لل 
وامل���ت���واف���رة يف   +860 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
املواقع  من  العديد  يف  الإم���ارات  جميع 
ال�سراكة  ه��ذه  تكون  اأن  ناأمل  املختلفة. 
مل�ساعدة  اأخ���رى  ل�سركات  ب��داي��ة  الأوىل 
ومدفوعاتهم  خ��دم��ات��ه��م  يف  ال��ع��م��لء 

احلكومية.«

برنامج »بادري لريادة الأعمال 2021«ج يعلن عن متديد الت�صجيل حتى 15 اأغ�صط�س املقبل
 •• ال�شارقة-الفجر: 

“اأكادميية بادري للمعرفة وبناء  اأعلنت 
ملوؤ�س�سة  التعليمية  ال���ذراع  القدرات”، 
متديد  ب������امل������راأة،  ل����لرت����ق����اء  “مناء” 
الت�سجيل يف ال��دورة الأوىل من برنامج 
“بادري لريادة الأعمال 2021” حتى 
ا�ستجابة  وذل���ك  امل��ق��ب��ل  اأغ�سط�س   15
الربنامج  بامل�ساركة يف  الراغبني  لطلب 

مبا يتزامن مع بداية ال�سنة الدرا�سية.
اإطلق  اأعلنت عن  قد  “بادري”  وكانت 
الربنامج يف مار�س املا�سي، بهدف تنمية 
امراأة  لكل  وال��ري��ادي��ة  املعرفية  امل��ه��ارات 

الأعمال  ري���ادة  دخ���ول جم��ال  تطمح يف 
ل�ساحبات  اأو  اخلا�س،  م�سروعها  وب��دء 
تطوير  يف  ال��راغ��ب��ات  القائمة  امل�ساريع 
الربنامج  ه��ذا  يقدم  حيث  م�ساريعهن. 
جمموعة من الأدوات واملمار�سات واأطر 
وفق  لهن  �سُتقدم  التي  ال��لزم��ة  العمل 
منهج تعليمي �سامل ومتكامل من خلل 
ور�����س عمل  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و7  م�����س��اق��ات   6
للم�ساريع،  ميدانية  وزي���ارات  تطبيقية 
اإىل جانب اجلل�سات الفردية على مدى 
�س�بعة اأ�سهر، وامل�ساعدة يف عملية اإطلق 
امل�����س��اري��ع ال��ري��ادي��ة م��ن خ���لل جمل�س 

�سيدات اأعمال ال�سارقة.

�شروط 
التقدمي للربنامج 

واع���ت���م���دت الأك���ادمي���ي���ة جم��م��وع��ة من 
ال�سروط للنت�ساب اإىل الربنامج، وهي 
اأو مقيمة يف  اإماراتية  املنت�سبة  اأن تكون 
 21 ع��ن  عمرها  يقل  األ  على  ال��دول��ة، 
ام��ت��لك��ه��ا فكرة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ع���ام���اً، 
الربنامج  ب��ح�����س��ور  والل���ت���زام  ري���ادي���ة، 
ب��اأك��م��ل��ه اف��رتا���س��ي��اً م���ن خ���لل طريق 
الزيارات  يف  وامل�ساركة  “زووم”،  من�سة 
اإجادتها  جانب  اإىل  ح�سورياً،  امليدانية 
حت�سيليها  يكون  واأن  الإجنليزية  للغة 

التعليمي ثانوية عامة فما فوق.

وتتيح الأكادميية النت�ساب اإىل الربنامج 
من خلل ملء ا�ستمارة اإلكرتونية على 
https://www. ال��ر���س��م��ي  م��وق��ع��ه��ا 
b a d i r i .a e /e n /b e p ? u t m _
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ،   source=Press
ت��ق��دمي ف��ك��رة ال��ع��م��ل وم��ل��خ�����س كامل 
عنها، حيث �سيقوم فريق من الأكادميية 
بفرز طلبات الت�سجيل، واإجراء مقابلت 
افرتا�سية مع املرت�سحات، على اأن يبداأ 

الربنامج يف 13 �سبتمرب املقبل.

ال�شركاء
الأعمال  لريادة  “بادري  برنامج  وياأتي 

وزارة  م�����ع  ب����ال���������س����راك����ة   ،”2021
القت�ساد والربنامج الوطني للم�ساريع 
التابع  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل��ن�����س��اآت 
الأعمال  ري��ادة  وكلية  القت�ساد،  ل��وزارة 
واملركز  املتحدة،  اململكة  يف  الجتماعية 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ع��ل��وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا يف 
القت�سادية  التنمية  ودائ���رة  باك�ستان، 
للتحكيم  ال�����س��ارق��ة  وم��رك��ز  ب��ال�����س��ارق��ة 
ال���دويل )حت��ك��ي��م(، وموؤ�س�سة  ال��ت��ج��اري 
ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية )رواد(، 
امل�ساريع  لإدارة  العاملية  ���س��راع  و���س��رك��ة 
الإ�سلمي،  ال�سارقة  وم�سرف  )�سراع(، 

وجمل�س �سيدات اأعمال ال�سارقة. 
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سناعة  م��ع مكتب  ال�����س��ارق��ة  اإك�����س��ب��و  م��رك��ز  ب��ح��ث 
وال��ت��ج��ارة الإي��ط��ايل يف دول��ة الإم����ارات، �سبل تنمية 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، وتر�سيخ  ال��ت��ع��اون  وتطوير جم��الت 
التي  امل���ع���ار����س  الإي���ط���ال���ي���ة يف  ال�������س���رك���ات  ح�����س��ور 
اإىل  ال��ع��ام،  م���دار  على  امل��رك��ز  وينظمها  ي�ست�سيفها 
جانب تو�سيع م�ساركة جمتمع الأعمال بال�سارقة يف 
ذلك  جاء  اإيطاليا.  جمهورية  يف  تقام  التي  املعار�س 
يف  م��وؤخ��راً  انعقد  ال���ذي  التن�سيقي  الج��ت��م��اع  خ��لل 
مركز اإك�سبو ال�سارقة بني �سعادة �سيف حممد املدفع 
الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة، و�سعادة ماورو 

والتجارة  ال�سناعة  ملكتب  ال��ع��ام  الأم���ني  مارزوت�سي 
اجلانبان  بحث  الإم�����ارات، حيث  دول���ة  الإي��ط��ايل يف 
فعاليات  تنظيم  جم���ال  يف  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  اآف����اق 
م�سرتكة وتوفري خدمات ومزايا للم�ستثمرين وزوار 
املعار�س من كل البلدين،  كما ناق�س اجلانبان اأهم 
واملوؤمترات  املعار�س  قطاع  يواجهها  التي  التحديات 
يف ظل الظروف الراهنة، و�سبل مواجهتها مبا يخدم 
النتعا�س  ب��اإع��ادة  وي�سهم  الأط���راف،  جميع  م�سلحة 
املدفع  حممد  �سيف  ���س��ع��ادة  واأك���د  امل��ع��ار���س.  لقطاع 
القت�سادية  الفعاليات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
بينها من  دائ��م��ة  ���س��راك��ات  واإق��ام��ة  البلدين  ك��ل  يف 
املنتجات  اأن  اإىل  م�سرياً  وامل��وؤمت��رات،  املعار�س  بوابة 

الإيطالية املتنوعة تعد خياراً للعديد من امل�ستهلكني 
اإك�سبو  م��رك��ز  وي�ستطيع  الإم�������ارات،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
تنظيمية  وق���درات  اإمكانيات  من  لديه  مبا  ال�سارقة 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  ورعاية  بدعم  وترويجية 
الإيطاليني  والعار�سني  ال�سركات  متكني  ال�سارقة، 
من تو�سيع خارطتهم الت�سويقية من خلل الأحداث 
الهامة التي ي�ست�سيفها وينظمها املركز. وا�ستعر�س 
والفعاليات  للمركز  ال�سنوية  الأجندة  املدفع  �سعادة 
يخطط  التي  وامل��ع��ار���س  ي�ست�سيفها  التي  املختلفة 
اإىل جانب الإجراءات  العام اجلاري،  لإقامتها خلل 
خلل  امل��رك��ز  يتخذها  ال��ت��ي  والح���رتازي���ة  الوقائية 
اإقامة املعار�س حر�سا على �سلمة العار�سني والزوار، 

اأ�سكال  جميع  لتقدمي  التام  ال�ستعداد  على  م��وؤك��دا 
الراغبة  الإي��ط��ال��ي��ة  لل�سركات  والت�سهيلت  ال��دع��م 
بامل�ساركة يف الفعاليات القت�سادية مبا ي�ساعدها على 
تعزيز ح�سورها وانت�سارها يف اأ�سواق املنطقة، وتنمية 
العلقات الثنائية يف جمال املعار�س واملوؤمترات.  من 
دولة  بتجربة  مارزوت�سي  م��اورو  �سعادة  اأ���س��اد  جانبه 
الإمارات ومركز اإك�سبو ال�سارقة يف �سناعة املعار�س، 
اأهمية العمل لتن�سيق لقاءات دورية بني  موؤكدا على 
التعاون،  لتعزيز  الوفود واخلربات  وتبادل  اجلانبني 
م�سيداً باملمار�سات التنظيمية والتقنية الرائدة ملركز 
اإك�سبو ال�سارقة التي متكنه من تنظيم عدد كبري من 

املعار�س الدولية املتخ�س�سة.

تعزيز ح�شور ال�شركات الإيطالية يف املعار�س التي ينظمها املركز

»اإك�صب� ال�صارقة« يبحث مع مكتب ال�صناعة والتجارة الإيطايل �صبل تنمية وتط�ير جمالت التعاون

�شهد اإطالق تقرير مركز ال�شارقة لريادة الأعمال «�شراع« بعنوان »خم�س �شنوات من خلق التاأثري«

اأحمد باله�ل الفال�صي يّطلع على منظ�مة ال�صركات النا�صئة يف ال�صارقة 

•• ال�شارقة-الفجر:

لريادة  ال�����س��������������ارق��ة  م���رك���ز  ا���س��ت�����س��اف 
م���ق���ره مبجمع  )�����س����راع( يف  الأع����م����ال 
والتكنولوجي�����ا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����س��ارق��ة 
الدكتور  م���ع���ايل  م����وؤخ����راً  والب����ت����ك����ار، 
اأحمد بالهول الفل�س����ي، وزي������ر الدولة 
ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة 

واملتو�سطة..
ذلك خلل زيارة ر�سمية تعّرف فيها على 
املزدهرة  النا�سئة  ال�سركات  عمل  مناخ 
املبذولة يف  واجل��ه��ود  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
القت�سادية  باملنظومة  الرت��ق��اء  �سبيل 

ب�سكل عام.
نحو  ح�سرها  التي  الزيارة،  هذه  وتاأتي 
40 رائ���د اأع��م��ال ومم��ث��ل��ني ع��ن جهات 
اجلهود  اإط������ار  يف  وخ���ا����س���ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
اأج��ل دعم منو  التي تبذلها ال��وزارة من 
قطاع ريادة الأعمال يف الدولة، وتر�سيخ 
الوجهات  اأك����رب  ك���واح���دة م��ن  م��ك��ان��ت��ه��ا 
حيث  النا�سئة،  لل�سركات  جذباً  العاملية 
م����ع مركز  ال���ت���ع���اون  ف���ر����س  ب���ح���ث  مّت 
املتمثلة  التوجهات  يخدم  مب��ا  )���س��راع( 
ال�سبابية،  والأف���ك���ار  امل�����س��اري��ع  دع���م  يف 
بهدف  الطموحني  ال�سركات  وموؤ�س�سي 
متنوعة تري  وبرامج  مبادرات  اإطلق 
م�سرية ال��ت��ن��وع وال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف 

الدولة. 

خم�س �شنوات من خلق التاأثري 
و���س��ه��د م��ع��ال��ي��ه خ���لل ال���زي���ارة اإط���لق 
تقرير تقييم الأثر ملركز ال�سارقة لريادة 
الأعمال )�سراع( بعنوان “خم�س �سنوات 
 ،”2020-2016 ال��ت��اأث��ري  خ��ل��ق  م��ن 
وال�����ذي ي�����س��ت��ع��ر���س من���و امل���رك���ز ودوره 
منظومة  ت��ع��زي��ز  ع��م��ل��ي��ة  يف  احل���ي���وي 
على  والقائمة  امل�ستدامة  الأعمال  ريادة 

البتكار يف ال�سارقة.
�سرح  اإىل  ال��ف��ل���س��ي  م���ع���ايل  وا���س��ت��م��ع 
التقرير  م�������س���م���ون  ح�����ول  ت��ف�����س��ي��ل��ي 
التنفيذي  املدير  املدفع،  جنلء  قّدمته 
اأن  اإىل  اأ�����س����ارت  مل��رك��ز )�����س����راع(، ح��ي��ث 
ال��ت��ق��ري��ر ي��ق��دم م��ع��ل��وم��ات ح���ول تنامي 
اأ�سا�سية  ك��رك��ي��زة  )����س���راع(  م��رك��ز  دور 
ملنظومة ريادة الأعمال يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، اإذ دعم املركز اأكر من 
التغيري  ���س��ن��اع  م��ن  �سخ�س   17000
مكانة  ع���زز  م��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  يف خمتلف 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى خ��ارط��ة ري����ادة الأعمال 

العاملية.
114 �سركة  اإىل وج��ود  املدفع  واأ���س��ارت 
ن��ا���س��ئ��ة ت����ن����درج حت����ت م��ظ��ل��ة )�����س����راع( 
ف��ر���س��ة عمل،   1300 ب��ت��وف��ري  جن��ح��ت 
الأخ���رية،  اخلم�سة  الأع����وام  م��دى  على 
%48 منها متتلكها �سيدات، ما �ساهم 
ب��دع��م ج��ه��ود الإم����ارة يف حتقيق عملية 
التنوع القت�سادي، كما اأن )�سراع( ومنذ 

�ساعة   3000 من  اأك��ر  وف��ر  تاأ�سي�سه، 
من التدريب بالتعاون مع عدد من اأبرز 
الأعمال،  ري���ادة  بقطاع  املعنية  اجل��ه��ات 
وامل�ستثمرين  الأع����م����ال  رواد  وج���م���ع 
والتوجيه،  الإر�ساد  لتوفري  واملتعاملني 
واملوارد، لتبادل الأفكار الريادية وتعزيز 

النمو واملناف�سة عاملياً.

مناق�شة التحديات والفر�س 
واط��ل��ع ال��ف��ل���س��ي خ���لل ال���زي���ارة على 
ال�سركات النا�سئة التابعة ملركز )�سراع( 
التحديات  اأب�������رز  ت���ن���اول���ت  ج��ل�����س��ة  يف 
وال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة اأم���ام ال�����س��رك��ات التي 
تاأ�س�ست حديثاً يف دولة الإمارات العربية 
املوا�سيع  م��ن  ع���دداً  وناق�ست  امل��ت��ح��دة، 
امل���ه���م���ة م���ث���ل ال���ت���م���وي���ل وال�������س���راك���ات 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
ال�سديقة  وال��ت�����س��ري��ع��ات  وال�����س��ي��ا���س��ات 

ملوؤ�س�سي ال�سركات.
كما التقى خم�سة من موؤ�س�سي ال�سركات 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ع��ام��ل��ة حت���ت م��ظ��ل��ة مركز 
اأمامه  ا���س��ت��ع��ر���س��وا  ال���ذي���ن  )�����س����راع(،  
ال��ت��ي ت�ساهم يف  اأف��ك��اره��م واب��ت��ك��ارات��ه��م 
ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة يف الدولة 
وتدعم القت�ساد الوطني، وهي: من�سة 
للتعليم  الرائدة  املن�سة  “املنتور.نت”، 
اللغة العربية الذاتي يف منطقة ال�سرق 
ومن�سة  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ال  الأو�����س����ط 

“رايز” ، املعنية باإدارة وتقدمي اخلدمات 
و”هدايا  للمغرتبني؛  ال�ساملة  املالية 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  من�سة  جوي” 
“مغامر  و�سركة  بالهدايا،  املتخ�س�سة 
دوت كوم” املتخ�س�سة يف توفري احللول 
املغامرات  �سياحة  اأن��واع  كافة  حلجوزات 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، وال��ت��ي تتخذ  يف خمتلف 
اإىل جانب  ل���ه���ا،  م����ق����ّراً  ال�����س��ارق��ة  م���ن 
العاملة يف جمال  “ذا كون�سبت”  �سركة 
وحلول  للبيئة  �سديقة  تقنيات  ابتكار 

تكنولوجية للمتعاملني. 
اأح���م���د بالهول  ال��دك��ت��ور  وق����ال م��ع��ايل 
الأعمال  لريادة  الدولة  وزير  الفل�سي، 

وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة:
مهم  راف������د  الأع�����م�����ال  ري�������ادة  “قطاع   
للقت�ساد الوطني و�سريك ا�سرتاتيجي 
امل�ستهدفات  حت���ق���ي���ق  يف  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
ال�سرتاتيجيات  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ت��ن��م��وي��ة 
احل���ك���وم���ي���ة، واأث�����ب�����ت ال���ق���ط���اع خ���لل 
فر�ستها  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ظ���روف 
يف  امل��ح��وري  دوره  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز 
الدولة،  يف  امل�����س��ت��دام��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
املحلي  ال����ن����اجت  من����و  يف  وم�������س���اه���م���ت���ه 
الإجمايل غري النفطي للدولة”، موؤكداً 
القت�ساد  وزارة  ج��ه��ود  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
ير�سخ  مب��ا  ال��دول��ة  يف  القطاع  لتطوير 

مكانته يف القت�ساد الوطني.

بناء م�شتقبل م�شتدام 
املدير  املدفع،  من جانبها، قالت جنلء 
“ي�سّرفنا  )�����س����راع(:  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
)���س��راع( من�سة جتمع  م��رك��ز  ي��ك��ون  اأن 
وموؤ�س�سي  الأع������م������ال  رواد  جم���ت���م���ع 
ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل حتت 
ح��وار مفتوح  للم�ساركة يف  املركز  مظلة 
مع معايل وزير الدولة لريادة الأعمال 
بهدف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 
على  الأع��م��ال  ري���ادة  منظومة  مناق�سة 
تعك�س مثل هذه  الدولة، حيث  م�ستوى 
ال��ل��ق��اءات اأه���داف وروؤي���ة امل��رك��ز يف دعم 
ومتكينهم  النا�سئة  ال�سركات  موؤ�س�سي 
م�ستدام  م�ستقبل  بناء  يف  امل�ساهمة  من 
ك��م��ا منحنا هذا  وامل��ن��ط��ق��ة،  ال���دول���ة  يف 
اإجن���ازات  اأه���م  لعر�س  الفر�سة  ال��ل��ق��اء 
�سنوات  اخلم�س  خ��لل  )���س��راع(  م��رك��ز 
يف  “نوا�سل  املدفع:  واأ�سافت  املا�سية«. 
)�سراع( ال�سعي نحو الرتقاء مبنظومة 
ريادة الأعمال يف الإمارة، جت�سيداً لروؤية 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة، ال��رام��ي��ة اإىل 
�سديقة  كوجهة  الإم����ارة  مكانة  تعزيز 
ل��ري��ادة الأع��م��ال م��ن خ��لل ا�ستقطاب 
ال�سركات  واأ���س��ح��اب  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة من خمتلف اأنحاء 

العامل«. 

»وزارة ال�صناعة«: منظ�مة العتماد ال�طني تعزز 
ج�دة ال�صناعات الإماراتية وترفع تناف�صيتها عامليا 

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  العتماد  نظام  اأن  املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  اأك��دت 
البنية  ك��ف��اءة  الثقة يف  تعزيز  ي�سهم يف  ال����وزارة  ت��دي��ره  ال���ذي  الإم���ارات���ي 
يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�سناعات  تناف�سية  وتعزيز  ال��دول��ة،  يف  للجودة  التحتية 

ال�سوق العاملي.
واأو�سح �سعادة عمر �سوينع ال�سويدي، وكيل وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
اإىل حتقيق  يهدف  النظام  اأن   ، “ وام”  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  املتقدمة، 
من  املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأه���داف 
يف  ت�سهم  والتي  املطابقة،  تقييم  جلهات  العتماد  خدمات  تقدمي  خ��لل 
التغلب على  الوطنية، وامل�ساهمة يف  التناف�سية لل�سناعات  القدرة  حت�سني 

احلواجز الفنية اأمام حركة التجارة بني الإمارات ودول العامل.
واأكد اأن النظام اأ�سهم يف تو�سيع نطاق العرتاف الدويل ومتهيد الطريق 
جلعل العتماد ركيزة اأ�سا�سية ت�سمن ال�سلمة والثقة واملمار�سات العادلة 
والتجارة  ال�سناعة  لقطاع  التحتية  البنية  مثل  اأ�سا�سية،  جمالت  عدة  يف 

وال�سحة وال�سلمة والبيئة يف الدولة .
وعوامل  الفنية  الأ�س�س  الإم��ارات��ي  الوطني  العتماد  نظام  يوفر  واأ�ساف 
التناف�سية  القدرة  وتعزيز  ال�سناعية،  التنمية  لتحقيق  امل�ساندة  التمكني 
التحتية  البنية  عنا�سر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����س���واق  يف  وال��ت��ج��اري��ة 
ومراقبة  املطابقة،  وتقييم  واملقايي�س،  التقيي�س،  مثل  الأخ���رى،  للجودة 
الأ�سواق، والأ�س�س الفنية التي تعترب حا�سمة لعمل املجتمعات، وهو عامل 
متكني للتنمية ال�سناعية والتجارة القدرة التناف�سية يف الأ�سواق العاملية، 

وال�ستخدام الفعال للموارد.
دعم  يف  اأ�سهم  الإم��ارات��ي  الوطني  الع��ت��م��اد  نظام  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
ال�ستثنائية  الظروف  املتخذة يف مواجهة  وا�سعة من اخلطوات  جمموعة 
من خلل تقدمي  التي �سهدها العامل جراء تف�سي وباء “ كوفيد- 19” ، 
خدمات العتماد ملختربات الرعاية ال�سحية والتي تعد م�سوؤولة عن فح�س 
ال�سريرية  بالتجارب  املرتبطة  الفحو�سات  وتنفيذ  يومياً،  العينات  اآلف 
اخلا�سة باللقاح يف الدولة، فيما �سارك النظام يف جمموعة العمل مببادرة 
تطوير  بهدف  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  من 

الدليل الإر�سادي حول ا�ستخدام الفح�س امل�سلي لكوفيد 19.
الإج���راءات  فر�ستها  التي  الأو���س��اع  ملواكبة  املتخذة  اخل��ط��وات  اإىل  ولفت 
الحرتازية و�سمان ا�ستمرارية الأعمال عرب اعتماد اإجراءات “التقييم عن 
وال�سركاء مع  العملء  لدعم  العتماد  وا�ستمرارية تقدمي خدمات  بعد” 
اللتزام بكافة التعليمات من اجلهات املعنية للحفاظ على �سحة و�سلمة 
“التقييم  اإج���راءات  جميع الأط���راف، واإ���س��دار الأدل��ة الإر���س��ادي��ة لتطبيق 
الفنية  القطاعات  كافة  الفنيني يف  واخل��رباء  املقيمني  وتاأهيل  بعد”  عن 
املتخ�س�سة لتنفيذ هذه الإج��راءات وفقاً ملتطلبات نظام العتماد الوطني 

الإماراتي.
وقال ال�سويدي ي�سمن نظام العتماد الوطني الإماراتي كفاءة جهات تقييم 
املطابقة العاملة يف خمتلف القطاعات الفنية التي تخدم قطاع ال�سناعة يف 
دولة الإمارات، حيث يعد النظام م�سوؤول عن ت�سجيل جهات تقييم املطابقة 
العاملة يف الدولة، وت�سجيل جهات منح �سهادات احللل، واعتماد وتعيني 
جهات تقييم املطابقة يف جمالت العتماد الإلزامية واللوائح الفنية التي 

تطبقها وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
ون��وه �سعادته مبا حققته دول��ة الإم��ارات من مراكز متقدمة يف موؤ�سرات 
البنية التحتية للجودة، من خلل �سمان كفاءة اجلهات املانحة ل�سهادات 
ونزيهة  حمايدة  مرجعية  لتوفري  التفتي�س،  وجهات  واملختربات  املطابقة 
دوراً  تلعب  التي  املطابقة  تقييم  ن�ساطات  وج��ودة  كفاءة  يف  الثقة  لتعزيز 
حيوياً يف حتقيق اأف�سل ممار�سات ال�سحة وال�سلمة يف بيئة العمل وتقليل 

احلوادث وخف�س التكاليف الإنتاجية.
وتخ�سع العديد من املجالت لإلزامية العتماد، على غرار املختربات الطبية 
والتفتي�س على اأدوات الرفع “الرافعات” وفحو�س الرتبة، والتفتي�س على 
املركبات، كما اأن نظام العتماد ي�سهم يف رفع كفاءة جهات تقييم املطابقة 
العاملة يف خمتلف القطاعات من خمتربات الفح�س، وخمتربات املعايرة، 
وجهات  املنتجات،  مطابقة  وجهات  التفتي�س،  وجهات  الطبية،  واملختربات 

منح �سهادات احللل، اإ�سافة اإىل اأنه مينح الثقة لل�سرك.

مليار درهم �صفقات   6.4
اأ�ص�اق املال يف 4 جل�صات 

•• اأبو ظبي-وام:

6.4 مليار  املال الإماراتية اىل  اأ�سواق  ارتفعت قيمة ال�سفقات املربمة يف 
درهم تقريبا خلل 4 جل�سات مدفوعة بعمليات تداول مكثفة للموؤ�س�سات 
قيمة  بلوغ  خلل  من  جليا  ظهر  ما  وهو  والأجنبية  املحلية  ال�ستثمارية 

ال�سفقات املربمة نحو 1.688 مليار درهم يف ختام التعاملت اليوم.
كما �ساهم يف زيادة ن�سبة التح�سن �سعود اأ�سعار �سريحة جديدة من الأ�سهم 
يف  الن�ساط  ق��ادت  التي  الأخ��رى  الأ�سهم  اأ�سعار  ارتفاع  ا�ستمرار  بالإ�سافة 

الأ�سواق خلل الأيام املا�سية .
 0.61% بن�سبة  املالية  ل����لأوراق  ابوظبي  ل�سوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���س��ر  ارت��ف��ع  و 
نهاية  يف  نقطة   6711 عند  ومغلقا  نقطة   6700 م�ستوى  م��ت��ج��اوزا 
التعاملت ،مما مهد للموؤ�سر لتحقيق املزيد من الخرتاقات اجلديدة يف 

الأ�سبوع املقبل وذلك بح�سب ما تظهره معطيات التحليل الفني .
ويف �سوق دبي املايل فقد اأغلق املوؤ�سر العام عند م�ستوى 2832 نقطة يف 

ختام اجلل�سة .
�سوق  يف  امل��ن��ف��ذة  ال�سفقات  قيمة  جت���اوزت  فقد  ال�سيولة  م�ستوى  وع��ل��ى 
 187 املتداولة  الأ�سهم  ع��دد  و�سل  فيما  دره��م  مليار   1.493 العا�سمة 

مليون �سهم نفذت من خلل 4965 �سفقة.
 97 اىل  املرتفع  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  �سهم  الرابحني  قائمة  و�سملت 
درهما بالإ�سافة اىل �سهم بنك ابوظبي الأول 16.92 درهم ،ووا�سل �سهم 
ابوظبي  �سهم بنك  ارتفع  .كما  3.81 درهم  بالغا  العقارية �سعوده  ال��دار 

التجاري اىل 7.5 درهم وادانوك للتوزيع اىل 4.42 درهم .
من جانبه فقد بلغت قيمة التداولت يف �سوق دبي املايل 194 مليون درهم 
وعدد الأ�سهم املتداولة 127 مليون �سهم نفذت من خلل 2791 �سفقة. 
وارتفع �سهم بنك دبي الإ�سلمي اىل 5 دراهم كما �سعد �سهم ارامك�س اىل 

4.10 درهم فيما اأغلق �سهم اعمار عند م�ستوى 4.06 درهم .

عمليات الكتتاب جتاوزت قيمة الإ�شدار  ب�� 4 اأ�شعاف

م�صرف الإمارات للتنمية يغلق بنجاح طرح �صندات بقيمة 750 ملي�ن دولر مبدة ا�صتحقاق خم�س �صن�ات
•• اأبوظبي - وام:

اأم�س  للتنمية  الإم�����ارات  م�سرف  اأع��ل��ن 
ع��ن الإغ����لق ال��ن��اج��ح ل��ط��رح ج��دي��د من 
دولر  م��ل��ي��ون   750 ب��ق��ي��م��ة  ال�����س��ن��دات 
ب�سعر عائد  �سنوات  ا�ستحقاق خم�س  ملدة 
بن�سبة   اجل���دي���د  ل��ل��ط��رح  ث���اب���ت  ���س��ن��وي 
للمعايري  وف���ق���اً  امل���ائ���ة  يف   1.639%

املعتمدة يف الأ�سواق العاملية.
الثاين  الإ������س�����دار  ال�������س���ن���دات  وُت���ع���ت���رب   
برنامج  مب��وج��ب  الأم���ري���ك���ي  ب���ال���دولر 
 EMTN الأج��ل«  متو�سط  “الإ�سدار 
بهدف  وذل��ك  للتنمية  الإم���ارات  مل�سرف 
اأ�سواق  م��ن  لل�ستفادة  الفر�سة  اإت��اح��ة 
راأ�س املال، وتعزيز برامج التمويل املقدمة 
من قبل امل�سرف يف ال�سوق املحلي.  وياأتي 
اإغلق الطرح تزامناً مع ح�سول امل�سرف 
على ت�سنيف ائتماين »AA-« مع نظرة 
م�ستقبلية م�ستقرة من وكالتي �ستاندرد 
برنامج  ك��م��ا ح�سل  وف��ي��ت�����س.  ب���ورز  اآن���د 
 EMTN الأج��ل«  متو�سط  “الإ�سدار 
تبلغ  ال����ذي  للتنمية  الإم������ارات  مل�����س��رف 
ت�سنيف  ع��ل��ى  دولر  م��ل��ي��ارات   3 قيمته 
ومتّثل  ف��ي��ت�����س.  وك����ال����ة  م����ن   »-AA«
ال�سرتاتيجي  بالتوجه  ثقة  �سهادة  هذه 
التنويع  خطة  بدعم  للم�سرف  اجلديد 

%34 من  بواقع  العامل  اأنحاء  خمتلف 
من   36% و  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
الآ�سيوية  الأ���س��واق  %28 من  و  اأوروب���ا 
و %2 من ال�سوق اخلارجية الأمريكية. 
اجلديدة  ال�سندات  على  الإقبال  وي�سكل 
الإ�سدار  �سجله  ال��ذي  للنجاح  ا�ستمراراً 
 2019 ع��ام  يف  امل�سرف  ل�سندات  الأول 
750 مليون دولر،  وال��ذي بلغت قيمته 
وو�سلت ن�سبة اكتتاب امل�ستثمرين اآنذاك 

اإىل 4.7 اأ�سعاف القيمة امل�ستهدفة.
اأحمد  الدكتور �سلطان بن   وق��ال معايل 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر، 
م�سرف  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��ت��ق��دم��ة 
الإمارات للتنمية اإن ا�ستجابة امل�ستثمرين 
لإ�سدار �سندات م�سرف الإمارات للتنمية 
الكبرية  الثقة  على  وت��دل  ج��داً  م�سجعة 
اأول  الذي يعترب  بامل�سرف  للم�ستثمرين 
العاملية  الأ�سواق  موؤ�س�سة احتادية تدخل 
ال����دي����ن الحت��������ادي لدولة  اإط�������ار  حت����ت 
اأول �سندات يف عام  الإم��ارات بعد طرحه 

.2019
لإ�سدارات  النوعي  النجاح  اأن  واأ���س��اف   
�سهادة  يعد  للتنمية  الإم�����ارات  م�سرف 
على ح�سوره القوي يف الأ�سواق الدولية، 
التمويلية  تعزز هذه اخلطوة قدراتنا  اإذ 
ال�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ح��و  وال���ت���ق���دم 

الق���ت�������س���ادي ل���دول���ة الإم�����������ارات.  وقد 
ال�سندات  على  الك��ت��ت��اب  عملية  حظيت 
ب��اإق��ب��ال وا����س���ع م���ن امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، حيث 
امل�سبق  الت�سجيل  ط��ل��ب��ات  قيمة  و���س��ل��ت 
بواقع  دولر،  م��ل��ي��ارات   3 م��ن  اأك���ر  اإىل 
الكتتاب.  ق��ي��م��ة  اأ���س��ع��اف   4 م���ن  اأك����ر 
كما اأعلن م�سرف الإم��ارات للتنمية عن 
افرتا�سية  ت��روي��ج��ي��ة  م��ع��ار���س  تنظيم 
والإقليميني  امل��ح��ل��ي��ني  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
التعريف  ج���ه���ود  اإط������ار  يف  وال���دول���ي���ني 
ب��ع��م��ل��ي��ة الإ������س�����دار اجل�����دي�����دة. وج����ذب 
الطرح طيفاً متنوعاً من امل�ستثمرين من 

اجلديدة للم�سرف والتي تهدف اإىل دعم 
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����س��ادي يف الدولة  خ��ط��ط 
وامل�ساريع  الأف�������راد  مت��ك��ني  ط��ري��ق  ع���ن 
الكربى  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
جانب  اإىل  الأول��وي��ة،  ذات  القطاعات  يف 
للم�ساهمة  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر 
من  املعرفة.   على  قائم  اقت�ساد  بناء  يف 
النقبي،  حم���م���د  اأح����م����د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه، 
طرح  اإن  للم�سرف  التنفيذي  الرئي�س 
ياأتي  دولر  مليون   750 بقيمة  �سندات 
الإمارات  م�سرف  طموحات  دعم  بهدف 
ويعك�س  ال��ب��ع��ي��د  امل�����دى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

وخريطة  الئ���ت���م���ان���ي���ة  ق����درات����ن����ا  ق�����وة 
لدينا.  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  الطريق 
على  ه��ذه  الإ���س��دار  عملية  و�ست�ساعدنا 
وترية  لت�سريع  ال����لزم  ال��ت��م��وي��ل  ح�سد 
طويلة  اأهدافنا  حتقيق  اأج��ل  من  العمل 
الأجل دعماً خلطط التنويع القت�سادي 

يف دولة الإمارات.
 وع��م��ل��ت ���س��رك��ة الإم�����ارات دب���ي الوطني 
ت�سارترد  ����س���ت���ان���درد  وب����ن����ك  ك���اب���ي���ت���ال 
، بينما تولت غولدمان  كمن�سَقنينْ عامليَّنينْ
ال�سناعي  والبنك  اإنرتنا�سونال،  �ساك�س 
دبي،  ف���رع  امل��ح��دود  ال�سيني  وال��ت��ج��اري 
م�سرتكني  رئي�سيني  ك��م��دي��ري��ن  ال��ع��م��ل 
مالياً  داع��م��اً  امل�����س��رف  وُي��ع��د  لل�سفقة.  
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  خل��ط��ط  رئ��ي�����س��ي��اً 
ال�����دول�����ة، وذل������ك م����ن خ�����لل متكني  يف 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  الأف���راد 
وال�����س��رك��ات ال��ك��ربى يف ال��ق��ط��اع��ات ذات 
التقنيات  تطوير  ج��ان��ب  اإىل  الأول���وي���ة، 
على  ق��ائ��م  اقت�ساد  ب��ن��اء  ب��ه��دف  املبتكرة 
حمفظة  امل�سرف  خ�س�س  كما  املعرفة. 
بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات 
ال�سناعية ذات الأولوية على مدى خم�س 
اأكر  متويل  يف  �ست�سهم  وال��ت��ي  ���س��ن��وات، 
من 13،500 �سركة �سغرية ومتو�سطة 

وا�ستحداث 25،000 فر�سة عمل.
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املال والأعمال

خالل اجتماع ح�شره مكتوم بن حممد مع قيادات حكومية يف دبي

حمدان بن حممد ي�جه بتخفي�س اإجراءات ممار�صة الأعمال وال�صرتاطات احلك�مية بن�صبة 30 %

احلجرف ي�ؤكد اأهمية بذل اجله�د للمحافظة على املكت�صبات القت�صادية املتحققة يف دول املجل�س قبل اجلائحة

•• دبي-وام:

بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وّج��ه 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ت�����س��ه��ي��ل اإج������راءات 
ال�سرتاطات  وتب�سيط  الأع��م��ال  ممار�سة 
ثلثة  خ���لل   30% بن�سبة  احل��ك��وم��ي��ة 
اأ�سهر ا�ستكماًل ملبادرات اإمارة دبي الرامية 
الأعمال  مم��ار���س��ة  تكلفة  تخفي�س  اإىل 
وحتفيز النمو القت�سادي وتعزيز جاذبية 
اأمام امل�ستثمرين  بيئة الأعمال يف الإمارة 
ال�سيخ  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب  انطلقاً من 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
املق�سد  دبي  اإىل جعل  الرامية  اهلل،  رع��اه 
والوجهة  ال�ستثمارية  للأن�سطة  املف�سل 
جاء  عاملياً.  الأع��م��ال  ممار�سة  يف  الأ�سهل 
�سمو  تراأ�سه  ال��ذي  الجتماع  خ��لل  ذل��ك 
ويل عهد دبي ام�س، بح�سور �سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم،  ب��ن را���س��د  ب��ن حم��م��د  م��ك��ت��وم 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  دب���ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
اجلهات  قيادات  و�سم  التنفيذي،  املجل�س 
ممار�سة  ب��ت�����س��ه��ي��ل  امل��ع��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
الأعمال يف دبي، حيث ا�ستعر�س الجتماع 

�سبل دعم القطاع اخلا�س يف هذه املرحلة 
مل��ا ق��دم��ت��ه دب���ي م��ن مقومات  ا���س��ت��م��راراً 
ا�ستمرارية  �سمان  اإىل  الرامية  التحفيز 
الأعباء  وتخفيف  وا�ستدامتها،  الأع��م��ال 

على ال�سركات على تنوع اأحجام اأعمالها.
وتطرق الجتماع اإىل مناق�سة �سري العمل 
يف خطط التعايف اإ�سافة اإىل جمموعة من 
الأعباء  تخفي�س  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ب��ادرات 
الإداري����ة على ق��ط��اع الأع��م��ال م��ن خلل 

تب�سيط الإجراءات التي تعزز من تناف�سية 
للم�ستثمرين.  جاذبيتها  وزي���ادة  الإم���ارة 
واأكد �سمو ويل عهد دبي خلل الجتماع 
ا�ستمرار دبي يف م�ساندة قطاعات الأعمال 
املختلفة لتجاوز تداعيات املرحلة الراهنة 
و�سوًل اإىل اكت�ساف فر�س جديدة للنمو 
���س��اأن��ه��ا تعجيل  وحت���دي���د م�������س���ارات م���ن 
“قطعنا  �سموه:  وق���ال  ال��ت��ع��ايف،  م��ع��دلت 
التعايف  ج���ه���ود  دف�����ع  يف  ك����ب����رياً  ����س���وط���اً 

توجيهات  بف�سل  دبي  لإم��ارة  القت�سادي 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
التدريجية  ال���ع���ودة  يف  اأ���س��ه��م��ت  وال���ت���ي 
ا�ستمرارية  ودع��م��ت  الطبيعية  ل��ل��ح��ي��اة 
اقت�ساد  لأ�س�س  تر�سيخاً  الأع��م��ال  قطاع 
دب��ي... ونحن ما�سون  م�ستدام وم��رن يف 
يف دعم بيئتنا ال�ستثمارية وتر�سيخ دعائم 
هدفها  �سراكة  اإط���ار  يف  امل�ستثمرين  ثقة 
النجاح دائماً لطرفيها«. ونّوه �سمو ال�سيخ 

ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل مكتوم 
دبي  يف  جمعت  طاملا  التي  ال��رواب��ط  بقوة 
الذي  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  بني 
ال�����س��راك��ة م��ع��ه يف تنفيذ  ت��ع��زي��ز  اإىل  دع���ا 
امل�ساريع احلكومية وقال �سموه: “املرونة 
والكفاءة احلكومية اأ�سا�س موا�سلة جذب 
ال�ستثمارية...  البيئة  وتطوير  الأعمال 
دبي  ح��ك��وم��ة  تتبعها  ال��ت��ي  والإج��������راءات 
ر�سخت مكانتها عاملياً كحا�سنة للأعمال، 
ونعمل على فتح اآفاق اأرحب وخلق فر�س 
متطلبات  ت��ل��ب��ي  للم�ستثمرين  ج���دي���دة 
خططهم امل�ستقبلية، وتعزيز ال�سراكة مع 
القطاع اخلا�س هدف ا�سرتاتيجي لكونه 
عن�سر رئي�سي من عنا�سر التنمية و�سريك 
كانت  فدبي  احلكومية...  امل�ساريع  يف  لنا 
الأعمال  ل���رواد  الأوىل  الوجهة  ولت���زال 
تخفي�س  م���ب���ادرة  وت���اأت���ي  امل��ن��ط��ق��ة«.  يف 
 30% بن�سبة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���س��رتاط��ات 
�سمن حزمة من املبادرات ال�سرتاتيجية 
الرامية لت�سريع التعايف وتعزيز ميزة دبي 
القت�سادية، وتعد مكملة لإطلق من�سة 
�ساحب  اأطلقها  التي  دبي”  يف  “ا�ستثمر 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 

�سهر فرباير املا�سي.

اجلوانب  ج��م��ي��ع  يف  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
والتنموية  القت�سادية  ومنها اجلوانب 
وعلى اأهمية الرتكيز على امل�ساريع ذات 
البعد ال�سرتاتيجي التكاملي يف املجال 
القت�سادي والتنموي، واأبرزها النتهاء 
اجلمركي،  الحت��������اد  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ن 
والنتهاء من حتقيق ال�سوق اخلليجية 

امل�سرتكة، وم�سروع �سكة احلديد .
ال�سكر  اأخ��رى وجه احلجرف  من جهة 
امل�سرتك  اللقاء  لعقد  الكبرية  للجهود 
ادارة  ملجل�س   55 اجتماع  هام�س  على 
التعاون  جم��ل�����س  دول  غ�����رف  احت������اد 
اخلليجي الذي ا�ست�سافته الم��ارات يف 

الفرتة مابني 7-9 يونيو .
و ذكر اأن اللقاء الدوري ياأتي ادراكا من 
للقطاع  الكبري  ل��ل��دور  العامة  الم��ان��ة 
اخلا�س يف دعم م�سرية جمل�س التعاون، 
و���س��ع��ي��اً ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 
توجيهات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
املجل�س العلى باإعطاء القطاع اخلا�س 
التكامل  م�ساريع  تنفيذ  يف  رائ���داً  دوراً 
ال��ع��م��ل اخلليجي  ودع����م  الق��ت�����س��ادي، 
امل�سرتك يف كافة املجالت، متطلعني اإىل 

•• دبي-وام:

مبارك  نايف فلح  الدكتور  اأكد معايل 
التعاون  العام ملجل�س  الأم��ني  احلجرف 
لدول اخلليج العربية اأن بدء التعايف من 
 19 الآثار القت�سادية جلائحة كوفيد 
القت�ساد  من��و  يف  امل��ل��ح��وظ  والتح�سن 
ال��ع��امل��ي ورف����ع ق��ي��ود الغ�����لق واإع�����ادة 
احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة وب���دء من��و النفاق 
..يتطلب  ال��ع��امل  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
العام  ال��ق��ط��اع  ���س��واء  املجل�س  دول  م��ن 
اأو ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ذل ج��ه��ود كبرية 
القت�سادية  املكت�سبات  على  للمحافظة 
ال���ت���ي حت��ق��ق��ت ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة يف دول 

املجل�س، وتعزيزها ومنوها.
وقال احلجرف يف ت�سريح لوكالة انباء 
الم������ارات ع��ل��ى ه��ام�����س الج��ت��م��اع 55 
جمل�س  دول  غ��رف  احت��اد  اإدارة  ملجل�س 
ا�ست�سافته  ال����ذي  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون 
7-9 يونيو  الم��ارات يف الفرتة مابني 
..اإن حجم التجارة البينية لدول املجل�س 
يزيد قليل عن 90 مليار دولر خلل 
الوقت  ي��رق��ى يف  2019م وه��و ل  ع��ام 
دول  و�سعوب  ق��ادة  تطلعات  اإىل  الراهن 

املجل�س.
واأكد اأنه اأمام هذا الو�سع، تربز احلاجة 
ك��اف��ة اجل���ه���ود نحو  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ب��ق��وة 
للتجارة  اأك�����رب  من���و  م���ع���دلت  حت��ق��ي��ق 
البينية خا�سة واأن دول جمل�س التعاون 
ت�سكل �سوقا ي�سمل حاليا اأكر من 58 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة وي��ب��ل��غ جم��م��وع ناجتها 
 1.590 ال��داخ��ل��ي الإج���م���ايل ح����وايل 
مما   2019 ع����ام  يف  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
تتوفر  التي  الكبرية  الإمكانيات  يعك�س 
لديها جمتمعه لبلوغ م�ستويات متقدمة 
يف ح��ج��م جت��ارت��ه��ا ال��ب��ي��ن��ي��ة.ول��ف��ت اإىل 
اأهمية القطاع اخلا�س ودوره الكبري يف 

اليوم  اإننا  ..وق��ال  البينية  التجارة  منو 
نتطلع بكل تقدير واهتمام اإىل التعرف 
تواجه  التي  والعقبات  التحديات  على 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س اخل��ل��ي��ج��ي، يف �سبيل 
رفع م�ساهمته يف حتقيق وجناح العمل 
اخلليجي امل�سرتك، ونوؤكد �سعينا اجلاد 
احللول  تقدمي  على  والعمل  لتذليلها 
املنا�سبة لتجاوزها كما نتطلع اإىل تعزيز 
دور القطاع اخلا�س يف دعم �سادرات دول 
وال�ستفادة  اخل��ارج��ي،  للعامل  املجل�س 
القت�سادية  املفاو�سات  يف  خرباته  من 

مع الدول والتكتلت التجارية.
بني  حالياً  القائم  التعاون  اإىل  اأ���س��ار  و 
واملتمثل  الحت������اد  و  ال���ع���ام���ة  الم����ان����ة 
على  م�����س��رتك  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سكيل  يف 
م�����س��ت��وى ع���ال ب��ني الأم���ان���ت���ني، ويعقد 
اجتماعاته ب�سفة دوري��ة، ويتوىل بحث 
ومتابعة تنفيذ كافة املوا�سيع امل�سرتكة 
املعنية بتعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك 
والتنموية،  الق��ت�����س��ادي��ة  اجل��وان��ب  يف 
واللقاءات   ، بذلك  دوري��ة  تقارير  ورف��ع 
جمال�س  ل��روؤ���س��اء  الت�ساورية  ال��دوري��ة 
احتادات وغرف دول املجل�س مع معايل 
وزراء ال��ت��ج��ارة وال��ت��ي ك��ان اآخ��ره��ا يوم 
 ،  2020 نوفمرب   4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء 
هيئة  اع�ساء  مع  الجتماعات  كذلك  و 
الحت�������اد اجل���م���رك���ي ب������دول امل��ج��ل�����س ، 
المانة  ب��ني  امل�سرتك  ال���دوري  واللقاء 

العامة واملجل�س.
دل��ي��ل على الهتمام  ذل��ك  ك��ل  ان  واأك���د 
للتن�سيق  التعاون  جمل�س  يوليه  ال��ذي 
والتعاون مع القطاع اخلا�س”وي�سعدين 
يف هذا ال�سدد دعوتكم لعقد اجتماعكم 
ال���ع���ام���ة  ال������ق������ادم يف م����ق����ر الأم�������ان�������ة 

بالريا�س«.
دول  ق��ادة  اهتمام  اإىل  احلجرف  واأ���س��ار 
م�سرية  بدعم   - اهلل  -حفظهم  املجل�س 

املزيد من اجلهود اخلرية التي تعزز هذا 
التعاون باعتبار احتاد الغرف اخلليجية 
املظلة الرئي�سية لقطاع الأعمال يف دول 
املجل�س” واننا على ثقة بتفاعل الحتاد 
والتنموية  القت�سادية  التوجهات  مع 
وزيادة  املجل�س  دول  اقت�ساديات  لتنويع 

تناف�سيتها وتعزيزها ».
جمل�س  و  ياأتي  اليوم  لقاء  اأن  اأ�ساف  و 
ال��ت��ع��اون ي��د���س��ن ال��ع��ق��د اخل��ام�����س من 
م�����س��ريت��ه امل��ب��ارك��ه وال���ت���ي ت��ت��زام��ن مع 
لتزال  التي  و  كورونا  جائحة  تداعيات 
تع�سف باقت�ساديات العامل اجمع المر 
باأن  اجلميع  ل��دي  القناعه  يعزز  ال��ذي 
العامل ما بعد كورونا خمتلفا متاما عن 
العام  اأن  .اأو�سح  كورونا  قبل  ما  العامل 
م�سبوقة  غري  حتديات  فر�س   2020
ب�سبب اجلائحة ، ال انه اي�سا قد حمل 
فر�سا جديدة علينا جميعا العمل على 

اغتنامها و ال�ستفاده منها .
وقال “ لقد تبنينا التكامل القت�سادي 
ع��ن��وان��ا ل��ل��ع��ق��د اخل��ام�����س م���ن م�سريه 
ع��ل��ي عوامل  ا���س��ت��ن��ادا  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
عديده منها على �سبيل املثال ل احل�سر 
: 1. الروؤى واخلطط التنموية الوطنية 
من  توفره  ما  و  املجل�س  دول  جميع  يف 
ف���ر����س ك���ب���رية ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����س نحو 

قيادة القت�ساد اخلليجي .
بروز احلاجة للتكامل اخلليجي يف   .2
جم��الت الم��ن الغذائي و ال��دوائ��ي ، و 
التحول  و  امل��ع��ريف  الق��ت�����س��اد  ت��وظ��ي��ف 

الرقمي ، و التكامل اللوج�ستي .
ال�سناعية  الثورة  متطلبات  توفري   .3
ال��راب��ع��ة و ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��ام��ل م��ع الذكاء 

ال�سطناعي و الأمن ال�سيرباين.
اخلليجية  ال����س���ت���ث���م���ارات  ت��ع��زي��ز   .4
امل�سرتكة و توطني راأ�س املال اخلليجي 
اأ�س�س جتارية  على  التكامل  م�ساريع  يف 

ممار�سات  اف�����س��ل  وف����ق  واق���ت�������س���ادي���ة 
احلوكمة .

5. ت��ع��زي��ز ال���ع���لق���ات الق��ت�����س��ادي��ة و 
التجارية مع الدول و التكتلت املماثلة 
م��ن خ��لل اتفاقيات ال��ت��ج��ارة احل���رة و 
و  القليمي  احل�سور  و  التناف�سية  دعم 

الدويل .
و م��ن ج��ه��ة اأخ����رى اأك���د ���س��ع��ادة ال�سيد 
ن��ا���س - رئي�س  اأح��م��د  ���س��م��ري ع��ب��د اهلل 
غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي اأن 
اللقاء الدوري بني معايل الأمني العام 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س 
واأ���س��ح��اب ال�����س��ع��ادة روؤ����س���اء الحت����ادات 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وغ��رف 
ي��ه��دف اإىل اي��ج��اد اق�����س��ى ق���در ممكن 
م���ن ال��ت��ن��اغ��م والن�������س���ج���ام ب���ني جهود 
جانب،  م��ن  اخل��ا���س  القطاع  وتطلعات 
والأمانة  احل��ك��وم��ات  وت��وج��ه��ات  وروؤى 
اجلانب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��اون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
ملجل�س  العام  الأم��ني  دع��م  الآخرمثمنا 
الدوؤوب  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

للقطاع اخلا�س اخلليجي .
واأ�ساف �سعادته اأنه هذا التعاون الوثيق 
مطلوب اليوم اأكر من اأي وقت م�سى 
�سعبة  ظ����روف  م��ن  نعي�سه  م��ا  ظ��ل  يف 
ل��ل��غ��اي��ة ن��ت��ج��ت ع����ن ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
وخ��ل��ق��ت ب���دوره���ا حت��دي��ات ك��ب��رية لكل 
الأمر  اخلا�س  والقطاع  من احلكومات 
والعمل  التعاون  تكثيف  يتطلب  ال��ذي 
ال��وث��ي��ق ب��ني اجل��ان��ب��ني م��وؤك��دا على اإن 
ا�ستثناء  وب����دون  ���س��ه��دت  امل��ج��ل�����س  دول 
مبادرات كبرية وجهود عظيمة من قبل 
والأجهزة  الطبية  وال��ف��رق  احل��ك��وم��ات 
القت�سادية لتقدمي كل الدعم وامل�ساندة 
واملقيمني  اخلا�س  والقطاع  للقت�ساد 
واملواطنني �ساهمت اإىل درجة كبرية يف 

التخفيف من تداعيات اجلائحة.

»كهرباء دبي« تنتهي من تنفيذ 92 % من حمطة 
�صخ املياه يف »جممع حممد بن را�صد للطاقة ال�صم�صية«

•• دبي - وام: 

اأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن النتهاء من تنفيذ %92 من م�سروع 
اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية  املياه يف جممع حممد بن را�سد  حمطة �سخ 
ويت�سمن  دره��م  األ��ف  و100  مليونا   23 الإجمالية  تكلفته  تبلغ  وال��ذي 
والثانية  يومياً  امل��ي��اه  م��ن  ج��ال��ون  مليني   4.5 ب��ق��درة  الأوىل  مرحلتني 

بقدرة 3 مليني جالون من املياه يومياً.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اآل  را���س��د  ب��ن  امل��ي��اه يف جممع حممد  اإن حمطة �سخ  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
من  جالون  مليون   7.5 قدرها  اإجمالية  بقدرة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم 
املياه املحلة يومياً تعتمد اأحدث التقنيات العاملية يف جمال حمطات �سخ 
املياه التي تتميز بالكفاءة يف ا�ستهلك الطاقة. ومن املتوقع النتهاء من 
املحطة وربطها ب�سبكة املياه يف دبي خلل ال�سهر اجلاري. واأكد اأن الهيئة 
تعمل على تطوير �سبكة املياه يف جميع اأنحاء دبي من خلل م�ساريع اإنتاج 
والكفاءة  والعتمادية  التوافرية  معايري  اأع��ل��ى  وف��ق  امل��ي��اه  وت��وزي��ع  ونقل 
لتلبية النمو املت�سارع ومواكبة الطلب على املياه يف خمتلف مناطق الإمارة 
اأدوات  اأح��دث  على  تعتمد  وموثوقة  حم��ددة  تخطيط  عمليات  خ��لل  من 
للكهرباء  التحتية  البنية  تو�سعة  خطط  ت�ستند  حيث  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

واملياه اإىل توقعات الطلب حتى عام 2030.
للرئي�س  التنفيذي  النائب  عبيداهلل  ع��ب��داهلل  املهند�س  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
لقطاع املياه والهند�سة املدنية يف هيئة كهرباء ومياه دبي اأن حمطة �سخ 
املياه تهدف اإىل تلبية احتياجات خمتلف من�ساآت ومرافق جممع حممد بن 
 .. املياه  باملجمع من  املحيطة  ال�سم�سية واملنطقة  اآل مكتوم للطاقة  را�سد 
اأنها �ستعمل بالطاقة النظيفة من املجمع وميكن التحكم بها  اإىل  م�سرياً 

عن بعد عرب نظام الإ�سراف والتحكم وجمع البيانات للمياه /�سكادا/.

» الطاقة والبنية التحتية«: 6 جيجا واط �صعة 
املحطات ال�صم�صية العاملة وقيد الإن�صاء يف الدولة

•• اأبوظبي -وام:

والبنية  الطاقة  وزارة  وكيل  النقبي  م�سلم  نادية  املهند�سة  �سعادة  قالت 
يف  النجاحات  توا�سل  الإم���ارات  اإن  امل�ساندة  اخلدمات  لقطاع  التحتية 
من  تعد  التي  ال�سم�سية  الطاقة  ومنها  الطاقة  م�سادر  تنويع  جم��ال 
امل�سادر الأ�سا�سية للطاقة املتجددة يف الدولة يف ظل حتقيق الكثري من 
تعد  حيث  والتجارية،  الفنية  الناحيتني  من  املجال  ه��ذا  يف  الإجن���ازات 
مقارنة  الأق��ل  ال�سم�سية  الطاقة  لتوليد  لها  التو�سل  مت  التي  الأ�سعار 
بنظرياتها على م�ستوى العامل وقد بلغ جمموع �سعة املحطات ال�سم�سية 

العاملة وقيد الإن�ساء يف الإمارات نحو 6 جيجا واط.
الطاقة  “تقنيات  عنوان  حتت  افرتا�سية  عمل  ور�سة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
ال�سم�سية”، نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، �سمن �سل�سلة مبادرة 
�سريف  املهند�س  �سعادة  بح�سور  م�ستدامة”  لطاقة  ملهمة  “م�ساريع 
العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�سوؤون الطاقة والبرتول 
و�سعادة املهند�س يو�سف اآل علي، الوكيل امل�ساعد لقطاع الكهرباء واملياه 
وممثلني  الخت�سا�س  وذوي  الأكادمييني  من  ونخبة  امل�ستقبل  وطاقة 

عن القطاع اخلا�س، بالإ�سافة اإىل طلبة اجلامعات.
واأكدت �سعادة املهند�سة نادية م�سلم النقبي - يف كلمتها الفتتاحية - اأن 
اإطار دعم  تاأتي يف  “م�ساريع ملهمة لطاقة م�ستدامة”  �سل�سلة مبادرة 
الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  الدولة  جلهود  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة 
والكهرباء،  بالطاقة  املرتبطة  والبتكارات  احلديثة  بالتقنيات  واملعرفة 

واأهمية حتقيق ا�ستدامة موارد الطاقة.
البحث  وت��ع��زي��ز  امل��ع��رف��ة،  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  ال�����وزارة حري�سة  اأن  واأو���س��ح��ت 
والنقل،  والإ���س��ك��ان  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
اخل��ربة يف خمتلف  ذات  واجل��ه��ات  الخت�سا�س  اأ�سحاب  م��ع  وال��ت��ع��اون 
املجالت الداعمة ملنظومة العمل والتوجهات امل�ستقبلية الداعمة لريادة 

الإمارات عاملياً.
اأهدافاً طويلة املدى  الإم��ارات حددت لنف�سها  اأن دولة  واأك��دت �سعادتها 
يف جمال الطاقة النظيفة، واأن �سل�سلة مبادرة “م�ساريع ملهمة لطاقة 
م�ستدامة” تاأتي يف اإطار دعم جهود الدولة يف حتقيق ا�ستدامة موارد 
ال��ط��اق��ة، وحتقيق ال��ت��وازن ب��ني الح��ت��ي��اج��ات الق��ت�����س��ادي��ة والأه����داف 
واملوارد  البيئة  على  املحافظة  يف  الدولية  اجل��ه��ود  وم�ساندة  البيئية، 
رئي�ساً  م�ستهدفاً  متثل  والتي  الكربونية،  الب�سمة  وخف�س  الطبيعية، 

لتفاق باري�س للتغري املناخي الذي تدعمه الإمارات.

•• دبي-وام:

احتلت الإمارات املرتبة الثانية عامليا يف مهارات الأعمال 
ال�سرق  منطقة  يف  الأوىل  وامل��رت��ب��ة  ل��وك�����س��م��ب��ورغ  ب��ع��د 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا وذلك وفقا لتقرير “كور�سريا” 

للمهارات العاملية ل�سنة 2021.
ويقدم التقرير هذا العام حتليلت معمقة مل�ستوى املهارات 
يف جميع اأنحاء العامل باإ�ستخدام بيانات الأداء من اأكر 
من 77 مليون متعلم من خلل من�سة “كور�سريا” يف 

. اأكر من 100 دولة منذ بداية جائحة كوفيد– 19 
وت�سدرت املهارات الإماراتية يف جمالت الإت�سال وريادة 
والعمليات  والإ�سرتاتيجية  والإدارة  وال��ق��ي��ادة  الأع��م��ال 
هذه  ت��اأت��ي  ح��ي��ث  ب��امل��ائ��ة   97 ن��ح��و  بلغت  بن�سبة  وح��ل��ت 
الفر�س  لتقييم  الأ�سا�سية  العنا�سر  طليعة  يف  الكفاءات 

ومواجهة التحديات وت��وؤدي دورا رئي�سيا يف تعزيز جناح 
املوؤ�س�سات وال�سركات.

ويف ال��وق��ت ال���ذي ح��ل��ت ف��ي��ه م��ه��ارات الأع���م���ال يف دولة 
تتجلى  العامل  م�ستوى  على  القائمة  اأعلى  يف  الإم���ارات 
البيانات  وع��ل��وم  التكنولوجيا  م��ه��ارات  ت��ط��وي��ر  ف��ر���س��ة 
خا�سة يف ظل تركيز حكومة الإمارات على اأهمية التحول 

الرقمي كمحرك للتنمية الوطنية والتقدم الإقت�سادي.
وي�����س��ل��ط ت��ق��ري��ر امل���ه���ارات ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��وء ع��ل��ى فر�سة 
الإماراتيني لتح�سني مهاراتهم يف هذه  للمهنيني  مهمة 
البيانات  التكنولوجيا وعلم  املجالت حيث حلت مهارات 
يف الإمارات يف املرتبة رقم 72 و71 على م�ستوى العامل 

“كور�سريا”  �سركة  نائب رئي�س  تاتر�سال  اأنتوين  . وقال 
ملنطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واإفريقيا اإن حكومة دولة 
الإمارات نفذت يف ال�سنوات الأخرية العديد من املبادرات 
التي تهدف اإىل تعزيز القت�ساد القائم على املهارات حيث 
كان لهذه املبادرات تاأثري ايجابي على القت�ساد كما يظهر 

جليا من املكانة العالية التي احتلتها يف هذا الت�سنيف .
التكنولوجيا  الأم��ر مب��ه��ارات  يتعلق  اأن��ه عندما  واأ���س��اف 
وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات ف���اإن احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ه��ادات ع��ال��ي��ة يف 
جمال املهارات املطلوبة لكل وظيفة مبا ي�سمل الوظائف 
تعزيز  يف  ب��ع��ي��د  ح��د  اىل  ي�����س��اه��م  للمبتدئني  ال��رق��م��ي��ة 
مهارات املوظفني على نطاق وا�سع لي�س فقط يف الإمارات 

اأي�سا  ال��ت��ق��ري��ر  ال��ع��امل. وك�����س��ف  اأن��ح��اء  ول��ك��ن يف جميع 
العلوم  ب���دورات  الن�ساء على الل��ت��ح��اق  اإق��ب��ال  زي���ادة  ع��ن 
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات التي متثل خلفية 
يف  باملائة   33 م��ن  الرقمية  امل��ه��ارات  لتطوير  ���س��روري��ة 
عامي 2018 و 2019 اإىل 41 باملائة يف عامي 2019 

و 2020.
ومن العوامل الأخرى البارزة يف اأداء املهارات التكنولوجية 
العام للدولة قدرتها التناف�سية يف الهند�سة الأمنية حيث 

احتلت الإمارات ن�سبة بلغت 77 باملائة يف هذا املجال .
اجلائحة  فرتة  خلل  الإلكرتونية  الهجمات  زي��ادة  ومع 
جذب  على  ق��وي  تركيز  هناك  ك��ان  باملائة   250 بن�سبة 
الإمارات  دولة  داخل  ال�سيرباين  الأمن  وتطوير مهارات 
العالية على  امل��رت��ب��ة  ل��ه��ذه  الم����ارات  ت��ب��وء  �ساهم يف  م��ا 

امل�ستوى العاملي.

الإمارات حتتل املرتبة الثانية عامليا يف مهارات الأعمال
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العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1662/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينهم ب�سداد 

مبلغ وقدره )302.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 
2020/1/23 وحتى ال�سداد التام والتعوي�س املادي بواقع مبلغ )100.000.00( درهم مائة الف درهم 

طالب الإعلن / 1-دافيد روبين�سني - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه :  1-  براديل اآرثر نيل�سون -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

 جمهول حمل القامة 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��لن  مو�سوع 
بواقع  القانونية  الفائدة  درهم مع   )302.000( وقدره  مبلغ  ب�سداد  بينهم  فيما  والتكافل  والت�سامم 
9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/1/23 وحتى ال�سداد التام والتعوي�س املادي بواقع مبلغ 
)100.000.00( درهم مائة الف درهم . وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/6/13  ال�ساعة 
8.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 2030/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية مببلغ وقدره )119.690.03( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام الزام املدعي عليها بتعوي�س وقدره )10000( درهم كتعوي�س جابر لكافة 

ال�سرار التي ا�سابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها بالمتناع عن �سداد م�ستحقاتها املطالب بها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعلن / 1-�سركة دبي بل�سرت دراي مك�س ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعلنه :  1-  احلمد انرتنا�سيونال للمقاولت �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول 

حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  مبوجب قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2021/6/9 بتكليفكم بالوفاء يف الدعوى املذكورة 
اعله فانت مكلف ب�سداد مبلغ وقدره )119.690.03( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام للمدعي او بخزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات بحقكم يف 

حالة عدم اللتزام املذكور خلل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا العلن
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 100/2021/80 تظلم من امر اأداء  

مو�سوع الدعوى :  تظلم من القرار ال�سادر بالق�سية رقم:2021/2466 اأمر اداء 
والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعلن / 1-  منال ابراهيم ح�سن املن�سوري  - �سفته بالق�سية : متظلم 
املطلوب اإعلنه :1- �سهناز حب�س ح�سني - �سفته بالق�سية : متظلم �سده 

جمهول حمل القامة
مو�سوع الإعلن : قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعله ومو�سوعه تظلم من القرار 
ال�سادر بالق�سية رق��م:2021/2466 اأمر اداء والر�سوم وامل�ساريف  وحددت لها جل�سة 
يوم الثلثاء املوافق  2021/6/15 ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية    
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر        
 1971/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- خديجة ربيع حارب الدرعي امل�سماري  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :م�سرف المارات ال�سلمي - �سركة م�ساهمة عامة 
وميثله : فهد احمد علي حممد بن متيم 

للمدعي مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
)142.566.15( درهم زائدا الغرامة التاخريية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام وحتميل املدعي عليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/6/15 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  بعد  ع��ن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

 396/2020/211 تنفيذ عقاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ميمون ديفيلومبنت ليمتد -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بهجت عريف عارف �سندوقة 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اخ��ط��ارك��م   2021/5/31 بتاريخ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت 
الكائن يف  عليه  املحجوز  العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  ي��وم من   15 خ��لل  دره��م   )987027.5(
منطقة احلبيبة الرابعة رقم الر�س 95-0 رقم الوحدة 315 م�ساحتها 94.64 - منطقة احلبية 
الرابعة رقم الر���س 95-0 رقم الوحدة 313 - م�ساحتها 59.12 / منطقة احلبية الرابعة رقم 
الر�س 95-0 رقم الوحدة 317 - م�ساحتها 87.98/ منطقة احلبية الرابعة رقم الر�س 0-95 
الوحدة  الر���س 95-0 رقم  الرابعة رقم  - م�ساحتها 58.63/ منطقة احلبية  الوحدة 312  رقم 
314 - م�ساحتها 46.77 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات قانون الج��راءات املدنية 
او خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات القانونية بحقكم
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

 اعالن بالن�شر
933/2021/300 ا�شتئناف مدين 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 78 ل�سنة 2021 مدين جزئي والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي  

طالب الإعلن : جي �سي �سي للمقاولت فرع من جينكو ال�سارقة ���س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية 
: م�ستاأنف

املطلوب اإعلنه : 1- جاناردانان بيلي جوبال بيلي جوبال بيلي 2- راهوملون راجو راجو 
 تيفاركونيل دامودهاران 3- بيجو باول فالباتوكاران  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
جزئي    م��دين   78/2021 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع���لن  مو�سوع 
وحددت لها جل�سه يوم الثلثاء املوافق 2021/6/29  ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن 
بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  1307/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:223/2020 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )8.328.364( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

�سفته    - ليميتد   . ك��و  )تايلند(  مانوفاكت�سورينغ  ا�سيلور  �سركة   : الإع���لن  طالب 
بالق�سية : طالب التنفيذ

اإعلنهم : 1- باك واي لينك تريدينغ م.د.م.���س 2- نويد احمد كافاجنارى  املطلوب 
عبدالواجد كافاجنارى - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما ، جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8328364( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/3613 تنفيذ جتاري 

اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  فيجني�س فيجايا كومار -  جمهول حمل القامة
م�ساهمة  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  الوطنية  ال�سكوك  التنفيذ/�سركة  الطالب  ان  مبا 

خا�سة  - وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)570225.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/5144(

املنذر/ بنك دبي الإ�سلمي �س م ع
�سد

املنذر اليه الأول / را�سد �سعيد �سامل عادل �سامل ال�سعيدي - اجلن�سية - الإمارات
املو�سوع

و  وثماني�ة  مائت�ان   )288،167.00( مبل�غ  �س�داد  ب�س�رورة  اإلي�ه  املن�ذر  البن�ك  يخط�ر 
ت�اريخ ت�س�لم ه�ذا  اأي�ام م�ن  الف�ا ومائ�ة �س�بعة و �س�تون درهم�ا خ�لل )5( خم�س�ة  ثم�انون 
اللئح�ة  م�ن   63 امل�ادة  ل�ن�س  بالوف�اء طبق�ا  تكلي�ف  ه�و  الإن�ذار  ه�ذا  اأن  باعتب�ار  الإن�ذار 
التنظيمي�ة لق�انون الإج�راءات املدني�ة وف�ى حال�ة ع�دم ال�س�داد ف�ي املهل�ة املح�ددة �سي�س�طر 
البن�ك املن�ذر اتخ�اذ كاف�ة الإح�راءات القانوني�ة اللزم�ة اقت�س�اء حلق�ه املق�رر ب�ن�س الق�انون 

وع�ن طري�ق املحكم�ة املخت�س�ة. م�ع ح�ف�ظ ك�اف�ة حقوق�ه الأخ�رى دون ح�سر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار بالن�شر

رقم )5146/2021(
املعلن : علء طه عبدالكرمي قرين )م�سري اجلن�سية(

العنوان / المارات - امارة دبي - �سارع �سيخ زايد - بناية قرقا�س مثلث رقم 102 - الدور الول
 042222018  : هاتف    - هاتف املتحرك : 0554244385 

info@amt-legal.com : بريد الكرتوين
املعلن اليهما : - 1 - معرفة قوريوديفا زوجة �سهاب احمد حممد )اماراتية اجلن�سية(

العنوان : امارة دبي - ديرة - مردف - فيل رقم 123 
هاتف رقم : 042559978 هاتف متحرك رقم : 0501058880

 alshahhi0shahab@gmail.com : بريد الكرتوين
اجلن�سية( اماراتي   ( ال�سحي  حممد  احمد  �سهاب   -2
العنوان : امارة دبي - ديرة - مردف - فيل رقم 123 

هاتف رقم : 042559978 هاتف متحرك رقم : 0501058880
 alshahhi0shahab@gmail.com : بريد الكرتوين

ال�سيك رقم )56(  اماراتي قيمة  ب�سداد مبلغ )250،000( درهم  بالوفاء  بتكلفهما  اليهما،  املعلن  املعلنه  امل��و�سوع :- تعلن 
ايام  و ذلك خلل مدة )5(  القانونية،  12% فوائد  ايل  بال�سافة   2014-11-16 املوؤرخ يف  بنك(  )�سيتي  املح�سوب على 
القانونية، و مطالبة  القانونية للمطالبة مببلغ و فوائد  ا�سفا لتخاذ كافة اجراءات  املعلن  ايام( و ال �سوف ت�سطر  )خم�سة 

املعلن اليهما بكافة الر�سوم و م�ساريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
انذار بالن�شر

رقم )2021/5147(
املعلنة : �سركة اف ثري لل�ستثمار ذ م م - رخ�سة جتارية رقم )776840( 

العنوان / الإمارات - امارة دبي - �سارع �سيخ زايد - بناية قرقا�س مثلث رقم 102 - الدور الول
info@amt-  : الكرتوين  بريد   042222018  : هاتف   -  0554244385  : املتحرك   هاتف 

legal.com
املعلن اليه : نقول دي باولو - اجلن�سية ايطالية

العنوان / امارة ابوظبي - جزيرة امليناء - ميناء زايد - خمزن رقم 327
هاتف املتحرك : 0529998847  - �س.ب : 29741 اأبوظبي

امل�و�سوع /-
تعلن املعلنه املعلن اليه بتكلفته بالوفاء ب�سداد مبلغ )3.680.000.00( درهم اماراتي بال�سافة ايل %12 
فوائد تاخريية القانونية من تاريخ ارجتاع ال�سيك و حتى تاريخ ال�سداد ، و ذلك خلل مدة )5( ايام )خم�سة 
ايام( وال�سوف ت�سطر املعلن ا�سفا لتخاذ كافة اجراءات القانونية للمطالبة مببلغ وفوائد القانونية و مطالبة 

املعلن اليه بكافة الر�سوم و م�ساريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر

رقم )2021/4418(
املنذر : اميان عبدالكرمي ابراهيم عطيه - م�سري اجلن�سية

املنذر اإليه : احمد عبدالكرمي احمد مهنا - م�سري اجلن�سية 
ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة اأداء مبلغ وقدره درهم )خم�سة وع�سرون 
هذا  ا�ستلمه  تاريخ  من  اأيام  خم�سه  اأق�ساها  مدة  خلل  درهم(  الف 
التي  القانونية  الجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  وال  النذار، 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوي الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء 
مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإنذار عديل   

برقم املحرر 2021/0005163
 & املنذرة / جمعية احتاد ملك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املنذر اإليه / راجح حممد �سالح اليافعي اجلن�سية : اليمن  
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز 1 - �سقة رقم 1601 ، ت / 0505751933  

اإىل املو�سوع اعله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /1601 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /15837،77 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�س قانون جمعيات احتاد امللك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمريي رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم للجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات امللك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خلل مدة اأق�ساها ثلثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0005181
املخطر / جمعية احتاد ملك برج الروز1 - وميثلها قانونا املحامي / �سعود حممد عبد احلميد - مكتب �سعود عبد احلميد للمحاماة & 

ال�ست�سارات القانونية - العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز1 مكتب 
nfo@saoudlawyer.com / ت / 065530888 - ت/0505914937 - الربيد اللكرتوين -

املخطر اإليه / عمر الطيب احل�سن احمد اجلن�سية : ال�سودان  
العنوان / الإمارات العربية املتحدة - ال�سارقة - اخلان - برج الروز 1 - �سقة رقم 3405 ، ت / 0507962962  

اإىل املو�سوع اعله فاإننا ننذركم و نخطركم بالإخطار القانوين:- ب�سرعة �سداد ودفع املبالغ امل�ستحقة  اإنذار قانوين / بالإ�سارة  املو�سوع / 
اإمارة ال�سارقة وذلك لقاء ر�سوم ال�سيانة واخلدمات  عليكم على الوحدة العقارية )ال�سقة( رقم /3405 - برج الروز1 - منطقة اخلان - 
ال�سنوية وقدرها مبلغ /18910،35 درهم حتى تاريخ هذا الإنذار. وحيث اأنكم قد تخلفتم عن �سداد ودفع ماعليكم من م�ستحقات لقاء ر�سوم 
اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية رغم مطالبتكم مراراً وتكراراً وبكافة الطرق الودية وعن طريق الهاتف والربيد الإلكرتوين لكن دون 
جدوى اأو اأي اإ�ستجابة منكم مما اأحلق باملنذرة اأ�سراراً مادية بالغة قد ت�سر بامل�سلحة العامة للربج. الأمر الذي ا�ستوجب قيام املنذرة بتوجيه 
هذا الإنذار ب�سكل ر�سمي وقانوين متهيداً لإتخاذ الإجراءات الق�سائية �سدكم وتوقيع الغرامة املقررة يف النظام الأ�سا�سي يف الفقرة رقم 2 
من املادة رقم 49 منه وذلك يف حال عدم ا�ستجابتكم ملا جاء مب�سمون هذا الإنذار اإعمال للنظام الأ�سا�سي للربج والذي يوافق �سحيح القانون 
واإعمالأ لن�سو�س قانون جمعيات احتاد امللك يف ال�سارقة رقم 4 ل�سنة 1980 واملر�سوم الأمريي رقم 1 ل�سنة 1981 ب�ساأن تنظيم ملكية 
العقارات امل�سرتكة “القانون املنظم للجزاء امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة للعقارات “ وتنظيم جمعيات امللك. وبناء عليه ، فاإننا تنذركم ب�سكل 
ر�سمي وقانوين ب�سرعة �سداد ما عليكم من م�ستحقات مالية لقاء ر�سوم اخلدمات واأعمال ال�سيانة ال�سنوية كما هو مو�سح بعاليه وكذلك 
�سداد ما ي�ستجد من ر�سوم حتى تاريخ ال�سداد الفعلي والتام وذلك خلل مدة اأق�ساها ثلثني يوما من تاريخ هذا الإنذار واإل �سن�سطر اأ�سفني 
اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقكم بالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة مع الفوائد القانونية 

بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإخطار عديل - برقم املحرر 2021/0003002

املخطر : جمدي جهاد م�سيب حنونه - فل�سطني اجلن�سية ، واحمل بطاقة هوية رقم )784198470632807(  العن�وان 
: ال�سارقة - ال�سناعية الوىل - ه��اتف : )0554775052( - املخطر اليه : بديع غازى بديع مطر - فل�سطني اجلن�سية ، 

العنوان : ال�سارقة - ال�سناعية الرابعه - هاتف رقم : )0506350662 - 0545810701(
ب�ساعة  توريد  مقابل  ادناه  املذكوره  �سيكات  ا�ستلم  مت   -  : الوق�ائ�ع   ، درهم   90،404.4 مببلغ  املطالبة   : الإخطار  مو�سوع 

للمخطر اليه وعند �سحب ال�سيكات مت ا�سرتدادها وميتنع املخطر اليه من الدفع :
�سيك رقم 002281 مببلغ 4000،00 بتاريخ 2020/6/30

�سيك رقم 002168 مببلغ 10،000،00 بتاريخ 2020/5/25
�سيك رقم 002751 مببلغ 14،487،75 بتاريخ 2020/4/30
�سيك رقم 002750 مببلغ 14،487،00 بتاريخ 2020/3/31
�سيك رقم 002166 مببلغ 10،000،00 بتاريخ 2020/3/25
�سيك رقم 002010 مببلغ 10،429،65 بتاريخ 2020/5/31
�سيك رقم 002169 مببلغ 10،000،00 بتاريخ 2020/6/25
�سيك رقم 002167 مببلغ 10،000،00 بتاريخ 2020/4/25

�سيك رقم 002280 مببلغ 4،000،00 بتاريخ 2020/5/30
�سيك رقم 002282 مببلغ 4،000،00 بتاريخ 2020/7/30

اأق�ساه خم�سة ايام من تاريخ الخطار وال �سوف  وحيث انه املخطر يرغب يف اخطار املعلن اليه ب�سرورة �سداد املبلغ يف موعد 
يقوم املخطر باتخاذ الجراءات القانونية �سد املخطر اليه لرد املبلغ ، وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة 

اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0005593
املخط�ر: 1- ال�سيد/�س�ادق ح�س�ني بي�ر بخ��س � اجلن�سية:باك�ستان � وي�حم�ل ه�وي�ة اماراتي�ة رق�م 784198386079093  
ب�سفتي مالك الرخ�سة امل�سماه )�س�ادق ح�سني لتاجري عدد وادوات ال�ور�س( رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادي�ة 

بال�سارقة برقم 600080 الع�نوان : ال�سارقة - مويلح 1- هاتف رقم  0508090155
رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و   - الإم�ارات   : اجلن�سية   - احلم�ادى  حم�اد  ب�ن  حمم�د  اح�م�د  جا�س�م   : اإل�ي�ه  املخط�ر 

هاتف رقم: 0504505455    2 الرحمانية   - ال�سارقة   : العن�وان   -  784197998202630
مو�سوع الإخطار : اإن�سحاب من الرخ�سة ، الوقائع :-

- حي�ث اأن املخط�ر اإلي�ه وكي�ل خ�دمات الرخ�س�ة امل�سماه )�س�ادق ح�س�ني لت�اجري ع�دد وادوات ال�ور�س( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة 
التنمي�ة القت�س�ادية ف�ي اإم�ارة ال�سارقة برقم رخ�سة )600080( - وحي�ث اأن املخط�ر اإلي�ه ميتن�ع ع�ن ال�ح�س�ور للتوقي�ع 
عل�ى الأوراق اخلا�س�ة باخلروج من الرخ�سة لدى الدائرة الإقت�سادية. - وعلي�ه ف�اإن املخط�ر يرغ�ب باإخط�ار املخط�ر اإلي�ه 
�سي�سطر  واإل  اأع�له  امل�ذكورة  الرخ�س�ة  م�ن  ان�سحابه  ع�ق�د  عل�ى  للتوقي�ع  الإقت�سادية  الدائرة  ل�دى  احل�س�ور  ب�س�رورة 
لتخاذ الإجراءات القانونية. لذلك ، ينيب املخطر )املخطر اإليه( للح�سور لدى الدائرة الإقت�سادية للتوقيع على عقد 
ان�سحابه من الرخ�سة رقم )600080( خلل 5 اأيام من تاريخه والإ �سي�سطر اأ�سفا اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي 

تكفل احل�سول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
 اإخطار عديل باإلغاء الوكالة  

اإعالن عزل - بوا�شطة الكاتب العدل - برقم املحرر 2021/0006456
املع�ل�ن : طيب حممد عبدالعزيز ال�سركال اآل علي – اماراتي اجلن�سية

و احمل رقم )784194652168793(
العنوان : ال�سارقة  - القرائن هاتف رقم : )971504810440( 
املعلن اإليه : احمد طيب حممد ال�سركال اآل علي - اماراتي اجلن�سية 
العنوان : ال�سارقة - القرائن هاتف رقم : )971502600085(

املو�سوع : عزل من الوكالة
العدل  الكاتب  ال�سيد  من  عليها  وامل�سدق   )2015/03/18( بتاريخ  ل�ساحلك  املحررة  للوكالة  اإ�سارة 
قانون  من   )955(  : املادة  لن�س  )SH20150318A83946(وعمل  برقم  ال�سارقة  مبحاكم 
املعاملت املدنية رقم : )5( ل�سنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�سنة : )1987( . ل�ذلك : 

فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�سار اإليه اأعله اعتبارا من يوم ت�سلمك هذا الإعلن. 
فاإن كان لديك اأي اعرتا�س على ذلك يرجى اتباع ال�سبل القانونية.

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/20 جتاري كلي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سيلني جوي اراكال
الإقامة حمل  جمهول   - اولهانان  اراكال  جوي  جوي  2-ا�سلني 

مبا ان املدعي : ر�سملة تريد فاينان�س فاند 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان يوؤدوا مبلغ وقدره 
22،791،150.99 مليون دولر امريكي اي ما يعادل 83،825،853.34 مليون درهم اإماراتي 
والفائدة  ال�سداد  املرتتبة عن عدم  والغرامات  البنكية  الفائدة  نا�سئة عن  ي�ستجد من مبالغ  ما  مع 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق ح�سب ك�سف احل�ساب املرفق وحتى ال�سداد التام. والزام 
املوافق  الثلثاء  املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم  اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  املدعي عليهم 
2021/6/15 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على الأقل )علما بانه مت تعديل الطلبات( 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم 3258/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�سوع الدعوى:  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  3600/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد 
، �سامًل للر�سوم وامل�ساريف + تنفيذ احلكم وفق   ) املنفذ به وق��دره ) 18590 درهم  املبلغ 

منطوقه .
طالب العلن:  اآي جي جي للم�ساريع �س.ذ.م.م وميثلها مديرها / عبد اجلبار عبد اهلل 

علي قرقا�س اإماراتي اجلن�سيه - �سفته بالق�سية:  طالب التنفيذ
املطلوب اعلنهم:  1- زحل للطاقة املتجددة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية:  منفذ �سده 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك�م الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك�م بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره 18590 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة ب�ساملة الر�سوم. وعليه 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك�  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر        
اأمر اداء  رقم )2021 / 2188 (

املدعى علية / مطعم براندا �س ذ.م.م
املدعى / املوؤيد ل�سناعة وحدات التكييف ذ.م.م 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ  14-04-2021 اأوًل: انفاذ العقد التجاري 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ و  ب��اأن  باإلزام املدعى عليها  ، ثانياً:  امل��ربم بني الطرفني 
قدرة 16،900 درهم )�ستة ع�سر األف درهم و ت�سعمائة درهم( و الفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ 27-03-2021 و حتى متام ال�سداد ، مع اإلزامها بالر�سوم و 
امل�ساريف ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا الإعلن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
�سركة /�سرتيت اليف اإم اإي  منطقة حرة - ذ م م )رخ�سة رقم 94243(  والكائنة ب���� مدينة ، 

دبي للإعلم ،  دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير 
بوا�سطة جمل�س  اتخاذه  وال��ذى مت  للكافة  اع��لن قرارها  امل��ذك��ورة يف  ال�سركة   ترغب ه��ذه 

الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  5 يونيو 2021  ب�ساأن اغلق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خلل 45 يوما من تاريخ هذا العلن عن طريق الربيد امل�سجل او 

الت�سال ب :  ال�سيد / فابيان داقو�ستني 
ا�سم ال�سركة : �سرتيت اليف اإم اإي  منطقة حرة - ذ م م 

دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 561951616 971+  فابيان داقو�ستني  
fabian@streetlife.app :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

 اعالن دعوة اجتماع خربة
رقم 2 للدعوى رقم 2020/2709 جت جزئي حمكمة اأبو ظبي

اىل/ املدعي عليها موؤ�س�سة ال�سامات للمقاولت الكهربائية ذ م م ملالكها حممد مظهر تيزاين
جتاري   2020/2709 رقم  الدعوى  يف  الهند�سية  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  باأنه  نعلمكم 
جزئي حمكمة اأبو ظبي البتدائية واملقامة �سدكم من قبل املدعية / �سركة تك اجنينريجن ذ م 
م حيث مت عقد اجتماع خربة   مرئية عن بعد رقم 1 وبح�سور الأطراف وتخلفكم عن احل�سور 
بالرغم من ار�سال دعوة لكم واىل الأطراف. لذا ندعوكم باحل�سور للجتماع اخلربة املرئية 

عن بعد رقم 2 عرب برنامج زوم يوم الحد املوافق 2021/06/13 ال�ساعة 1:00 ظهراً 
رمز الدخول ID: 832 5527 1480 الكود 1650 وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف 
حال تخلفكم من احل�سور اأو عدم ار�سال وكيل قانوي عنكم يف الوقت املحدد �سنبا�سر باإجراءات 

اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا .
 اخلبري الهند�شي / رائد عثمان القي�شي

اإجتماع خربة 

Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262
CASE NOTIFICATION BY PUBLICATION

Case no. (16/2021/1963)-Commercial, Summary Jurisdiction;
Subject of Lawsuit : Claim obliging the respondents, jointly and in solidarity, to pay the 
amount of AED 460,632.70 in addition to the legal interest of (12%) calculated from the date 
of due payment and to further pay the legal fees, expenses and attorney remuneration;
Notice Applicant: Mashreq Bank PSC;  - Applicant Capacity: Claimant;
Party hereby notified : RENJIT CHANDRA SHEKHARAN PELLAI MADHAVA; 
Capacity: Respondent;

Subject of Notice:
LET IT BE KNOWN THAT, The foregoing lawsuit has been filed and registered versus you 
and the subject of the same is the claim to oblige the respondents, jointly and in solidarity, to 
pay the amount of AED 460,632.70 in addition to the legal interest of (12%) calculated from 
the date of due payment and to further pay the legal fees, expenses and attorney remuneration. 
Whereas the lawsuit has been specified a court hearing to initiate hearing of the same and 
that the first court hearing will be convened on Tuesday June 15th, 2021 A.D. at 08:30 a.m. 
at the Online Virtual Courtroom (&BUILDING DESC) and therefore you are hereby required 
to presents yourself before the court in person or via a legal proxy/advocate and that you 
are hereby required to submit any memorandums or documents which you have to the court 
provided the same shall be submitted no less than three days prior to the date of the court 
hearing;
Director of Lawsuit Processing Office, 
Mr. AL-MUR AHMED ABDULLAH KHAMIS AL-MUR

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 10/ 6/ 2021  Issue No : 13262
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8842/2021 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: Masroub Mkrtshian - Nationality Arminia - with an address at Emirate of  Sharjah, Al 
Khan Area, Villa No. 1111 Saga Buildin, Near Safeer Mall, Mobile No: 0501085501 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 22681
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
22681, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

93870 Dubai D Kia Optima Silver 2013

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

اخلميس  10  يونيو    2021  م   -    العـدد   13262  
Thursday    10   June   2021   -  Issue No   13262
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 اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 755/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2125 جتاري جزئي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب عن درجتي التقا�سي  
ال�سيد/الن  وميثلها  م.د.م.����س  �سوليو�سونز  بيزن�س  اي��ه  اإل  �سركة   : الإع���لن  طالب 

�سيدين بينتو هندي اجلن�سية  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعلنهم : 1- بول بيلوجر 2-نيدها ا�سد يو�سف  - �سفتهما بالق�سية : 

م�ستاأنف �سدهما. جمهويل حمل الإقامة 
 2125/2020 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد   : الإع���لن  مو�سوع 
التقا�سي  بقاعة  املوافق 2021/7/5   الثنني  يوم  لها جل�سه  - وح��ددت  جت��اري جزئي 
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

 اعالن بالن�شر
                     يف  الدعوى رقم 320/2021/729 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 337/2020 احوال نف�س غري 
م�سلمني والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعلن : باتري�س لوي�س كلود  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
املطلوب اإعلنه : 1- ناتاليا كوليك  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2020/337 احوال نف�س غري  مو�سوع الإع��لن : قد 
لذا  �سدكم  اع��له  بياناته  املذكور  ال�ستئناف  ت�سجيل  مت  قد  ان��ه  اعلمكم  نوعد  م�سلمني 
BOTIM امام ادارة الدعوى  يرجى التكرم بالعلم عرب برنامج الت�سال املرئي تطبيق 
ال�ستئنافية احلادية ع�سر على هاتف رقم:0543921397 يف يوم الثلثاء املوافق:2021/6/15 
�سحيفة  على  جوابكم  لتقدمي  ظ   12:00 ال�ساعة  ولغاية  �سباحا   8:00 ال�ساعة  من  وذل��ك 

ال�ستئناف ومرفقاتها.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 875/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )204300( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة 
طالب الإعلن / 1-الهلل للتكافل �س.م.ع فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  1-  حم�سن بلو�س ماران  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

املدعي عليهما مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�سوع 
وقدره )204300( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 
لها جل�سة 2021/6/16   وح��ددت  كفالة.  املعجل بل  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  ال�ساد�سة  البتدائية  الدعوى  ادارة  مكتب  يف  �س   9 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 829/2021/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2.000.000( مليوين درهم وذلك 
تعوي�سا جابرا عن ال�سرار املادية والدبية التي ت�سببا فيها والفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ 

احلكم وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعلن / 1-اليناديانا جان افتيمو �سيول�سو - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنهم :  1-  حفيظ عبدالرحمن بدياث عبدول 2- بايجو �سيناديبان 3- روهيت كومار -  �سفتهم 
بالق�سية : اخل�سم املدخل -  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
والفائدة  ت�سببا فيها  التي  املادية والدبية  )2.000.000( مليوين درهم وذلك تعوي�سا جابرا عن ال�سرار 
القانونية وقدرها 12% من تاريخ احلكم وحتى ال�سداد التام. نود اعلمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور 
 BOTIM بياناتها اعله �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور عرب برنامج الت�سال املرئي تطبيق
امام ادارة الدعوى البتدائية الوىل على هاتف رقم:00971566037085 يوم 2021/6/13 وذلك من ال�ساعة 
9:00 �س ولغاية ال�ساعة 12:30 ظ او احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( 

لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/3148 تنفيذ جتاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1-  جمموعة بنيان الدولية لل�ستثمار )القاب�سة( ذ.م.م )مدين 
اأ�سلي( 2- عبداهلل �سبحي اأحمد عطاطره )كفيل �سامن( 3- عبداهلل �سعيد عبداهلل 

بروك احلمريي )كفيل �سامن(  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور ال�سلمي �س.م.ع �سابقا 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)76345859.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

 355/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  عبدالقادر احمد �سنكري -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة تطوير جممع دبي لل�ستثمار ذ.م.م 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع  قد 

وقدره )1099727.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        

 1810/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- تاريكيجن زيليكي زيوجى  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )475.431.45(
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  - وح��ددت لها  ال�سداد  املطالبة وحتى 
جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/6/15 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر        
 103/2021/20 جتاري كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- احمد حمد عبيد حمد املهريي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سامل عبيد �سامل عبيد ال�سويدي 
درهم   )20.662.542.38( مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
ال�سداد  تاريخ  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
التام  - وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2021/6/22 ال�ساعة 09:30 �سباحا 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 1361/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- حممد را�سد عبداهلل را�سد لوتاه  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : م�سرف المارات ال�سلمي - م�ساهمة عامة

باأن  عليه  املدعي  ب��ال��زام    2021/4/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ي�سدد للم�سرف املدعي مبلغا وقدره )85.879.62( درهم م�سافا اليه غرامة تاخري قدرها %5 
�سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/4/8 وحتى متام ال�سداد والزمت 
املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        
 3110/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليهما : 1- دا�س فين�سرت ل�سغل الأبواب والنوافذ املعدنية وتركيبيها �س.ذ.م.م 2- 
احمد منر م�سطفى ابو جنم   -  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :املهذب لتجارة الملنيوم والزجاج ذ.م.م
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 

بالزام  ناأمر  ب��ت��اري��خ:2021/5/12  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  طلب 
املعرو�س �سدهما بالت�سامن ان يوؤديا للطالبة مبلغا وقدره درهم )181.503.46( درهم م�سافا 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب والزمت املعرو�س �سدهما 

بامل�ساريف  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3978/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/2792 امر اأداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1328316.4( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الرا�سخون للعقارات - ملالكها - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م -  �سفته 

بالق�سية : طالب التنفيذ
مبارك  جلوي   -2 �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  العالية  املعايري   -1  : اإعلنهم  املطلوب 
عبداهلل مبارك اجلميعة - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1328316.40( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  2400/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:4690/2020 امر اداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1639096( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : م�ستودع جلفار للدوية -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعلنهم : 1- عبد اهلل ح�سن حممد عبداهلل ال�سحي 2- حممد املر�سي اأحمد 
حممد 3- �سيدلية الظيت - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
اأو خزينة املحكمة �ساملة  املبلغ املنفذ به وقدره )1639096( درهم اىل طالب التنفيذ 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، الر�سوم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  2457/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2021/327 امر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )40.326.78( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : بنك م�سر )دبي( -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعلنهم : 1- كري�سناكومار كاتينا تيل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )40.326.78( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساملة 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، الر�سوم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3702/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/1444 جتاري جزئي 

املعدل بال�ستئناف رقم:2021/634 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)118665.43( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : �سركة نزيه التجارية ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
املطلوب اإعلنهم : 1- �سركة اأفاق املجد للتجارة العامة �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : 

منفذ �سده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )118665.43( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 60/2021/3037 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة باإ�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )123.000( 

درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام مع الزامه 
بالر�سوم وامل�ساريف درهم والر�سوم وامل�ساريف    

طالب الإعلن : �ستيفانو بيليتو  -  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعلنهم: 1- اربابي عمر زاكوف - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/6 بالزام املعرو�س �سده 
 %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )123.000( وق��دره  مبلغ  الم��ر  اىل طالب  ي��وؤدي  ان 
�سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والزمته امل�ساريف ، ولكم احلق يف 

اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

 109/2019/250 بيع عقار مرهون 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

�سكاى هايت�س لل�ستثمار �س.ذ.م.م  الباكر 2-  املنفذ �سدهم/1-  طيب عبدالرحيم احمد  اىل 
3- �سركة توما�س بنيت اخلليج ذ.م.م -  جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 
وميثله / جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سلمي 

نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )نوع العقار ار�س - املنطقة احلبية 
الرابعة - رقم الر�س 96 - رقم البلدية 267-682 - امل�ساحة 4020.19 مرت مربع( كما نعلنكم 
تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خلل  دره��م   )125.531.083/66( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد 
التبليغ يف ملف التنفيذ اعله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 
من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة 

ايام من علمكم باحلجز. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 1963/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )460632.70( 

درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ املديونية والر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
طالب الإعلن / 1-بنك امل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : مدعي 

مدعي   : بالق�سية  �سفته    - مادهافا  بيلى  ا�سيكاران  �ساندر  رينجت    -1   : اإعلنه  املطلوب 
عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
ب�سداد مبلغ وقدره )460632.70( درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ املديونية والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2021/6/15  ال�ساعة 8.30 �س يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1369/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2018/356 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )298240.50( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

التنفيذ  : ط��ال��ب  بالق�سية  دب���ي -  �سفته  ف���رع   - ال��وط��ن��ي  ال��ف��ج��رية  ب��ن��ك   : الإع����لن  ط��ال��ب 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

مظهرة  ال�سركة  ب�سفتها   - امل��ح��دودة  ال��ت��وزي��ع  خل��دم��ات  البحار  ع��رب   -1  : اإع��لن��ه��م  املطلوب 
ال�سيك 2- �ساندان بانريجى كريتى بو�سان - ب�سفته املوقع على ال�سيك املظهر ل�سالح البنك 
3- ال�سنوبر لتجارة الورق ومواد التغليف ذ.م.م - ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك - �سفتهم 

بالق�سية : منفذ �سدهم  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )348677.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �ساملة الر�سوم ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  272/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:4971/2020 امر اداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )591900( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : الورى ل�سناعة العطور ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ
 - احل���داد  ب��ادي  ل��وؤي   -2 والبخور  العطور  لتجارة  نيل  ج��ان   -1  : اإعلنهم  املطلوب 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
�ساملة  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )591900(  به  املنفذ  املبلغ 
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، الر�سوم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  14/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/4845 امر اداء ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )63198( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : فاليت اليكرتيك �س.م.ح -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

املطلوب اإعلنهم : 1- متلى لينك للمقاولت ���س.ذ.م.م 2- توما�س ماثيو ماتاثيل - 
�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )63198.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  1878/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/4972 امر اداء ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )147242( درهم �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الورى ل�سناعة العطور ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ

التجميل  وم�ستح�سرا  العطور  ل�سناعة  دزاي��ن��ز  فراجران�س   -1  : اإعلنهم  املطلوب 
 : بالق�سية  �سيد - �سفتهما  ق��ادر ح�سني عطر  �سيد  ����س.ذ.م.م 2- خالد ح�سني عطر 

منفذ �سدهما  -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )147242.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خلل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

 اعالن بالن�شر
300/2021/899 ا�شتئناف مدين  

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

اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- جاناردانان بيلي جوبال بيلي جوبال بيلي 2- راهوملون 
ب��اول فالباتوكاران - جمهويل حمل  دام��وده��اران 3- بيجو  راج��و تيفاركونيل  راج��و 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / جايا كوماري ناجاراجا ب�سفتها زوجة ومن ورثة املتويف/
راين  وهم/كارثيكا  منه  الق�سر  اأبنائها  على  ال�سرعي  الو�سي  وب�سفتها  ناجاراجان 
ناجاراجان ، كارثريركر ناجاراجان - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
ال�ساعة  املوافق 2021/6/29  الثلثاء  2021/78 مدين جزئي  وحددت لها جل�سه يوم 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13262 بتاريخ 2021/6/10 

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 573/2020/322 ا�شتئناف عقاري 

مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم رقم 88 ل�سنة 2020 عقاري جزئي  
طالب الإعلن : مهتا كي�سور كومار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعلنهم : 1- �سمعون عبد علي ممنون  - �سفته بالق�سية : 
اخل�سم املدخل . جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/6/16  ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
لإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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والربامج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  امل���زروع���ي،  �سيف  عي�سى  اأك���د 
العام اجل��اري يف  اأن اللجنة جنحت منذ بداية  اأبوظبي،  الثقافية والرتاثية يف 
اإعادة برجمة اأجندة فعالياتها وم�ساريعها الثقافية والرتاثية �سمن مواعيدها 
ال��دول��ة يف ظل  ال��ت��ي حققتها  املتلحقة  ل���لإجن���ازات  منها  م��واك��ب��ة  امل��ق��ررة يف 

الأو�ساع ال�ستثنائية التي ي�سهدها القطاع على امل�ستوى العاملي.
واأو�سح املزروعي يف ت�سريح خا�س لوكالة اأنباء الإم��ارات “ وام” .. اأن اللجنة 
حافظت على مكانة اأبوظبي الريادية يف اإثراء امل�سهد الرتاثي الغني م�ستفيدة 
خمتلف  تنظيم  �سهلت  وال��ت��ي  الإم������ارة،  ل���دى  امل��ت��ط��ورة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ن 
الرتاثية  والربامج  باملهرجانات  الحرتازية  الإج��راءات  اأف�سل  وفق  الفعاليات 
م��ع خمتلف  وبالتن�سيق  اللجنة  اأن  امل��ا���س��ي.واأ���س��اف  وال��ع��ام  ال��ع��ام  ه��ذا  خ��لل 
الإجراءات  من  حزمة  تطبيق  تت�سمن  م�سرتكة  خطة  و�سعت  املعنية  اجلهات 
والتدابري الحرتازية التي ت�سمنت قيا�س درجات احلرارة وتعقيم جميع املواقع 
�سلبية  اختبار  نتيجة  اإب��راز  ب�سرورة  وامل�ساركني  العاملني  واإل��زام جميع  يومياً، 
ل��ف��ريو���س “ ك��ورون��ا “ م��ع ارت����داء ك��م��ام��ات ال��وج��ه وال��ق��ف��ازات، وف��ق اإر�سادات 
مع  املختلفة،  واللجان  الأ�سخا�س  بني  بالتباعد  والل��ت��زام  املخت�سة،  اجلهات 
اأخذ  على  العاملني  كافة  املختلفة، وحث  التعقيم  وم��واد  ال�سحية  امل��واد  توفري 
التطعيم للوقاية من فريو�س “كوفيد19-”.واأكد املزروعي اأن اللجنة مت�سي 
يف تنفيذ خططها ال�ساملة الرامية اإىل تعزيز الثقافة وتاأ�سيل املوروث الإماراتي 
وتر�سيخ قيمه ونقله للأجيال املتعاقبة، جت�سيًدا لأهمية الرتاث ودوره الكبري 

التي  التطور والتنمية  الثقافية مع  ال�سعوب وتر�سيخ هويتها  يف م�سرية تنمية 
ت�سهدها الدولة يف خمتلف القطاعات.وجنحت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي، منذ بداية العام اجلاري يف تنظيم العديد من 
امل�ساركات  اإىل  اإ�سافة  اجلماهريية  الثقافية  وال��ربام��ج  الرتاثية  املهرجانات 
دون  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على  املتنوعة 
ت�سجيل اأي اإ�سابات، الأمر الذي يعك�س ح�سن التنظيم واتخاذ كافة الإجراءات 
والتدابري الحرتازية املحكمة التي اأمنت �سلمة امل�ساركني.وا�ستهلت جلنة اإدارة 
2021 مبوا�سلة م�سابقات مهرجان الظفرة التي انطلقت يف  املهرجانات عام 
اجلاري،  العام  من  يناير   22 حتى  وا�ستمرت   2020 نوفمرب  اخلام�س من 
ال�سقور،  ومزاينة  واملجاهيم،  املحليات  لفئتي  الإب��ل  مزاينة  املهرجان  وت�سمن 
�سباق  وبطولة  الأ�سيلة،  العربية  اخليول  و�سباق  بال�سقور،  ال�سيد  وم�سابقة 
الرتاثي،  العربي  ال�سلوقي  ومزاينة  م��رت،   2500 الرتاثي  العربي  ال�سلوقي 
وم�سابقة الظفرة للرماية مفتوحة جلميع اجلن�سيات، وبطولة بينونة للرماية 
للمواطنني ، ومزاينة غنم النعيم، وذلك �سمن جدول ومواعيد خلل نهاية كل 

اأ�سبوع ولنحو 13 اأ�سبوعاً.
واأط��ل��ق��ت اللجنة يف ال��ث��اين م��ن ف��رباي��ر امل��ا���س��ي اأوىل احل��ل��ق��ات امل��ب��ا���س��رة من 
 10 ال�سعر  ملحبي  ليقدم  الف�سيح،  بال�سعر  املتخ�س�س  ال�سعراء  اأم��ري  برنامج 
اأم�سيات نقلت على الهواء مبا�سرة من م�سرح �ساطئ الراحة وعرب قناتي بينونة 
ال�سيط من  �سلطان  ال�ساعر  املا�سي  اأبريل   6 يوم  والإم���ارات، وتوج يف ختامها 

ال�سعودية بربدة وخامت اإمارة ال�سعر ولقب برنامج اأمري ال�سعراء 2021.
كما اأطلقت اأوىل احللقات املبا�سرة لربنامج املنكو�س مبو�سمه الثاين اأحد اأحلان 
ال�سعر النبطي ، واختتمت ف�سول الربنامج يف 29 مار�س املا�سي بتتويج النجم 

عبداهلل فهد ال�سخابرة من ال�سعودية بلقب فار�س املنكو�س 2021.
اجلائحة  حتديات  ملواجهة  الربناجمني  يف  احلديثة  التقنيات  توظيف  مت  وقد 
بطريقة اإبداعية ومقابلة امل�ساركني اأينما كانوا لحتواء مواهبهم ون�سج اآمالهم.
 120 ق��راب��ة  تبعد  ال��ت��ي  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة  لل�سيد  امل����رزوم  حممية  ووا���س��ل��ت 
كيلومرتاً عن مدينة اأبوظبي، ا�ستقبال زوارها وتوفري جتربة التخييم وال�سيد 
بالطرق التقليدية ملو�سم ال�سيد التقليدي خلل الفرتة من 1 نوفمرب 2020 
حتى 15 فرباير 2021.و�ساركت اللجنة بالتعاون مع احتاد �سباقات الهجن، 
بتنظيم مزاينة الإبل �سمن مهرجان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ل�سباقات الهجن ومزاينة الإبل، وقد خ�س�س للمزاينة 180 جائزة قيمة 
موزعة على 18 �سوطا �سمن 6 فئات عمرية مفاريد، وحقايق، ولقايا، واإيذاع، 
وثنايا ، وحول ، بالإ�سافة اإىل 3 اأ�سواط مل�سابقة املحالب خ�س�س لها 30 جائزة 

قيمة.
وانطلقت خلل الفرتة من 25 مار�س وحتى 3 اأبريل املا�سي، م�سابقات الدورة 
ال� 12 من مهرجان الظفرة البحري على �ساطئ مدينة املرفاأ مبنطقة الظفرة، 
بالتعاون مع نادي اأبوظبي للريا�سات ال�سراعية واليخوت، وذلك بدون جمهور 

وو�سط تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية والوقائية.

للرجال  الكنعد  ل�سيد  ال��ك��ربى  الظفرة  “بطولة  ا�ستحداث  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
مدينة  يف  ال�سعيد  الفطر  عيد  اإج��ازة  مع  بالتزامن  انطلقت  والتي  والن�ساء”، 
املرفاأ يف منطقة الظفرة يف اإمارة اأبوظبي.و�سهد مهرجان دملا التاريخي بدورته 
الرابعة، 5 اأيام من امل�سابقات البحرية الرتاثية واحلديثة والريا�سات املجتمعية، 
املهرجان  م�سابقات  �سجلت  وقد  املا�سي،  مايو   22 اإىل  خلل الفرتة من 18 
م�ساركة نحو 2445 م�ساركا يف خمتلف امل�سابقات، ومت تخ�سي�س 193 جائزة 
قيمة، واقت�سر املهرجان على �سباق دملا للم�سافات الطويلة للمحامل ال�سراعية 
اللوح  على  للتجديف  دمل��ا  و�سباق  بال�سنارة،  ال�سيد  قدماً،وم�سابقة   60 فئة 
جلنة  الهوائية.واأعلنت  الدراجات  و�سباق  اجلري  �سباق  اإىل  بالإ�سافة  الواقف، 
كتاب  اإ���س��دار  عن  اأبوظبي،  يف  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة 
“تاأملت يف اأقوال واأ�سعار ال�سيخ زايد” باللغتني العربية والأملانية خلل حفل 
جناح  بح�سور  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  فعاليات  �سمن  اأقامته  اإ�سدار 
اأكادميية  الثلثني.وقدمت  للدورة  ال�سرف  �سيف  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 
ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي لزوار 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب بدورته ال� 30، عددا كبريا من الإ�سدارات من 
والثقافة  ال�سعر  التخ�س�سات وجم��الت  اً جديداً يف خمتلف  اإ�سدار   40 بينها 
الآخر  وبع�سها  الإم����ارات  ب��دول��ة  بع�سها  يرتبط  وال��ت��ي  وال��درا���س��ات،  ال�سعبية 
مرتبط باخلليج العربي والعامل العربي، اإىل جانب تنظيم عدد من التواقيع، 

كما اأعلنت عن بدء الت�سجيل يف الدرا�سة الأكادميية.

•• اأبوظبي-الفجر:

���س��م��ن اأع���م���ال ال��ت��ك��ل��ي��ف والإن����ت����اج اخل���ا����س، ويف 
يبداأ  »امل�ستقبل  �سعار  حتت  ع�سرة،  الثامنة  دورت��ه 
مبادلة  �سركة  الرئي�سي  ال�سريك  وبرعاية  الآن«، 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  ق����دم  »م���ب���ادل���ة«،  ل��ل���س��ت��ث��م��ار 
عن اآلة العود  مو�سيقية وتقريراً  2021، عرو�ساً 
حلقات  �سل�سلة  م��ن  ج��دي��دة  حلقة  يف  وم�سريتها 
ملتقى العود العاملي، عرب من�ساته الرقمية؛ وذلك 
و�سوريا  املغرب  من  املبدعني  من  نخبة  مب�ساركة 

والأردن وتون�س.
�سمن  ت���اأت���ي  ال��ت��ي  ال�خام��سة،  احل�لقة  وق���دم���ت 

اآل�ة  ع�لى  ع�رو���س��اً  العاملي،  ال��ع��ود  ملتقى  فعاليات 
ال�عود للفنان اإدري��س ال�ملوم�ي م�ن اأغ�ادي�ر ال�مغرب، 
ب�رل�ني،  ف�ي  م�قيم  �س�وري  ف�نان  ه�يلن�ة  ون�بيل 
ردن، ودي�و ب�ني �س�وم�ر  وع�لء �س�اه�ني م�ن ع�مان الأ
م�ن  ي�و�س�في  وب�ا�س�م  اجلن�س�ية،  �س�وري  ال�نا�س�ر 
ت�ون��س، املقيمان ف�ي ف�رن��سا. و�سلط تقرير احللقة، 
ال��سوء ع�لى اأع�مال �س�ان�ع ال�عود ن�زي�ه غ��سبان م�ن 
ل�بنان، كما قدم ال�دك�تور مراد ال�سقلي، نتائج بحثه 
متحولة. بيئة  ظل  يف  وم�سريتها  العود  اآلة  حول 
وميكن للراغبني يف م�ساهدة احللقة اخلام�سة من 
حلقات ملتقى العود العاملي، زيارة الرابط التايل: 
https://www.youtube.com/

.watch?v=ZDHVeDZuXAo
ف��ع��ال��ي��ات��ه وعرو�سه  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  وي��ت��اب��ع 
العاملية؛ حيث يقدم يف 12 يونيو اجلاري، ال�ساعة 
8 م�ساًء بتوقيت الإمارات العربية املتحدة، احللقة 
ال�ساد�سة من �سل�سلة حلقات امللتقى.وميتد ملتقى 
العود العاملي، خلل الفرتة من 25 مار�س وحتى 
تلفزيونية،  بهيكلية  حلقات   7 وي�سم  يونيو،   15
اأك��ادمي��ي��ني ذوي خ��ربة يف  م��ن  روؤى خا�سة  ت��ق��دم 
جم���ال امل��و���س��ي��ق��ى وال��ف��ن��ون، م��ع ت��ن��اول��ه��م لتاريخ 
وتطور اآلة العود وكيف يتم دمج الآلة يف ال�سناعة 
ال��رق��م��ي��ة وامل�����س��ه��د امل��و���س��ي��ق��ي ال���ي���وم، اإ���س��اف��ة اإىل 
العود  �سانعي  م��ن  �ستة  ع��ن  غنية  تقارير  تقدمي 

املتميزين من خمتلف اأنحاء العامل العربي؛ وذلك 
مب�ساركة 27 فنان من عازيف العود من 14 دولة 
لأداء العديد من القطع املوؤلفة واملتنوعة خ�سي�سا 

لآلة العود.
ومي���ك���ن ل��ل��راغ��ب��ني يف الط�����لع ع��ل��ى امل���زي���د من 
الإل���ك���رتوين للمهرجان  امل��وق��ع  زي����ارة  امل��ع��ل��وم��ات 
واملن�سات   ،https://bit.ly/2SgFoZ4
في�سبوك  ع����رب:  ل��ل��م��ه��رج��ان  ال��ت��اب��ع��ة  ال��رق��م��ي��ة 
@( وت����وي����رت   ،)abudhabifestival(
@( وان�������س���ت���ج���رام   ،)abudhabi_fest

abudhabifestival(، اأو املوقع الإلكرتوين 
www. ال����ع����امل����ي:  ال�����ع�����ود  اخل�����ا������س مب���ل���ت���ق���ى 

.oudforum.com
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر 
�سعار  حت���ت  ع�����س��رة  ال��ث��ام��ن��ة  دورت�����ه  يف   ،2021
»امل�ستقبل يبداأ الآن« ت�ستمر- على مدار عام كامل- 
والعرو�س  التقليدية  ال��ع��رو���س  ب��ني  ي��دم��ج  حيث 
التقنيات  اأح������دث  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  الف���رتا����س���ي���ة 

الرقمية، كما يتميز مبجموعة فريدة من عرو�س 
اأكر  من  فنان   500 مب�ساركة  وامل��ع��ار���س،  الأداء 
للمرة  عاملياً  16 عر�ساً  بلداً، ف�سًل عن   50 من 
الأوىل، و12 اإنتاجاً جديداً للمهرجان، و8 اأعمال 
تكليف  اأعمال   4 جانب  اإىل  م�سرتكة،  عاملي  اإنتاج 

ح�سري، وجولة غنائية حول العامل.

�شمن فعاليات ملتقى العود العاملي

مهرجان اأب�ظبي يعر�س حلقة حافلة بعرو�س 
م��صيقية ح�صرية لآلة الع�د عرب من�صاته الرقمية

اأبوظبي  اللوفر  الأطفال يف  يعود متحف 
م�ساعري!:  مب��ع��ر���س  اجل���دي���دة  بحلته 
ال���ف���ن، وهو  م���غ���ام���رة ج���دي���دة يف ع����امل 
م��ع��ر���س ت��ف��اع��ل��ي ل���لأط���ف���ال ي��ت��ي��ح لهم 
وا�ستك�سافها  م�����س��اع��ره��م  اإىل  ال��ت��ع��ّرف 
والتجارب  ال��ف��ن��ي��ة  الأع���م���ال  خ���لل  م���ن 
زواره  امل���ع���ر����س  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة. 
وحتى   2021 ي��ون��ي��و   18 م���ن  اب���ت���داًء 
فنية  اأع��م��ال   10 ليقدم   ،2023 ال��ع��ام 

الأطفال  لتعريف  تفاعلية  حمطات  و4 
بامل�ساعر وكيفية حتديدها، نظراً اإىل اأنها 

ت�سّكل عن�سراً اأ�سا�سياً يف منو الطفل.
يجمع املعر�س ما بني الرتفيه والتثقيف، 
وي�سّجع الأطفال، الذين ترتاوح اأعمارهم 
اأمورهم  واأولياء  �سنوات،  و10   4 بني  ما 
على التعّرف اإىل امل�ساعر املختلفة وكيفية 
التفاعلية  التجارب  خ��لل  من  اكت�سافها 

والألعاب.

وعلى امتداد ثلث طبقات، يقّدم اللوفر 
�سائقة  اأن�سطة  ال�سغار  ل���زواره  اأب��وظ��ب��ي 
باإن�ساء  الفنّية  مغامراتهم  ت��ب��داأ  حيث   ،
���س��خ�����س��ي واحل�������س���ول ع��ل��ى �سوار  م��ل��ف 
املع�سم جلمع النقاط من خلل الأن�سطة 

والتحديات.
وت��ت�����س��م��ن الأل����ع����اب والأن�����س��ط��ة جتارب 
متحف  ي�سمل  كما  مل�س،  دون  م��ن  رقمية 
الأطفال اجلديد منطقة خم�س�سة لور�س 

العمل ت�ست�سيف درو�ساً افرتا�سية للتعّلم 
اإماراتيني  فنانني  ثلثة  يقدمها  الذاتي 
وتتمحور حول كيفية جت�سيد امل�ساعر من 
خلل اأن�سطة فنية متنوعة، مثل الر�سم، 
وفن الكولج، والفن ثلثي الأبعاد. وقال 
معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة 
متحف  اإن  وال�سياحة-اأبوظبي  الثقافة 
اأب��وظ��ب��ي يعد وجهة  الأط��ف��ال يف ال��ل��وف��ر 
وي�سعدنا  وال��ت��ع��ّل��م،  لل�ستك�ساف  ف��ري��دة 

م��ن جديد  امل��ت��ح��ف  اأب����واب  ف��ت��ح  نعيد  اأن 
فالفنون  وعائلتهم،  الأطفال  ل�ستقبال 
لها القدرة على اإطلق العنان للإمكانات 
ال��ط��ف��ل مم��ا ي�سمح له  ل���دى  الإب���داع���ي���ة 
ب���روؤي���ة ذات����ه وروؤي�����ة ال��ع��امل م��ن منظور 

خمتلف.
اللوفر  م��دي��ر  راب���ات���ي���ه،  م��ان��وي��ل  ق���ال  و 
يج�سد  الأط����ف����ال  م��ت��ح��ف  اإن  اأب���وظ���ب���ي 
جوهر اأهداف اللوفر اأبوظبي والتي تقوم 
يف  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  م�ساركة  تعزيز  على 
ال��ف��ن��ون.. لقد راأي��ن��ا م��دى ت��اأث��ري الفرتة 
�سهراً،   15 مل����دة  ط��ال��ت  ال��ت��ي  امل��ا���س��ي��ة، 
النف�سي  ال�سعيدين  على  اأط��ف��ال��ن��ا  على 
اأن  ي�سّرنا  ال�سياق،  والجتماعي. ويف هذا 
الأط��ف��ال مبعر�س من  فتح متحف  نعيد 
لدى  احلاجة  ه��ذه  اإىل  ال�ستجابة  �ساأنه 
جماناً،  الأطفال  ا�ستقبال  فمع  اأطفالنا. 
�ستكون زيارة املتحف من الأوقات العائلية 

القّيمة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال اأم����ني خ��ر���س��ا���س، مدير 
اللوفر  يف  التعليمية  والو�سائط  التف�سري 
يوفر  “م�ساعري!”  معر�س  اإن  اأبوظبي 

متنوعة  جمموعة  وعائلتهم  للأطفال 
املمتعة  والألعاب  التفاعلية  الأن�سطة  من 

امل�ساعر  ع��امل  ل�ستك�ساف  تقودهم  التي 
من خلل الأعمال الفنية.

افتتاح متحف الأطفال يف الل�فر اأب�ظبي 18 ي�ني� 

اأب�ظبي ت�صتاأنف اأجندتها الثقافية والرتاثية ال�صن�ية 
يف 2021 .. وجلنة املهرجانات: �صالمة امل�صاركني اأول�ية
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كوالي�س الفيلم ممتعة للغاية وكلها �شحك

ليلى عل�ي: فكرة "ماما حامل"
 جريئة وب�صببها قبلت العمل

واأو�سحت ليلي علوي خلل حوارها، اأنها جديدة علي فريق العمل لأنهم 
�سبق وعملوا من قبل معا، ولكنها احبتهم جدا، لأن روحهم حلوة وطوال 

الوقت كانوا حري�سني علي اأن يخرج العمل ب�سكل جيد.
اأنها �سبق وقدمت دور الأم وهي �سغرية يف ال�سن  واأ�سارت ليلي علوي 
التوا�سل والعمل مع الأجيال  اأن  اأمر لي�س جديد عليها م�سيفة  فهو 
اجلديدة اأمر مهم ولي�س جديد عليها اأي�سا، مو�سحة اأنها اأحبت العمل 
العمل  بفريق  وعلمها  الفيلم  لفكرة  ق��راءت��ه��ا  مبجرد  عليه  وواف��ق��ت 

امل�سرتك بالعمل.
اجلاري،  يونيو   2 ي��وم  العر�س  دور  حامل" ف��ى  "ماما  فيلم  وانطلق 
بدور العر�س ال�سينمائى، لين�سم اإىل قائمة اأفلم مو�سم عيد الفطر، 
حيث طرح القائمون على العمل، الربومو الر�سمى، ولقى قبول كبريا 
من اجلمهور، حيث �سيطرت عليه املواقف الكوميدية بني ليلى علوى 

وبيومى فوؤاد وحمدى املريغنى وحممد �سلم على.
وعن م�ساركة الفنان بيومي فوؤاد يف الفيلم قالت: قدم بيومي فوؤاد دور 
"كمال" زوجها يف الفيلم "وهو دور يجعل كل الزوجات تتمني اأزواجهن 

يبقوا رومان�سيني وحنينني مثل بيومي فوؤاد يف الفيلم".

حمدى املرغنى: الكوالي�س كانت ممتعة 
اأعرب النجم حمدى املرغنى عن �سعادته بردود الأفعال 

يعر�س  حامل" ال��ذى  "ماما  فيلم  على  تلقاها  التي 
ح��ال��ًي��ا يف دور ال��ع��ر���س ال�����س��ي��ن��م��ائ��ى، وي�����س��ارك يف 

بطولته النجمة ليلى علوى وبيومى فوؤاد وحممد 
واإخ���راج حممود  ال�سيد  ل��وؤى  تاأليف  وم��ن  �سلم، 

كرمي .
حمدى قال يف ت�سريحات ل�"اليوم ال�سابع" اإنه ت�سرف 

التي جت�سد  ليلى علوى  فنانة كبرية بحجم  بالعمل مع 
اإطار كوميدى، ويتمنى  اأحداث الفيلم فى  دور والدته داخل 

اأن ينال دوره اإعجاب اجلمهور.
الأبطال  وك��ل  �سحك،  وكلها  للغاية  ممتعة  الفيلم  كوالي�س  واأ���س��اف 

اأ�سحابى �سواء كان بيومى فوؤاد وحممد �سلم وغريهم وكنت مب�سوط 
بالعمل معهم .

جت�سد ليلى علوي يف فيلم "ماما حامل" دور اأم للفنانني حمدي املرغني 
اأخ���رى يف  ���س��لم، وت��دخ��ل يف ق�سة كوميدية ح��ول حملها م��رة  وحممد 
بع�س م�ساهده مبنطقة  ت�سوير  الجتماعية، ومت  الكوميديا  اإط��ار من 

املغربى". "ا�ستديو 
وم�سر  �سين�سرى،  ونيو  فيلمز،  �سيرنجى  �سركات  حامل" اإنتاج  "ماما 

العاملية، وماجيك بينز..
وتدور الأحداث حول اأ�سرة من طبقة غنية تتعر�س للعديد من املواقف 
اإىل  بالإ�سافة  املوقف،  كوميديا  على  الفيلم  يعتمد  حيث  الكوميدية، 
تعر�س بيومى فوؤاد لبع�س امل�ساكل فى عمله الذى يتوىل اإدارته الفنان 

�سامى مغاورى، وتتواىل الأحداث فى اإطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تاأليف لوؤى ال�سيد واإخراج حممود كرمي، وتظهر فيه 
ليلى علوى بدور �سيدة متزوجة من بيومى فوؤاد ولديها ابنان هما حمدى 

نان�سى  ث���روت،  حممد  البطولة  ف��ى  وي�سارك  ���س��لم،  وحممد  املريغنى 
�سلح، وهدى الأتربي، و�سامى مغاورى، وعدد اآخر من الفنانني.

مي �صليم تن�صم لـ 
فيلم »200 جنيه« 

"200 جنيه"، والذى ي�سارك فى  ان�سمت الفنانة مي �سليم لأ�سرة فيلم 
كرمي  ونيللى  رم���زى  ه��ان��ى  منهم  ال��ن��ج��وم  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  بطولته 
وعمروعبد اجلليل وليلى علوى واأحمد رزق واإ�سعاد يون�س وخالد ال�ساوى 

وغريهم.
من  تنتقل  جنيه   200 مبلغ  ب�ساأن  جنيه"،   200" فيلم  اأح���داث  ت���دور 
�سخ�س لآخر من خمتلف الطبقات الجتماعية والأماكن ال�سكنية، تاأليف 

اأحمد عبداهلل، واإخراج حممد اأمني.
"حلم  ال��درام��ا  م�ساركتها يف م�سل�سلى  �سليم يف  اأعمال مي  اآخ��ر  اأن  يذكر 
غزال"، و�سارك فى بطولته كل من �سريف �سلمة، عمرو عبد اجلليل، وفاء 
اإي��اد عبد املجيد  تاأليف  اأحمد خليل، وفاء عامر، ومن  عامر، خالد كمال، 

واإخراج حممد اأ�سامة.
كما ظهرت مى �سليم فى رم�سان املا�سى اأي�ساً، ك�سيفة �سرف فى حلقة من 
"فار�س بل جواز" تاأليف فداء ال�سندويلى واإخ��راج معتز  حلقات م�سل�سل 
ح�سام، بطولة م�سطفى قمر، حممد ثروت وطارق عبد العزيز و�سليمان 
ال�سباب منهم  املمثلني  الإب��ي��ارى وحممد طعيمة، وع��دد من  عيد وط��ارق 
م�سطفى حمزة وحممد ويو�سف وراندا عبد ال�سلم ومغاورى، اإ�سافة اإىل 

�سريى عادل وندا مو�سى وب�سرى ودميا بياعة وفاطمة عادل.

ن�ر قدرى ابنة بي�مى 
ف�ؤاد فى م�صل�صل 

ال�صال" الأب  "ع�دة 
"عودة الأب ال�سال" فى  اأح��داث م�سل�سل  تظهر الفنانة نور قدرى خلل 
دور فتاة �سعبية وابنة بطل العمل الفنان بيومى فوؤاد، ل�سيما اأن الأحداث 
تدور حول رجل اأعمال غنى يقع فى اأزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث 

عن اأبنائه ال�7 وذلك خلل 60 حلقة.
م�سل�سل "عودة الأب ال�سال" تعتمد اأحداثه على حلقات مت�سلة منف�سلة 
اأمني  تاأليف  من  وهو  كوميدى،  ب�سكل  خمتلفة  وق�س�س  حكايات  تتناول 
جمال، حممد اأبو ال�سعد، حممد فتحي، اإبراهيم ربيع، واإخراج اأحمد عبد 
العال يف اأوىل جتاربه الإخراجية بعدما عمل ل�سنوات طويلة م�ساعدا ثم 
خمرجا منفذا مع عدد كبري من املخرجني، وبطولة بيومى ف��وؤاد، اإميان 
الفنانني  اآخر من  اأمرية هانى، هاجر عفيفى، وعدد  �سيد، خالد من�سور، 
الذين يظهرون ك�سيوف �سرف منهم �سامح ح�سني وحممد عبد الرحمن.

ك��رمي فهمى  بطولة  "ديدو" م��ن  فيلم  ف��ى  �ساركت  ق���درى  ن��ور  اأن  ي��ذك��ر 
وهدى  ث��روت،  وحممد  املريغنى،  وحمدى  فتحى،  واأحمد  ف��وؤاد،  وبيومى 
املفتى وغريهم وجمموعة من �سيوف ال�سرف ومنهم اأحمد فهمى وه�سام 

ماجد و�سيكو، �سيناريو وحوار كرمي فهمى واإخراج عمرو �سلح.
وتدور اأحداث فيلم "ديدو"، يف اإطار من الكوميديا، حول ال�ساب ديدو الذي 
اأ�سدقائه �سرقة العامل الري )بيومي ف��وؤاد(، الذي يكت�سف  يقرر برفقة 
الأمر ويتمكن من حتويلهم بتجربة من جتاربه اإىل عقلت اأ�سابع، فيقعوا 

يف العديد من املفارقات واملغامرات املثرية.

مع  لقاءها  خالل  علوي،  ليلي  النجمة  قالت   
اليوم  تلفزيون  علي  الك�شوطي  علي  الزميل 
ماما حامل فريق  فيلم  اإن فريق عمل  ال�شابع، 
لأن  ممتعة،  كانت  الفيلم  كوالي�س  واأن  متميز 
مع  طويلة  عمل  �شاعات  يق�شي  ك��ان  الفريق 
عالقة  اإيل  العالقة  حتولت  وبالتايل  بع�س 

�شداقة و�شغل يف نف�س الوقت.

قالت النجمة جنلء بدر يف مداخلة لها بتليفزيون "اليوم 
ال�سابع":

 اإنها وافقت على تقدمي عملني يف املاراثون الرم�سانى 
هذا العام يعر�سان يف توقيت واحد لأن العملني ل 

ميكن اأن يتم رف�سهما،
ال�سما  "بني  م�����س��ل�����س��ل  ه���و  الأول  ف��ال��ع��م��ل   
والأر�س" وي�سارك يف بطولته جمموعة من 
النجوم الكبار واإخراج خمرج مهم مثل 
من  الثانى  والعمل  ال��ع��دل،  ماندو 
اإخراج املخرج حممد �سامى والذى 
يعترب من اأهم املخرجني يف الو�سط 
ال��ف��ن��ى وب��ط��ول��ة جن��م��ان ل��ه��م��ا ا�سم 
كبري يف عامل الفن مثل اأحمد ال�سقا 
"ن�سل الأغراب"،  واأمري كرارة وهو 
ال�����دوري�����ن  اأن  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
الأول  وال���ع���م���ل  خم��ت��ل��ف��ني مت���ام���ا 
�سعوبته  ورغ��م  فقط،  حلقة   15
اإل اأنها قبلت التحدى، حيث بحثت 
عن الدراما ال�سعبة وعن املجازفة، 
ك��ان��ت يف  ال�����س��ع��وب��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ة 
امل�سعد  داخ��ل  امل�ساهد  معظم  ت�سوير 
واعتربت  النجوم  م��ن  كبري  ع��دد  و�سط 
وتعلمت  عليها  جديدة  التجربة  ه��ذه 

منها الكثري.

اإنه خمرج متميز  اأما عن تكرارالتعاون مع املخرج حممد �سامى فقالت 
ال�سهية  الوجبة  للجمهور  يقدم  كيف  ويعرف  النجاح  مفردات  وميتلك 
التي يبحث عنها بالإ�سافة انه يقدم مدر�سة اخراجية خمتلفة ي�ستطيع 
بها يقدم الفنان ب�سكل خمتلف ومميز جتعل اى فنان يتمنى التعاون معه 

لو مب�سهد واحد.
التليفزيونية  ال��درام��ا  اإن��ت��اج��ات  اأ�سخم  م��ن  الأغراب"  "ن�سل  م�سل�سل 
للمرة  ك��رارة  واأم��ري  ال�سقا  اأحمد  النجمني  2021، ويجمع  يف رم�سان 

الأوىل يف الدراما،
اإدوارد، فردو�س  دي��اب، جنلء بدر،  العمل مى عمر،   وي�سارك يف بطولة 
عبد احلميد، اأحمد مالك، اأحمد دا�س، رمي �سامى، حممد جمعة، عماد 
زيادة، اأحمد فهيم، ليال عبد اخلالق واآخرون، والعمل من تاأليف واإخراج 

حممد �سامى، اإنتاج �سركة �سيرنجى
كل من:  بطولة  15 حلقة،  يف  والأر�س" يعر�س  ال�سما  "بني  وم�سل�سل 
هانى �سلمة، درة، ي�سرا اللوزى، �سو�سن بدر، جنلء بدر، نورهان، ندى 
ال�سلكاوى،  اأحمد  الليثى،  الغنى، حممود  بدير، منى عبد  اأحمد  مو�سى، 

م�سطفى دروي�س، 
والعمل �سيناريو وحوار اإ�سلم حافظ، والق�سة ماأخوذة عن ق�سة الأديب 

الكبري جنيب حمفوظ،
 اإخراج ماندو العدل، اإنتاج �سركة �سيرنجى.

�سبق ومت تقدمي الرواية يف فيلم يحمل نف�س ال�سم، بطولة كل من: هند 
ر�ستم وعبد ال�سلم النابل�سي وعبد املنعم اإبراهيم وحممود املليجي، ومن 

اإخراج �سلح اأبو�سيف،
 وتطرق اإىل �سخ�سيات من م�ستويات اجتماعية وثقافية واأعمار خمتلفة 

تتقابل لأول مرة يف م�سعد كهربائي باأحد املباين يف القاهرة.

جنالء بدر: اأبحث عن الدراما 
ال�صعبة واأع�صق التحدى واملجازفة
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عقار جديد ي�صبه املخدر يعزز هرم�ن 
ال�صع�ر بالر�صا' يف اجل�صم دون هل��صة!

قبل"،  من  ُيدر�س  "مل  ال��ذي   AAZ-A-154 ج��زيء  اأن  علماء  ك�سف 
يف  الت�سبب  دون  الدماغ  يف  مفيدة  م�سارات  على  العمل  على  القدرة  لديه 
الهلو�سة. وتبني اأنه يحفز م�ستقبلت ال�سريوتونني - وهو هرمون رئي�سي 
مزاجنا  ا���س��ت��ق��رار  على  ويعمل  دم��اغ��ن��ا  يف  الع�سبية  اخل��لي��ا  ب��ني  ُي��ر���س��ل 

ورفاهيتنا و�سعادتنا.
ويف التجارب التي اأجريت على الفئران، اأنتج AAZ-A-154 تاأثريات 
الأمد بعد جرعة واح��دة، كما  �سبيهة مب�سادات الكتئاب �سريعة وطويلة 
فعال  علجا  يكون  اأن  ميكن  ��ّن��ع،  ���سُ واإذا   - الأم��ري��ك��ي��ون  الباحثون  وج��د 

للب�سر.
واأظهرت الأدوية املخدرة بالفعل نتائج واعدة يف علج ال�سطرابات الع�سبية 

.)PTSD( والنف�سية مثل الكتئاب وا�سطراب ما بعد ال�سدمة
املخدر  فوائد  تقدم  التي  البديلة  الأدوي��ة  الآن حتديد  الباحثون  ويحاول 

دون الت�سبب يف كثري من الأحيان يف الهلو�سة املوؤملة.
وقال معد الدرا�سة ديفيد اإي اأول�سون، الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الكيمياء يف 
جامعة كاليفورنيا ديفي�س، اإن اإحدى امل�سكلت املتعلقة بالعلجات املخدرة 

هي اأنها تتطلب توجيها واإ�سرافا وثيقا من فريق طبي.
يف  اأول�����س��ون  الربوفي�سور  خمترب  يف   AAZ-A-154 ��ّن��ع  و���سُ ��م��م  و���سُ

جامعة كاليفورنيا يف ديفي�س.
لعلج  املخدرة  العقاقري  اإمكانات  متزايد  ب�سكل  ي�ستك�سفون  العلماء  وكان 

حالت ال�سحة العقلية املنهكة.
وُيعتقد اأن قدرتهم على زيادة م�ساعر التعاطف والتوا�سل والإيجابية ميكن 

اأن تعالج ا�سطرابات مثل الكتئاب والقلق وا�سطراب ما بعد ال�سدمة.
وُي��ع��ت��ق��د اأن ال���ت���اأث���ريات امل���خ���درة م��ن الأدوي������ة ت��ظ��ه��ر م��ن خ���لل حتفيز 
املركزي،  الع�سبي  اجل��ه��از  يف  امل��وج��ودة   2A ال�����س��ريوت��ون��ني  م�ستقبلت 

وخا�سة يف منطقة الدماغ ال�سرورية للتعلم.
ويعترب ال�سريوتونني 2A هدفا لكل من الأدوية املخدرة وم�سادات الذهان 

الكل�سيكية - الأدوية امل�ستخدمة لإدارة الذهان.
 ،2A ال�سريوتونني  فيها  يتو�سط  التي  الف�سيولوجية  العمليات  وت�سمل 

اخلوف والهلو�سة وجتارب اخلروج من اجل�سم.
AAZ- على  تعرفوا  اإن��ه��م  ديفي�س،  كاليفورنيا  جامعة  خ��رباء  وي��ق��ول 

ي�سمى   - وراثيا  م�سفر  فلور�سنت  م�ست�سعر  تطوير  خ��لل  من   A-154
الهلو�سة  اإمكانات  PsychLight فح�س  ل�  PsychLight. وميكن 
.2A من خلل الإ�سارة اإىل متى ين�سط املركب م�ستقبلت ال�سريوتونني

وقالت كبرية الباحثني لني تيان، من جامعة كاليفورنيا ديفي�س: "لطاملا 
اإعادة امت�سا�س ال�سريوتونني لعلج الكتئاب، لكننا  ا�ستخدمت مثبطات 
ل نعرف الكثري عن اآليتها - اإنها مثل ال�سندوق الأ�سود. وي�سمح لنا هذا 
امل�ست�سعر [ال�سوء النف�سي[ بت�سوير ديناميكيات ال�سريوتونني يف الوقت 
بني  التفاعل  وت�سور  للتوتر  تتعر�س  اأو  احليوانات  تتعلم  عندما  الفعلي 
املركب حمل الهتمام وامل�ستقبلت يف الوقت الفعلي". واإذا ثبتت فعاليته، 
ميكن اأن يوؤدي هذا النهج اإىل دواء يعمل بجرعة واحدة اأو عدد �سغري من 

اجلرعات، بدل من ال�سطرار اإىل تناوله اإىل اأجل غري م�سمى.
.Cell وُن�سرت الدرا�سة يف جملة

العربية؟ اللغه  يف  القامو�س  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�سع.

الرياع؟ هو  • ما 
- القلم.

الفرائ�س؟ هي  • ما 
- الع�سلة بني الكتف والثدي.

؟ الواحدة  ال�شنه  يف  ال�شعر  لنمو  مدى  •  مااق�شى 
- 15 �سم

؟ العامل  يف  مرة  لأول  املرور  اإ�شارة  نظام  ا�شتخدم  متى  و  •  اأين 
- اأمريكا عام 1918 م

الكبار ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  • هل 
كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�س  اأن  تعلم  • هل 

عظم  قطعة   206 من  يتكون  الب�سري  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست على مرة واحدة 

اإمنا على ثلث مراحل كل مرة ثلث دقائق 
كم   600000 طولها  يبلغ  الب�سري  اجل�سم  �سرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�س بدون  املياه  حتت  �ساعة  البقاء  ي�ستطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�سية  الكرة  على  حيوان  اأكرب  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�سافة850  على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب  ت�ستطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�س  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�ساعة   / كم   40 اإىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�سل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�سوار  اأن  تعلم  • هل 
الأ�سبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 

ال�ساد�س من العمر ، ويف الفرتة ذاتها ي�ستجيب للأ�سوات املفاجئة

�أمنية خالد
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الأفوكادو.. فوائد  فريدة
 نتيجة لفوائد 
الأف�����������وك�����������ادو 
ال��������ف��������ري��������دة، 
بع�س  مي���ي���زه 
خرباء التغذية 
فريد  ك�����س��ن��ف 
وخم��ت��ل��ف عن 
اخل�����������������س��������ار. 
فبالإ�سافة اىل 
غناه بالألياف، 
افوكادو  فحبة 
واح��دة حتتوي 
 36% ع����ل����ى 

من الكمية املقرتح تناولها يوميا من فيتامني )ك( و%30 من الفولت، 
و%20 من فيتامني ب 5 )املهم لتحليل الكربوهيدرات(، وكمية معقولة 
من فيتامني ب 6 و ج وE واللوتني والنيا�سني والريبوفلفويند. بل انه 
يحتوي على كمية بوتا�سيوم �سعف تلك املوجودة يف املوز. وهو من الغذية 
تعزيز  ت�سهم يف  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  الدهنية  الح��م��ا���س  م��ن  ت��وف��ر كمية  ال��ت��ي 
النوع اخلبيث  الكولي�سرتول احلميد وتخفي�س معدل  الرتفاع يف معدل 
مما يقلل فر�سة ا�سابتك باأمرا�س القلب. كما ان هذه الدهون احلميدة 

مفيدة لتنظيم مهام اجل�سم احليوية واتزان اجلهاز الهرموين. 
امت�سا�س  ل��زي��ادة  الأخ���رى  الغ��ذي��ة  م��ع  نيئا  الف��وك��ادو  بتناول  وين�سح 

مغذياته وخا�سة مواد اللفا والبيتا كاروتني. 

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرية الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
و�ساعة قيمة.. هذا ما انا يف حاجة اليه �ساعة قيمة، كانت هذه امنية خالد فاباه لي�ستطيع ان ي�سرتي له واحدة 
غالية اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع ،بذل خالد كل جهد و�سهر كثريا راجع كتبا واختزن 
معلومات كثرية وقيمة فهو �سيحتاج لكل عون وكل معلومة حتى جاء اليوم املرتقب �سفت الطاولت والكرا�سي 
تقابلت  امل�سابقة  هذه  يف  ا�سرتكت  مدار�س  ع�سر  يبذل جهده  اجلميع  تتناف�س  املدار�س  فرق  املتناف�سون  وب��داأ 
كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية ..نعم الن بقيت مدر�ستان فقط انها مدر�سة خالد واملدر�سة املناف�سة لها 
وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�سيب الكرب خلالد لغزارة معلوماته وتفوقه 
على زميله اما املدر�سة الخرى فكان فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه وكانت ال�سئلة تنهمر 
عليهم وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطعا ذلك فقد بداأت علمتهما تقل وترتفع علمات خالد 
وزميله وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي وعندما اطلقت �سفارة النهاية واعلنت املدر�سة 
لدينا  يكون  ان  �سرفني  لقد  ليقول  املدر�سة  وج��اء مدير  بحرارة  ف�سفق اجلميع  كانت مدر�سة خالد  الفائزة 
طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره .. ف�سحك اجلميع لهذا 
املديح و�سفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد فاز ب�ساعة قيمة هدية من املدر�سة ورحلة جميلة 
له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون ذكرى وعاد للبيت يلب�س ال�ساعة 

ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة .

الرعاية  اأخ�سائيي  كبري  تياجيلنيكوف،  اأندريه  للدكتور  وفقا 
اأيام  يف  الإن�سان  على  يجب  مبو�سكو،  ال�سحة  ب��وزارة  ال�سحية 
40 ملليلرتا لكل  املاء وال�سوائل الأخ��رى مبقدار  احلر �سرب 
كيلوغرام من وزنه. وي�سيف موؤكدا يف حديث لوكالة نوفو�ستي 
األآ تكون امل�سروبات مثلجة ول ن�سربها  الرو�سية للأنباء، على 
اأن اجل���و احل����ار ي�سبب  اإىل  ج��رع��ة واح�����دة. وي�����س��ري اخل��ب��ري، 
الإجهاد، وارتفاع درجة حرارة اجل�سم، ما يجربه على ا�ستخدام 
وحيويته.  ن�ساطه  على  واحل��ف��اظ  لتربيده  اإمكانياته  جميع 
وبالطبع هذا يحتاج اإىل تناول كمية كبرية من ال�سوائل التي 
ال�سوائل  كمية  ت���زداد  ل��ه��ذا  ال��ت��ع��رق.  بعملية  اجل�سم  يفقدها 
التي يحتاجها اجل�سم يف اأيام احلر. ويقول اخلبري، "ل توجد 
�سيء  ك��ل  لأن  �سربها.  يجب  التي  امل��اء  لكمية  م��وح��دة  و�سفة 
يكفي  فمثل  ووزن���ه.  لل�سخ�س  ال��ب��دين  الن�ساط  على  يتوقف 
وي�سري  اجل�سم.  وزن  م��ن  كيلوغرام  لكل  ملليلرتا   40 �سرب 

ال�سعور بالعط�س، اإىل نق�س كمية املاء يف اجل�سم. ولكن ل داعي 
ل�سرب املاء بجرعات كبرية وب�سرعة، بل من الأف�سل �سرب املاء 

وال�سوائل الأخرى بجرعات �سغرية".
والع�سائر  امل��ح��لة  ال��غ��ازي��ة  امل��ي��اه  ل�سرب  ح��اج��ة  ل  وي�سيف، 
املركزة، لأنها تزيد من اأعباء اجل�سم. واأن القهوة ت�ساعد على 
اإخراج ال�سوائل من اجل�سم، ما يزيد من خطر الإ�سابة بجفاف 
اجل�سم. وي�سري الطبيب، اإىل اأخذ احلذر من تناول الكحول يف 
اأيام احلر. لأن الكحول يوؤثر �سلبا يف التنظيم احلراري للج�سم 
ويزيد من اأعباء القلب والأوعية الدموية وي�ساعد على اإخراج 
ال�سوائل من اجل�سم. وقد يوؤدي اإىل م�ساعفات �سحية خطرية 
حتت ال�سم�س احلارقة. ويقول، "ميكن اأن تكون امل�سروبات التي 
التفاوت  ب��اردة، ولكن غري مثلجة. لأن  اأي��ام احل��ر  نتناولها يف 
احلاد بني درجة حرارة اجل�سم وامل�سروبات الباردة جدا ي�سبب 
�سدمة للج�سم، ما ي�سفر عن انخفا�س املناعة و�سرعة املر�س. 

كيف نروي عط�صنا يف اجل� احلار؟

مغامر يقفز من اأعلى قمة جبل مونتي برينتو من ارتفاع 1000 مرت بالقرب من ترينتو، �شمال اإيطاليا. ا ف ب 


