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ال�شعور بالدونية اأمام ال�شريك يدمر احلياة الزوجية
ت�شعر  بال�شريك، حيث  دائًما يف موقف �شعيف يف عالقتك  اأن��ت  هل 
اأن �شريكك اأقوى منك وله الأولوية اأكرث منك يف احلياة الزوجية؟ 
بال�شريك  ال��ت��وازن يف عالقتك  اخ��ت��الل  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال�شعور  ه��ذا 
وانهيارها ب�شكل كامل. وفقاً ملدرب املواعدة والعالقات جو بارنت من 
يتجلى  الزوجية،  العالقة  يف  وال�شعف  بالدونية  ال�شعور  فاإن  لندن، 
عادة بطريقتني، الأوىل تتمثل يف حماولة ت�شليط ال�شوء على ميزات 
ال�شريك با�شتمرار وال�شعور بالدونية جتاهه، والثانية هي الثناء على 

ال�شريك با�شتمرار وال�شعور باأنك ل ت�شتحق العي�ش معه.
النف�ش يف  اأجرتها جينيفر توملين�شون، عاملة  التي  ووجدت الأبحاث 
جامعة كوجليت يف نيويورك، اأن امليل كثرًيا اإىل الثناء على ال�شريك 

ميكن اأن يكون �شاًرا بالعالقة ويتجلى عادًة يف ان�شحاب ال�شريك.
ال��ت��ي ق��د جتعلك ت�شعر  ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ب��اب  اإن هنالك  وق���ال ج��و 

بالدونية جتاه ال�شريك، اأهمها تدين احرتام الذات.
الجنذاب  على  يعتمد  األ  يجب  ال�شريك  اختيار  اأن  اإىل  ج��و،  واأ���ش��ار 
بها،  يتمتع  التي  اجل��ي��دة  ال�شمات  اإىل  يرتكز  اأن  يجب  واإمن���ا  فقط، 
فالأمران متالزمان، وغياب اأحدهما عادة ما ُيحدث خلاًل يف توازن 
وو�شع  ال��ذات  اح��رتام  انخفا�ش  ف��اإن  ب��ارن��ت،  وبح�شب جو  العالقة. 
حماية  يف  الرغبة  ع��ن  ينجم  اأن  ميكن  للعالقة،  ك��اأول��وي��ة  ال�شريك 

نف�شك وال�شعور بالأمان يف العالقة الزوجية.
اأن العالقات الزوجية عادة ما تثري خماوف عديدة، يقول جو  ومبا 
الرتكيز  يف  ال�شتمرار  هي  ذل��ك  على  للتغلب  الوحيدة  الطريقة  اإن 
وتلبية  واحرتامه  ال�شريك  مراعاة  مع  اأهدافك،  وعلى  حياتك  على 
احتياجاته ب�شكل متوازن ل يوؤثر �شلباً على �شخ�شيتك، وفق ما اأوردت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

الكربوهيدرات ال�شريعة ال ت�شبب زيادة الوزن
اإن  “اأدفان�ش�ش  جم��ل��ة  يف  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  ُن�����ش��رت  درا���ش��ة  خل�شت 
نيوتر�شن” اإىل اأن الكربوهيدرات ال�شريعة ل توؤدي اإىل زيادة الوزن 

اأكرث من الكربوهيدرات البطيئة.
خاللها  مت  امل��الح��ظ��ة،  على  قائمة  درا���ش��ة   35 م��ن  �شل�شلة  ك�شفت 
فروق  وج��ود  ع��دم  بالغ، عن  مليوين  يقرب من  ما  بيانات من  جمع 
ال�شريعة  الكربوهيدرات  مقارنة  عند  اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  يف  ثابتة 

بالكربوهيدرات البطيئة.
"الكربوهيدرات  ب��اأن  القائلة  الأ���ش��ط��ورة  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  وخل�شت 

ال�شريعة جتعلك �شميًنا" هي جمرد خرافة.
املوؤ�شر  م��ن��خ��ف�����ش��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأن���ظ���م���ة  اأن  ال���درا����ش���ة،  ذك����رت  ك��م��ا 
ذات  الغذائية  الأنظمة  من  اأف�شل  ع��ام  ب�شكل  تكن  مل  اجلالي�شيمي 
اجل�شم  ده��ون  اأو  اجل�شم  وزن  لتقليل  املرتفع  اجلالي�شيمي  املوؤ�شر 
وحم��ي��ط اخل�����ش��ر. يف ال���واق���ع، ك���ان ل��ع��وام��ل م��ث��ل ال��ع��م��ر واجلينات 
تاأثري  اجل�شم  كتلة  وموؤ�شر  الأن�شولني  وح�شا�شية  البدين  والن�شاط 
اأكرب على وزن اجل�شم والدهون وحميط اخل�شر. مت تقدمي موؤ�شر 
ن�شبة ال�شكر يف الدم يف عام 1981 كو�شيلة لت�شنيف الأطعمة وفًقا 
لكيفية تاأثريها على ن�شبة ال�شكر يف الدم. ومت اإعطاء كل طعام رقًما 
من 0 اإىل 100 ميثل ارتفاع م�شتويات اجللوكوز يف الدم بعد �شاعتني 

من تناول الطعام، وفق ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ال�شاي املثلج.. منع�ش لكن خماطره كثرية
ن�شحت الرابطة الأملانية للتغذية باإلقاء نظرة فاح�شة على مكونات 
ال�شكر  كمية  ملعرفة  العبوة،  على  مكتوبة  تكون  والتي  املثلج،  ال�شاي 

ونوع احلم�ش امل�شتخدم.
اإ�شافة نكهات �شناعية بدًل  اأنه عادة ما يتم  واأو�شح اخلرباء الأمل��ان 
امل�شتخدم،  احلم�ش  ن��وع  معرفة  اأي�شاً  ويجب  الفاكهة،  ع�شري  من 
من  ب��دًل  ال�شرتيك  حم�ش  على  العتماد  يتم  الغالب  يف  اإن��ه  حيث 
ع�شري الليمون وي�شار اإىل هذه املادة بالرمز E330، وهي مادة ت�شر 

بالأ�شنان، وخا�شة عند اإ�شافتها مع كمية كبرية من ال�شكر.
ب��ك��رثة يف  ال�����ش��اي  امل��وج��ود يف  ال�شكر  يت�شبب  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ال�شعور بالعط�ش، واإمداد اجل�شم ب�شعرات حرارية زائدة، ومن املمكن 
قد  والتي  الأملنيوم،  من  كبرية  كميات  على  املثلج  ال�شاي  يحتوي  اأن 

يكون لها اآثار �شلبية على اجلهاز الع�شبي والكلى والعظام.
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لتفادي �شغط الدم .. خرباء 
ين�شحون بهذه الفاكهة

يعاين كثريون حول العامل من ارتفاع �شغط الدم والذي يت�شبب بتداعيات 
�شحية خطرية ميكن تفاديها باإجراء بع�ش التعديالت يف النظام الغذائي، 

والإكثار من تناول نوع معني من الفاكهة.
الدم،  �شغط  ارت��ف��اع  م��ن  املتحدة  اململكة  يف  البالغني  ثلث  ق��راب��ة  وي��ع��اين 
والذي يزيد من احتمالت الإ�شابة بالنوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.

بارتفاع �شغط  الإ�شابة  التعر�ش خلطر  احتمالت  وي�شعب معرفة مدى 
م��ت��وازن خيارا �شحيا  نظام غذائي  اعتماد  ال��ذي يجعل من  الأم��ر  ال��دم، 

مثاليا.
وح�شبما نقلت �شحيفة "اإك�شرب�ش" الربيطانية عن خبرية التغذية �شارة 
بروير، فاإن هناك طريقة �شهلة للحماية من الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم، 

وتتمثل بالإكثار من تناول الأفوكادو.
اأمالح  م��ن  كميات منخف�شة  على  الأف��وك��ادو حتتوي  ف��اإن  ب��روي��ر،  ووف��ق 

ال�شوديوم، كما اأنها غنية باملغني�شيوم والبوتا�شيوم.
اأكل هذه الفاكهة، با�شتبدال زيت  ون�شحت خبرية التغذية من ل يحبون 

الطهي الذي ي�شتخدمونه بزيت الأفوكادو.
اأن درا�شات ك�شفت فوائد عظيمة لالأفوكادو، مثل تخفي�ش  وبّينت بروير 
القابلة  والألياف  النباتية،  ال�شتريولت  ب�شبب  الكولي�شرتول،  م�شتويات 

للذوبان، وم�شادات الأك�شدة التي توفرها.
البوتا�شيوم  ويوفر  ال�شوديوم  اأم��الح  يف  منخف�ش  "الأفوكادو  واأ�شافت: 
على  اإيجابي  تاأثري  ذات  وجميعها  اإي،  وفيتامني  واملغني�شيوم  والكال�شيوم 

التحكم يف �شغط الدم".

القيلولة ال تعو�ش احلرمان من النوم 
اأن احل�شول  اإىل  درا�شة حديثة  تو�شلت 
على قيلولة ملدة 30 دقيقة يف منت�شف 
النهار لن يعو�ش عن عدم احل�شول على 

نوم جيد خالل �شاعات الليل.
ويف الختبارات التي اأجريت على 275 
متطوًعا، وجد خرباء من جامعة ولية 
ل  ال��ق�����ش��رية  ال��ق��ي��ل��ول��ة  اأن  ميت�شيغان 
املعرفية  الإعاقات  من  قلياًل  اإل  تخفف 
الناجتة عن احلرمان من النوم. ووفًقا 
اأوىل  واح��دة من  درا�شتهم  تعد  للفريق، 
اأخذ قيلولة  الدرا�شات التي تقيم فائدة 
ق�شرية. وقالت موؤلفة البحث كيمربيل 
فني من جامعة ولية ميت�شيغان "نحن 
املرتبط  امل��ع��ريف  العجز  بفهم  مهتمون 
باحلرمان من النوم. ويف هذه الدرا�شة، 
اأردنا معرفة ما اإذا كانت قيلولة ق�شرية 
خالل فرتة احلرمان �شتخفف من هذا 

العجز".
بتجنيد  ال��ب��اح��ث��ون  ق���ام  درا���ش��ت��ه��م،  ويف 
275 متطوًعا يف �شن اجلامعة، وطلبوا 
الختبارات  م��ن  �شل�شلة  اإك���م���ال  م��ن��ه��م 
امل�شاء، ثم مرة  املعرفية مرتني، مرة يف 
ال��ت��ايل، ولكنهم  ال��ي��وم  اأخ���رى يف �شباح 

فعلوا اأ�شياء متنوعة بني الختبارات.
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لهذا ال�شبب يجب اأن 
ت�شتحم الأكرث من 5 دقائق

على  القت�شار  لكن  واجل�شم،  العقل  من  لكل  عديدة  فوائد  ال�شتحمام  يوفر 
ال�شتحمام لدقائق قليلة ميكن اأن يحمل يف طياته خماطر �شحية خفية.

من   Chemist Click ال�شيدلين يف  كناين،  ال�شيدلين عبا�ش  وح��ذر 
اأن ال�شتحمام ملدة تقل عن خم�ش دقائق قد ل يكون كافياً لتطهري ج�شمك، 

وميكن اأن ي�شبب التهابات بكتريية اأو فطرية.
اإىل ع�شر دقائق، ويف  الأمثل لال�شتحمام بثماين  الوقت  ال�شيد كناين  ويحدد 
�شحية  خم��اط��ر  طويلة  ل��ف��رتة  ال�شتحمام  ع��ن  ينتج  اأن  ميكن  ال��وق��ت  نف�ش 
غري مرغوبة، حيث ميكن اأن يجرد الب�شرة من زيوتها الطبيعية مما يجعلها 
با�شتخدام كرمي مائي  ال�شتحمام، ن�شح  بعد  الرطوبة  جافة. وللحفاظ على 

للرتطيب بعد ال�شتحمام.
على  ت�شاعدك  املمار�شة  ه��ذه  لأن  مغرًيا،  اأم���ًرا  ي��وم  كل  ال�شتحمام  يكون  قد 
ال�شتيقاظ واإزالة رائحة اجل�شم غري املرغوب فيها، ومع ذلك، فاإن ال�شتحمام 
وال�شحي على طبقة  الطبيعي  ���ش��اراً، حيث يحافظ اجللد  يكون  ي��وم قد  كل 
الأخرى،  الدقيقة  احلية  والكائنات  "اجليدة"  البكترييا  وت���وازن  الزيت  من 

وال�شتحمام كل يوم يزيل هذه الزيوت خا�شة اإذا كان املاء �شديد ال�شخونة.

وتتغرّي نوعية ال�شرايني مع التقّدم يف العمر، ويف حال كان 
الثالثية؛  الدهون  اأو  الكول�شرتول  من  يعاين  ال�شخ�ش 
فقد يوؤثر ذلك على ارتفاع ال�شغط اأي�شاً. بالإ�شافة اإىل 
الإ�شابة باأمرا�ش الكلى والقلب وعدم القيام بالن�شاطات 

البدنية، بالإ�شافة اإىل التوتر الدائم وامل�شتمر.

 اأعرا�ض �ضغط الدم املرتفع واملنخف�ض
الطبيعي  امل��ع��ّدل  ف���وق  ك���ان  اإذا  م��رت��ف��ع��اً  ال�شغط  يعترب 
)8/12 ملم زئبق(. وتعترب قراءة �شغط الدم التي تقل 

عن )6/9 ملم زئبق( انخفا�شاً ب�شفة عامة.
امل�شتمر  الأمل  امل��رت��ف��ع:  ال��دم  اأع��را���ش �شغط  اأب���رز  ولعل 
والت�شّنجات  املتكّرر،  التبول  التوتر،  ال��دوخ��ة،  ال��راأ���ش،  يف 

الع�شلية.
ال��دم املنخف�ش، فهي: الك�شل يف  اأعرا�ش �شغط  اأب��رز  اأم��ا 
بالعط�ش،  ال�شعور  �شاحبة،  ب�شرة  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  القلب 
الإرهاق،  الغثيان،  الباهتة،  اأو  ال�شبابية  الروؤية  الإغماء، 

وقلة الرتكيز.
وقد يتطّور ال�شغط املرتفع اإىل �شغط الدم املرتفع املزمن؛ 
احلياة  اأ���ش��ل��وب  تغيري  خ��الل  م��ن  ب��ه  التحكم  يتم  مل  اإذا 
كم�شدر  ال�شحي  الطعام  على  الع��ت��م��اد  مثل  اليومية؛ 

غذاء رئي�شي وممار�شة الريا�شة بوترية منتظمة.
يعّد ال�شغط املنخف�ش اأقل �شيوعاً، ميكن اأن ي�شّببه تناول 
بع�ش  وج��ود  اأن  كما  لها،  جانبي  كعار�ش  الأدوي���ة  بع�ش 
اأن  ميكن  القلب؛  وف�شل  اجلفاف،  مثل  الطبية،  احل��الت 

توؤدي اإىل انخفا�ش بال�شغط.
ول يكون ال�شغط املنخف�ش الذي ل ي�شاحبه اأية اأعرا�ش 

جانبية عادة م�شدر قلق ول حاجة لعالجه.
باحلمل،  املنخف�ش  ال�شغط  ح��دوث  اأ�شباب  ترتبط  وق��د 
خمتلفة  لأ�شباب  حت��دث  قد  التي  الهرمونية  والتغرّيات 
الدم  و�شكر  ال�شكري،  مر�ش  الدرقية،  الغّدة  ق�شور  مثل 

و�شفة  دون  امل��ت��وف��رة  الأدوي����ة  بع�ش  وتعاطي  املنخف�ش، 
القلب،  اأم��را���ش  دقاته،  انتظام  وع��دم  القلب  ف�شل  طبية، 
ال���دم���وي���ة، اجل���ف���اف وعدم  ت��و���ّش��ع يف الأوع���ي���ة  اأو  مت����ّدد 
مدّرات  مثل  اأدوي���ة  تعاطي  امل��ي��اه،  م��ن  كافية  كمية  �شرب 
والأدوية  امل�شّكنات  القلب،  اأدوي��ة  القلق،  م�شادات  البول، 

امل�شتخدمة يف العمليات اجلراحية.

الوقاية �ضرورية واأ�ضا�ضية
 للوقاية من ارتفاع �شغط الدم، ين�شح باتباع نظام غذائي 
ممار�شة  �شحي،  ووزن  ر�شيق  ج�شم  على  احلفاظ  �شحي، 
والنوم  التدخني،  ع��ن  البتعاد  م�شتمر،  ب�شكل  الريا�شة 

ل�شاعات كافية.
كميات  بتناول  ين�شح  ال�شغط؛  انخفا�ش  من  وللوقاية 
وخفيفة،  �شحية  وجبات  تناول  الكربوهيدرات،  من  اأق��ل 
متمّدداً،  اأو  ال�شخ�ش جال�شاً  كان  ببطء يف حال  النهو�ش 
اأو الوقوف  اأخذ نف�ش عميق قبل تغيري و�شعية اجللو�ش 

وارتداء جوارب �شاغطة.

اأف�ضل وقت لتناول الطعام 
تتميز  مزمنة  ح��ال��ة  ه��و  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري  داء 
بارتفاع م�شتويات ال�شكر يف الدم التي تهدد ال�شحة العامة 
. ل ترتبط ن�شبة ارتفاع ال�شكر بالدم على نوعية الطعام 

فقط، واإمنا اأي�شاً بالوقت الذي يتم فيه تناول الطعام!
الإن�شولني هو هرمون ينظم كمية ال�شكر يف الدم، فاإذا كنت 
م�شابة بداء ال�شكري، فاإنَّ هذه الوظيفة تكون �شعيفة اأو 
معدومة، مما يوؤدي لحقاً اإىل ارتفاع م�شتويات ال�شكر يف 

الدم، الذي يولد بدوره جمموعة من امل�شاكل ال�شحية.

اأوقات الطعام مهمة
ميكن اأن يوؤدي اتخاذ قرارات غذائية حكيمة اإىل حماكاة 

تاأثري الإن�شولني. ولكن ما تاأكلينه لي�ش هو ال�شيء الوحيد 
 ،Sarah Brewer بروير  �شارة  للدكتورة  وفقاً  املهم، 
 CuraLifeمن ال�شكري  مر�ش  خ��رباء  مع  وبالتعاون 
وجباتك  توقيت  يلعب  بل  "اإك�شربي�ش"،  ملوقع  ووف��ق��اً   ،

اأي�شاً دوراً يف التحكم يف ن�شبة ال�شكر بالدم.
ون�شحت الدكتورة بروير بوجوب تناول الطعام كل يوم يف 
الوقت عينه تقريباً، لذا حاويل اللتزام باأوقات وجباتك 
القليل  تناول  "يكون  الطعام باخلارج.  تناول  املعتادة عند 
وجبات  ث��الث  تناول  من  اأف�شل  النهار  اأثناء  الطعام  من 
على  ب��ن��اًء  طبيبك؛  ن�شيحة  دائ��م��اً  اتبعي  ول��ك��ن  ك��ب��رية، 

الدواء الذي تتناولينه."
كاإ�شارة  يعمل  الطعام  ت��ن��اول  اأن  ال��دك��ت��ورة  اأو���ش��ح��ت  كما 
لالأ�شخا�ش  بالن�شبة  اجل�شم  الداخلية يف  لالأنظمة  قوية 
الأ���ش��ح��اء م��ن غ��ري امل�����ش��اب��ني ب���داء ال�����ش��ك��ري؛ اإذ ت�شري 
)حتى  الكبرية  الوجبات  تكرار  اأن  اإىل  احلديثة  الأبحاث 
�شت وجبات يف اليوم( يزيد من املخاطر ال�شحية مقارنًة 
بتكرار الوجبات املنخف�شة )وجبة واحدة اإىل وجبتني يف 
اليوم( حيث يكون الأخري مرتبطاً بالآثار املفيدة لل�شيام، 
واللتهابات،  الكول�شرتول،  م�شتويات  من  التقليل  مثل 
وتلف اخلاليا، والتاأثريات على بكترييا الأمعاء ومقاومة 

الإجهاد .
النوع  ال�شكري من  بداء  ال�شخ�ش م�شاباً  و"عندما يكون 
الفجوات الطويلة بني الأك��ل؛ من  جتّنب  املهم  فمن   ،2
اأجل احلفاظ على م�شتويات ال�شكر يف الدم. فيحتاج بع�ش 
اأربع �شاعات،  اإىل  اإىل تناول الطعام كل ثالث  الأ�شخا�ش 
ويجب األ مي�شي معظم مر�شى ال�شكري اأكرث من خم�ش 
للدكتورة  وف��ق��اً  والأخرى"،  الوجبة  ب��ني  �شاعات  �شت  اأو 
بروير، م�شيفة اأّن ذلك "�شيعتمد جزئياً على نوع الدواء 
ن�شيحة  دائ��م��اً  واتبعي  ال�شكري.  مري�ش  يتناوله  ال��ذي 

طبيبك."

ل�شاقة ثورية لعالج ال�شلع
قادرة  ثورية  ل�شاقة  الباحثون  طور 
واإنتاج  ال�����ش��ل��ع  م�شكلة  ع���الج  ع��ل��ى 
الفارغة  املناطق  مكان  جديد  �شعر 

من فروة الراأ�ش.
ويقول الباحثون اإن الل�شاقة القابلة 
الدقيقة  ب���الإب���ر  وامل��ل��ي��ئ��ة  ل��ل��ذوب��ان 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف فروة  امل�����واد  حت��ق��ن 
الراأ�ش التي تغذي الأوعية الدموية 
حول الب�شيالت، وتنتج �شعراً جديداً 

مكان ال�شعر املت�شاقط.
الل�شاقات  ���ش��اع��دت  ال��ت��ج��ارب،  ويف 
ع���ل���ى اإن����ت����اج ك��م��ي��ة غ����ري حم�����دودة 
الفئران  ل��دى  ال�شعر  خ�شالت  م��ن 
باجللد.  الإ�����ش����رار  دون  ال�����ش��ل��ع��اء، 
اأن هذا العالج  ويعتقد العلماء الآن 
ميكن اأن يعمل مع الب�شر. ومن بني 
املوجودين يف قائمة النتظار ميكن 
الربيطانيان  الأم������ريان  ي��ك��ون  اأن 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  وه���اري،  ويليام 
الخ�����رتاق  وه�����ذا  اإدوارد.  ع��م��ه��م��ا 
اإيجابي  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
��ا ع��ل��ى م��ر���ش��ى ك���ورون���ا، حيث  اأي�����شً
ي��ع��اين واح���د م��ن ك��ل اأرب��ع��ة ناجني 
ال�شعر.  ت�شاقط  من  الفريو�ش  من 
جاو  جيانكينغ  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق���ال 
هانغت�شو  يف  ت�شجيانغ  جامعة  م��ن 
تظهر  الآم��ن��ة  الل�شاقة  ه��ذه  "مثل 
ال�شلع  ل����ع����الج  ك����ب����رية  اإم����ك����ان����ات 
الربوفي�شور  واأو����ش���ح  الذكوري". 
كان  ال�شيني  الفريق  تركيز  اأن  جاو 
لل�شلع،  الرئي�شية  الأ�شباب  "على 
وه�����ي لإج����ه����اد ال���ت���اأك�������ش���دي وع����دم 
والنموذج  الدموية".  ال��دورة  كفاية 
بتو�شيل  ي���ق���وم  ل��ل�����ش��اق��ة  الأويل 
كلتا  حت��ارب  التي  الكيميائية  امل���واد 
وقام  ال���راأ����ش.  ف���روة  اإىل  امل�شكلتني 
الباحثون ب�شنع الل�شاقة مبزيج من 
موجود  وهو  الهيالورونيك،  حم�ش 

ب�شكل طبيعي يف جلد الإن�شان.

تقنية جديدة للك�شف عن �شرطان القولون 
تعاون علماء من الهند مع باحثني 
جديدة  تقنية  لتطوير  فرن�شا  يف 
يف  ال��ق��ول��ون  ���ش��رط��ان  لت�شخي�ش 
التقنية  ت�شتخدم  الأوىل.  مراحله 
اجل�����دي�����دة خ���ي���وًط���ا م����ف����ردة من 
جزيئات احلم�ش النووي الريبي، 
الذي يتمتع بالقدرة على اكت�شاف 

�شرطان القولون يف وقت مبكر.
الدكتور  اجل���دي���دة  ال��درا���ش��ة  ق���اد 
املعهد  م����ن  ���ش��ي��ن��غ��وب��ت��ا  ����ش���اغ���ار 
الهند.  امل��ن��اع��ة يف  ل��ع��ل��م  ال��وط��ن��ي 
اجلديدة  التقنية  ف��اإن  ل��ه،  ووف��ًق��ا 
ت�شخي�ش  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ل���دي���ه���ا 
���ش��رط��ان ال��ق��ول��ون ب�����ش��ه��ول��ة مثل 
ال�شكري من خالل حتليل  مر�ش 

�شريع لعينة الدم.
اجلديدة  ال���درا����ش���ة  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
الريبي  النووي  احلم�ش  جزيئات 
التي ميكن اأن تندمج مع جزيئات 
املر�شال  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�ش 
ال���ت���ي ت���رم���ز ل���ل���ربوت���ي���ن���ات، اإم����ا 

لتن�شيطها اأو تدمريها.

الفرق بني ارتفاع ال�شغط وانخفا�شه وطرق الوقاية

ال��ذي  ال�ضغط  م��ق��دار  ب��اأن��ه  ال�ضغط  ُي��ع��رف 
اأنحاء  جميع  اإىل  ال��دم  ل�ضّخ  القلب  ي�ضتخدمه 
اجل�ضم. يحافظ �ضغط الدم الطبيعي على �ضحة 
انخفا�ضه  اأو  ارتفاعه  لكن  ومرونتها،  ال�ضرايني 
يوؤثر �ضلبًا على ال�ضرايني، فما الفرق بني ارتفاع 

ال�ضغط وانخفا�ضه؟ وما  طرق الوقاية؟
اخت�ضا�ضية التغذية مرينا الفتى جتيب �ضيدتي 

نت عن هذين ال�ضوؤالني يف املو�ضوع الآتي:
لعل اأبرز اأ�ضباب ارتفاع �ضغط الدم هو التقّدم يف 
يوؤدي  التدخني، مما  الوزن وكرثة  وزيادة  العمر 
الأمر  ال��داخ��ل،  من  ال�ضرايني  �ضكل  تغيري  اإىل 
لكمية  القلب  �ضخ  يف  �ضعوبة  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي 

يتطّلب  لأن��ه  منه؛  املطلوبة  ال��دم 
ي�ضاب  قد  وهنا  اأك��ر،  جمهودًا 

ال�ضخ�ض بارتفاع ال�ضغط.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 
اجلائزة.  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  والتعاي�ش،  الت�شامح 
الدولية  ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة  الأم���ان���ة  ع��ن  ���ش��در 
من  الأوىل  الدفعة  ال��زراع��ي.  والبتكار  التمر  لنخيل 
احتفاًء  اجل��ائ��زة  اأطلقتها  التي  ُكتيباً   50 ال���  �شل�شلة 
العلمية  املعرفة  ن�شر  اإىل  تهدف  وال��ت��ي   50 ال���  بعام 
املعرفة  ون��ق��ل  اجل��ائ��زة  ب��اأه��داف  ال��ت��زام��اً  املتخ�ش�شة 
للمزارعني واملهتمني العاملني يف قطاع زراعة النخيل 
واإنتاج التمور والبتكار الزراعي على امل�شتوى الوطني 

والعربي والدويل.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اأن 
املبادرة  هذه  �شمن  تاأتي  الكتيبات  الأوىل من  الدفعة 
الإمارات  دول��ة  لتاأ�شي�ش  اخلم�شني  بالذكرى  احتفاًء 
العربية املتحدة، وبالتزامن مع عام اخلم�شني، والتي 
الأكادميية  اخل���ربات  م��ن  كبرية  جمموعة  ا�شتقطب 
العربية  الم�����ارات  دول���ة  وخ����ارج  داخ���ل  م��ن  املخت�شة 
املتحدة حيث تغطي مو�شوعات علمية، فنية، ار�شادية، 
وق�ش�ش جناح مبتكرة، وا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي 
ي�شاهم  مبا  وغريها...  الزراعي  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
تخ�ش  التي  العلمية  للمعرفة  التحية  البنية  دعم  يف 
قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور والبتكار الزراعي، 
وغريها  ال��ك��ت��ي��ب��ات  م��ن  ال�شل�شلة  ه���ذه  ب����اأن  م�شيفاً 
املكتبة  خ���الل  م��ن  للجميع  م��ت��اح��ة  الإ�����ش����دارات  م��ن 
www.( التايل  الرابط  عرب  للجائزة  اللكرتونية 

  .) ekiaai.com
ت�شمنت الدفعة الأوىل من ال�شل�شلة العناوين الع�شر 
لت�شمل الإمارات جنة خ�شراء بف�شل روؤية زايد حيث 
اأ�شارت الدرا�شة التي اأعدها الدكتور هالل حميد �شاعد 
اأبوظبي للجودة واملطابقة،  الكعبي، اأمني عام جمل�ش 
ال�شيخ زايد  ب��اإذن اهلل  الثاقبة للمغفور له  الروؤية  اإىل 
بن �شلطان اآل نهيان، يف اهتمامه بالزراعة ب�شكل عام 
وزي����ادة ال��رق��ع��ة اخل�����ش��راء، ي���وم ك���ان مم��ث��اًل للحاكم 
 ،)1946( اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  م��ن  ال�شرقية  املنطقة  يف 
وعندما توىل ال�شيخ زايد حكم الإمارة )1966(، مل 
ياألوا جهداً يف البحث وال�شتعانة باخلربات من ذوي 
روؤيته  ات�شعت  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  من  الخت�شا�ش 

الزراعية لت�شبح بعدها الإمارات جنة خ�شراء.
ال���زراع���ي���ة يف  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  واإجن�������ازات 
جمال تنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور حيث  
اآدم  اإبراهيم  الربوف�شور  اأعدها  التي  الدرا�شة  اأ�شارت 
للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الدخريي  اأحمد 
باخلرطوم  اإن�شائها  املنظمة منذ  اإىل جهود  الزراعية، 
التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  تنمية وتطوير قطاع  يف 
يف ال��دول العربية من خالل زي��ادة امل�شاحات املزروعة 
اأ�شجار  ت�شيب  ال��ت��ي  والأم���را����ش  الآف����ات  وم��ك��اف��ح��ة 
ت�����ش��م��ل الأ�شرار  اأن���واع���ه���ا وال���ت���ي  ال��ن��خ��ي��ل مب��خ��ت��ل��ف 
امليكانيكية والزراعية احليوية، والكيميائية بالإ�شافة 

للت�شريعات اخلا�شة بتطبيق اإجراءات احلجر الزراعي 
ال�شارمة لدرء اخلطر وحلماية هذه الرثوة. 

قيمتها  وت��ع��ظ��ي��م  ل��ل��ت��م��ور،  ال��ق��ي��م��ة  �شل�شلة  وت��ط��وي��ر 
الدكتور  اأع��ده��ا  التي  ال��درا���ش��ة  اأ���ش��ارت  حيث  امل�شافة 
اأجمد اأحمد حممد القا�شي، مدير مركز تكنولوجيا 
 )FAITC( ال�شناعات الغذائية والت�شنيع الزراعي
التابع ملجل�ش ال�شناعة للتكنولوجيا والبتكار يف وزارة 
اإىل  ال��ع��رب��ي��ة،  م�شر  بجمهورية  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة 
العربية،  التمور  التي تواجه  التحديات  جمموعة من 
الكامل  التطبيق  ع���دم  نتيجة  ال��ف��اق��د  ارت���ف���اع  منها 
والتي  اجل��ي��دة  والت�شنيعية  ال��زراع��ي��ة  ل��ل��م��م��ار���ش��ات 
يتعلق  فيما  خا�شًة  التمور  قيمة  تعظيم  �شاأنها  م��ن 

مبعامالت ما بعد احل�شاد والت�شنيع والتعبئة. 
اأ�شارت  حيث  املمر�شة  والنيماتودا  النخيل  وح��ف��ارات 
ال��دك��ت��ور حممد زي���دان خلف،  ال��ت��ي قدمها  ال��درا���ش��ة 
والدكتورة �شامية خليل حممود، من جمهورية العراق 
التمر تتعر�ش وثمارها ملهاجمة  اأ�شجار نخيل  اأن  اإىل 
النخيل  ح��ف��ارات  مثل  احل�شرية  الآف���ات  م��ن  العديد 
ت�شبب �شرراً  التي  الآف��ات احل�شرية  اإح��دى  تعد  التي 
بالغاً باأ�شجار النخيل. كما تعترب النيماتودا )الديدان 

اخليطية( املمر�شة للح�شرات اأحد العوامل الأحيائية 
من  وا���ش��ع  م��دى  مكافحة  يف  ت�شتخدم  ال��ت��ي  الفعالة 
التي ل  الأم��ن��ة  ال��ط��رق  ال��ع��وائ��ل احل�شرية، فهي م��ن 

توؤثر على الكائنات غري امل�شتهدفة.
اجلزيرة  �شبه  يف  الأثرية  املكت�شفات  يف  التمر  ونخيل 
الدكتورة  اأعدتها  التي  الدرا�شة  اأ�شارت  حيث  العربية 
واحل�شارات  الآث����ار  اأ���ش��ت��اذة  ال�����ش��وي��ري،  ح��ّن��ا  فيفيان 
واللغات القدمية يف اجلامعة اللبنانية، اإىل اأن �شجرة 
نخيل التمر متتد بجذوُرها يف تربة العرب منذ ُوجدت 
اأر�ش العرب املُبينة قب�شاً اإلهياً، جذُعها دعامة را�شخة، 
اأق��وام ع�شقتها  اأفيائها  ت�شتظل يف  وارف��ة  راأ�شها مظلُة 
واأن  ووج��دان��اً.  وج��وداً  اأ�شالة  و�َشّعت  الوطن  وع�شقت 
املزروعة،  النباتات  اأق��دم  من  تعّد  التمر  نخيل  �شجرة 
ِق���َدم نخيل التمر  ال�����ش��واه��د الأث��ري��ة ع��ن  دّل���ت  حيث 

وعراقته منذ اآلف ال�شنني يف اأر�ش العامل العربي. 
وال�شياحة الزراعية، ابتكار زراعي ثقايف ترويحي حيث 
عا�شور  �شيد  ال��دك��ت��ور  ال��ت��ي قدمها  ال��درا���ش��ة  اأ���ش��ارت 
اأ�شيوط،  بجامعة  الزراعة  كلية  متفرغ،  اأ�شتاذ  اأحمد، 
جمهورية م�شر العربية، اإىل اأهمية ال�شياحة الزراعية، 
البيئية، ظهر  ال�شياحة  اأن��واع  ب�شفتها نوع جديد من 

عوامل  نتيجة  وتطّور  الثمانينيات،  يف  الراهن  ب�شكله 
اأهم  اأح��د  �شار  حتى  وثقافية،  واقت�شادية  اجتماعية 
اأكرثها منواً، وبالذات  اأنواع ال�شياحة يف العامل، ومن 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط، التي حتظى بعوامل بيئية 
مميزة. م�شتعر�شاً اأهم مقومات ال�شياحة الزراعية يف 

املنطقة العربية.
التي  الدرا�شة  اأ�شارت  حيث  م�شتدامة  واحات  ومبادرة 
ال�شرتاتيجية  مدير  با�شري  حممد  املهند�ش  قدمها 
الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  بالوكالة  والتعاون 
اإن�شاء  اأهمية  على  املغربية،  اململكة  الأرك��ان يف  و�شجر 
حتالف دويل حول مبادرة »واحات م�شتدامة«، ما بني 
واحات  لها  تعرت�ش  التي  بالإ�شكالية  املعنية  البلدان 
املمتدة  ال�شحراوية  املنطقة  ط��ول  على  التمر  نخيل 
من اخلليج العربي اىل املحيط الأطل�شي، وذلك حتت 
الالزمة  وامل��وارد  الأدوات  لو�شع  املتحدة  الأمم  رعاية 

حلماية و�شمان ا�شتدامة هذه الواحات.
والتجربة الأردنية يف زراعة النخيل واإنتاج التمور حيث  
اأنور هالل عبد  اأ�شارت الدرا�شة التي قدمها املهند�ش 
اهلل حداد رئي�ش جمعية التمور الأردنية اإىل العنا�شر 
الرئي�شية التي �شاهمت يف جودة التمور الأردنية على 
 20 والتي ل تتجاوز  التجربة  الرغم من ق�شر عمر 
درا�شة  على  ب���الأردن  النخيل  زراع��ة  ُبنيت  عاماً، حيث 
عاملية  م�شادر  من  ن�شيجية  اأ�شتال  م�شتخدمة  علمية 
للتمور  قيا�شية خا�شة  موا�شفة  تطوير  موثوقة، مع 
وطنية،  ا�شرتاتيجية  اإع���داد  اإىل  بالإ�شافة  الأردن��ي��ة، 
ودرا�شة اأخرى حول متو�شع التمور الأردنية يف ال�شوق 

الدويل.
التي  ال��درا���ش��ة  حيثاأ�شارت  التغذوية  التمور  وف��وائ��د 
الأدي���ب، مديرة  اأح��م��د  زه��ري  ن��دى  املهند�شة  قدمتها 
�شركة �شحة  توام  املجتمعية، م�شت�شفى  التغذية  اإدارة 
ابوظبي، الأمني العام جلمعية الإمارات للتغذية، اإىل 
لدولة  الثقايف  ال��رتاث  يف  مهماً  دوراً  لعبت  التمور  اأن 
بالنظر  الأو�شط.  ال�شرق  دول  من  وللعديد  الإم��ارات 
�شعرات  على  لحتوائها  املتنوعة  الغذائية  قيمتها  اإىل 
حرارية اأعلى من معظم الفاكهة الطازجة. واأكدت باأن 
ت�شمني التمر يف النظام الغذائي و�شيلة هامة لزيادة 
اله�شمي  اجل��ه��از  �شحة  يفيد  مب��ا  الأل���ي���اف،  ت��ن��اول 

وحت�شني حيوية اجل�شم.
النخيل احلمراء  العلمي للوقاية من �شو�شة  والدليل 
التي قدمها  الدرا�شة  اأجابت  وط��رق مكافحتها  حيث 
اإ�شالم  واملهند�ش  حممود،  الوليد  بن  خالد  املهند�ش 
حممود عبد العليم، من جمهورية م�شر العربية على 
عدد من الت�شاوؤلت الهامة اأبرزها هل �شو�شة النخيل 
تو�شل  ما  هل  عليها؟  الق�شاء  ميكن  ل  اآف��ة  احلمراء 
اإليه العلم والتكنولوجيا حتى وقتنا احلايل لي�ش كافياً 
ملواجهة مثل هذه الآفة؟ هل �شو�شة النخيل احلمراء 
ولها طبيعة خا�شة  اأخ���رى،  اآف��ة  اأي  اآف��ة خمتلفة عن 
تعي�ش  ال��ت��ي  الأخ���رى  احل�شرية  الآف���ات  ع��ن  خمتلفة 

معنا على مر الع�شور؟

•• العني - الفجر

وجه معايل زكي اأنور ن�شيبة، امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب 
ال�����ش��م��و رئ��ي�����ش ال����دول����ة، ال��رئ��ي�����ش الأع���ل���ى جلامعة 
اجلدد،  الطلبة  ا�شتقبال  مبنا�شبة  كلمة  الإم�����ارات، 
والإداري�����ة،  التدري�شية  الهيئتني  اأع�����ش��اء  دوام  وب���دء 
وف��ق الإج�����راءات والح��ت��ي��اط��ات اخل��ا���ش��ة ل��ب��دء العام 

الأكادميي اجلديد..
واأكد معاليه :"اأنه على الرغم من اأننا ما زلنا نواجه 
حتّد  والتي   ،19 كوفيد  لوباء  ال�شتثنائية  ال��ظ��روف 
اجلامعي،  احل��رم  يف  املجتمعي  تفاعلنا  اإمكانيات  من 
حماية  يف  جنحنا  اجل����اد،  ال��ع��م��ل  وبف�شل  اأن��ن��ا،  غ��ري 
ت�شمن  التي  الإج����راءات  تنفيذ  يف  والآخ��ري��ن  اأنف�شنا 
�شالمة حرمنا اجلامعي على املدى البعيد. وهذا يعني 
البع�ش  بع�شنا  مع  لالجتماع  العودة  الآن  ميكننا  اأنه 
واحل�شور اإىل احلرم اجلامعي والتمّكن من ال�شتمتاع 

بكافة املزايا الأخرى."
 واأ�شاف، اأن اجلزء الأكرث والأهم عند بدء عام اأكادميي 
جديد ،يكمن يف مقابلة النا�ش وجهاً لوجه ومع ذلك، 
تتطلب نف�ش الإجراءات اأن تكون ات�شالتنا افرتا�شية 
اأن�شطة  زمنية معينة ويف  وف��رتات  ملجموعات حم��ددة 
الأدوات  منلك  لأننا  حمظوظون  نحن  لذلك  معينة، 
واخلدمات التكنولوجية التي ت�شاعدنا يف التغلب على 

حتديات التباعد الجتماعي.
معاليه:"  ق��ال  اجلامعية  للحياة  ال��ع��ودة  ومبنا�شبة 
اأحثكم على تكري�ش اأنف�شكم لرعاية هذا املجتمع الذي 
الثاين واحلفاظ على اجلامعة والعمل  �شيكون بيتكم 

الرغم من حتديات  اأهدافها، على  اجلاد على حتقيق 
الو�شائل  اإي��ج��اد  على  اأ�شكركم  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد 
واملثابرة يف  الآخرين،  للتفاعل والتوا�شل مع  املبتكرة 
والتعلم  التدري�ش  يف  جماعي  ب�شكل  والعمل  التفكري 

والبحث واخلدمة الإدارية"
وبهذه املنا�شبة اأعرب معايل زكي اأنور ن�شيبة عن �شعادته 
بالرتحيب بالطالب اجلدد ، بقوله " نود  التاأكيد على 
اأول  اأهمية ان�شمامكم اإىل جامعة الإم��ارات التي ُتعّد 
جامعة تاأ�ش�شت يف الدولة ، ُمبا�شرة بعد تاأ�شي�ش دولة 
تطوير  بهدف  اجلامعة  تاأ�شي�ش  ج��اء  لقد  الإم����ارات، 

العلمية  واملمار�شات  املعرفة  وتعزيز  الكفاءات،  اأف�شل 
هذا  على  والبناء  تاريخنا،  على  واحل��ف��اظ  والعملية، 

الأ�شا�ش لتاأمني م�شتقبل مزدهر " .
وم�شى قائاًل " اإن جامعة المارات هي خمترب الفكر 
والخرتاع، واملكان الذي يتّم فيه تطوير قادة امل�شتقبل 
الذين يحملون معهم املعرفة واحلكمة لو�شع الأفكار 
يف  م�شاركتكم  ف���اإن  ل��ذل��ك  التنفيذ  مو�شع  اجل��دي��دة 
وم�شري  ت��اري��خ  مت��ث��ل  ال���دول���ة  يف  اجل��ام��ع��ي  التعليم 
دولتنا، وتكلياًل جلهود القيادة الناجحة التي حر�شت 
ع��ل��ى ت��وف��ري ه����ذه ال��ف��ر���ش ال���رائ���ع���ة ل��ك��اف��ة �شبابها 

وبناتها.
وقال" اأمتنى اأن تكونوا فخورين باأنف�شكم لن�شمامكم 
الأ�شمى  الرمز  جت�شدون  حيث  الإم���ارات  جامعة  اإىل 
على  اأنكم حتملون  كما  قيادتنا،  دولتنا وجناح  لتطّور 
جلهود  تقديرا  اجل��اد  العمل  م�شوؤولية  الآن  عاتقكم 

اأولئك الذين خلقوا لكم هذه الفر�شة."
-2022 اجلامعي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
بع�ش  مع  تتزامن  لأنها  خا�شة،  اأهمية  لها   2021
12 املقبلة،  ال�  الأح��داث الهامة يف الدولة يف الأ�شهر 
لتاأ�شي�شها،  اخل��م�����ش��ني  ب��ال��ذك��رى  ال���دول���ة  �شتحتفل 
 ،2020 اإك�شبو  دب��ي  معر�ش  يف  ب��ال��ع��امل  و���ش��رتح��ب 
و�شتبداأ وليتها كع�شو منتخب يف جمل�ش الأمن التابع 
لالأمم املتحدة بر�شالة مفادها اأننا ' اأقوى باحتادنا ".

متكاماًل  ب��رن��اجم��اً  اأع���دت  ق��د  اإدارة اجل��ام��ع��ة  وك��ان��ت 
"مرحبا  ل�شتقبال الطلبة اجلدد، وذلك عرب برنامج 
توزيع  ي�شم   ، اخلمي�ش  ي��وم  لغاية  ،ي�شتمر  ال�شاع" 
الطلبة على ال�شكن وت�شلم البطاقات اجلامعية، ومن 
اجلامعية  للحياة  والر���ش��اد  التوعية  فعاليات  بدء  ثم 
م���ن خ���الل ج����ولت اف��رتا���ش��ي��ة ع��ل��ى م���راف���ق احلرم 
مرافق  ح��ول  تعريفية   فيديوهات  وعر�ش  اجلامعي 
اجلامعة، وتنظيم جل�شات حول احلياة اجلامعية من 
خالل تنظيم اليوم املفتوح وتوجيه الطلبة وتعريفهم 
بكيفية اختيار التخ�ش�شات وا�شتكمال الت�شجيل واآلية 
حتديد  وك��ذل��ك  ال��ت��ق��ن��ي،  وال���دع���م  ال��ه��ج��ني  التعليم 
اللغة  م��واد  يف  الت�شجيل  ا�شتكمال  اختبارات  مواعيد 
من  والعلوم  والريا�شيات  العربية  واللغة  الإجنليزية 

برنامج الر�شاد الأكادميي.

•• اأبوظبي- الفجر

قلب  اأط���ب���اء  م���ن  متخ�ش�ش  ف��ري��ق  جن���ح 
الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  الأط��ف��ال 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى 
ال�شحية "�شحة" يف عالج الت�شوه اخللقي 
املعقد الذي كان يعاين منه طفل يبلغ من 

العمر 10 اأ�شهر.
وق���د مت��اث��ل ال��ط��ف��ل ال��ي��م��ن��ي حم��م��د نوح 
حازمي لل�شفاء بحمد اهلل بعد عملية قلب 
م��ف��ت��وح، ا���ش��ت��م��رت ن��ح��و 7 ���ش��اع��ات لعالج 
ت�����ش��وه خ��ل��ق��ي م��رك��ب يف ع��م��ل��ي��ة ت��ع��د من 
خاللها  مت  تعقيداً،  القلب  عمليات  اأك��رث 
الت�شوه  لت�شحيح  را�شتيلي(  )اإج��راء  اتباع 
اخللقي، والذي جنم عنه ت�شيق ال�شرايني 
اإعادة  يف  الطبي  الفريق  وجن��ح  ال��روؤوي��ة، 

تدفق الدم الرئوي ب�شكل ممتاز.

نائب  الإ�شماعيلي  زبيدة  الدكتورة  وقالت 
بالإنابة  الطبية  لل�شوؤون  التنفيذي  املدير 
يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية، اإن فريقاً 
من  �شخ�شاً   12 ن��ح��و  م��ن  م��وؤل��ف��اً  ط��ب��ي��اً 
التي  بالعملية  قاموا  واملمر�شني  الأطباء 
واملحفوفة  امل��ع��ق��دة،  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ت��ع��د 
باملخاطر، وكان حجم ووزن الطفل �شغرياً 
اإذ بلغ وزنه 5 كلغ فقط، وبحمد اهلل ومن 
ثم جهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية 
الطبية،  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  املتميزة، 
ت��ظ��اف��رت جميعها  امل��ت��ط��ورة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
بالتن�شيق  مت���ت  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  لإجن������اح 

والتعاون مع دائرة ال�شحة يف اأبوظبي.
الإ�شماعيلي  زب��ي��دة  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
اأن ف��ري��ق ال��ع��ن��اي��ة ب��اأم��را���ش ال��ق��ل��ب عند 
�شاملة  ط��ب��ي��ة  رع����اي����ة  ي���ق���دم  الأط�����ف�����ال، 
القلب  ب����اأم����را�����ش  امل�������ش���اب���ني  ل���الأط���ف���ال 

من  ب��ه��ا،  املرتبطة  وامل�����ش��اع��ف��ات  اخللقية 
خ���الل الإ����ش���راف ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار حالتهم 
بعد  بهم  امل��رك��زة  والعناية  اجل��راح��ة،  قبل 
املعقدة،  ال��ق��ل��ب��ي��ة  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
م�شرية اإىل اأن جراحة القلب لالأطفال هي 
جتريها  التي  النادرة  التخ�ش�شات  اإح��دى 
م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة، وت��ف��خ��ر بوجود 
لإج���راء  ومتميز  متخ�ش�ش  ط��ب��ي  ف��ري��ق 

عمليات جراحية دقيقة للقلب.
ي��ذك��ر اأن )اإج�����راء را���ش��ت��ي��ل��ي( وه���و اإج���راء 
جلراحة القلب املفتوح، ويت�شمن ا�شتخدام 
رقعة ذاتية من ال�شريان الرئوي اأو الأبهر 
ك��ق��ن��اة ل��ت��خ��ف��ي��ف الن�������ش���داد ال����رئ����وي يف 
البطني الأمين ذو املخرج املزدوج مع �شيق 
الإج���راء  وي�شتخدم  ال��رئ��وي،  ال�شمام  يف 
الأمرا�ش  م��ن  معينة  تركيبات  لت�شحيح 
ال�شرايني  ت��ب��دل  م��ث��ل  اخل��ل��ق��ي��ة،  القلبية 

ال��ك��ربى ال��ي��م��ي��ن��ي، اأو ت��راك��ب الأب���ه���ر، اأو 
اأو  امل�������زدوج،  امل���خ���رج  ال��ب��ط��ني الأمي�����ن ذو 
ت�شحيح عيب احلاجز البطيني، اأو ت�شحيح 

ان�شداد خمرج البطني الأمين:رتق الرئة، 
اأو���ش��ي��ق ال�����ش��م��ام ال���رئ���وي، اأو���ش��ي��ق حتت 

ال�شمام الرئوي.

بتوجيهات نهيان بن مبارك، واحتفاًء بعام ال� 50

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ُت�شدر الدفعة االأوىل من ال�شل�شلة
50 ال�  عام  يف  بًا  ُكَتِيّ  50 ال�  �ضل�ضلة  �ضمن  علمية  اإ�ضدارات   10

جامعة الإمارات ت�ضتقبل الطلبة امل�ضتجدين للعام الأكادميي اجلديد

زكي ن�شيبة للطلبة :  اأنتم جت�شدون الرمز االأ�شمى لتطّور دولتنا وجناح قيادتنا

يف قلب  طفل يبلغ من العمر  10 �ضهور

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية جتري عملية قلب مفتوح معقدة لعالج ت�شوه خلقي مركب 

بدعم من وزارة الرتبية والتعليم واأكادميية �ضوق اأبوظبي العاملي
اإطالق قمة متكني ال�شباب واقت�شاد املعرفة لت�شريع عجلة 

حتقيق روؤية االإمارات اخلا�شة ب�شوق العمل العاملي
•• دبي-الفجر

ال�شباب وتعزيز م�شاهماتهم يف  الإم��ارات لتمكني  ان�شجاماً مع روؤية دولة 
القمة  فعاليات  اأبوظبي  ت�شت�شيف  القطاعات،  مبختلف  العمل  ميادين 
الأوىل لتمكني ال�شباب واقت�شاد املعرفة 2021، حيث ياأتي تنظيم القمة 
ب��دع��ٍم م��ن اأك��ادمي��ي��ة ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي على م��دى ي��وم��ي 20 و21 
�شبتمرب 2021، وذلك يف اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي يف جزيرة املارية 

يف اأبوظبي.
و�شت�شّلط القمة التي تنظمها اإنفورما كونيكت بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتكنولوجيا  البتكار  جم��الت  على  ال�شوء  الإم���ارات،  دول��ة  يف  والتعليم 
والبحث والتطوير كجزٍء من الأه��داف الوطنية الدائمة لتمكني ال�شباب 
اقت�شاد  اإىل  الإم��ارات  دولة  وامل�شاهمة يف حتّول  املحلية  املواهب  وتوظيف 

قائم على املعرفة. 
وتعك�ش القمة خّطة حكومة اأبوظبي طويلة الأمد لتحويل اقت�شاد الإمارة 
بالعتماد على القطاعات القائمة على املعرفة، واإن�شاء قوة عاملة منتجة 
وعالية املهارة لتح�شني الكفاءة يف �شوق العمل، حيث جتمع اأكرث من 200 
القطاعات  من  املخت�شني  وكبار  ال�شيا�شات  و�شّناع  ال��ق��ادة  من  �شخ�شية 

احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�شة.
ح�شني  معايل  �شيقدمها  التي  الرئي�شية  الكلمة  بجل�شة  القمة  و�شتبداأ 
اإبراهيم احلمادي، وزير الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات، بينما ت�شت�شيف 
الفعالية اأكرث من 30 متحدثاً من موؤ�ش�شات اإقليمية وعاملية رائدة ت�شمل 
ماجد  وجمموعة  للطريان  الحت��اد  وجمموعة  اأبوظبي   - ال�شحة  دائ��رة 
)دو(  املتكاملة  لالت�شالت  الإم����ارات  و�شركة  ات�����ش��الت  و�شركة  الفطيم 
و�شركة تنفيذ و�شنايدر اإلكرتيك ومركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 

واملهني و�شركة جاكوب�ش.
اإنفورما  الفعاليات يف  املو�شوع، قال تامر نحا�ش، مدير  وتعليقاً على هذا 
كونيكت: "مُتّثل قمة متكني ال�شباب واقت�شاد املعرفة جتّمعاً ا�شرتاتيجياً 
ال�����ش��رك��ات اخل��ا���ش��ة وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  اإىل جمع اخل���رباء م��ن  ي��ه��دف 
واجل��ه��ات الأك��ادمي��ي��ة لتعزيز اآف���اق ال��ت��ع��اون ومت��ك��ني دول���ة الإم����ارات من 
حتقيق روؤيتها يف تر�شيخ القت�شاد القائم على املعرفة. ويحر�ش �شركاوؤنا 
امل�شاركون يف القمة على تبادل املعرفة، واملواءمة بني العمليات والأهداف، 
واإمكانيات  للم�شتقبل  ال�شباب  لإع��داد  املبذولة  اجلهود  بني  ما  والتقريب 

مواجهة متطلبات �شوق العمل دائمة التطّور".
اإنفورما  فعاليات  مع  �شراكاتنا  من  ب��دورن��ا  "�شن�شتفيد  نحا�ش:  واأ���ش��اف 
الب�شرية، مثل جناح، وتوظيف، وقمة  وامل��وارد  التعليم  املرتبطة مبجالت 
املمكنة  اجلهود  جميع  بذل  بالتايل  ي�شمن  ما  الب�شرية،  امل��وارد  ومعر�ش 
املتطّورة  الب�شرية  امل��وارد  الفجوة بني متطلبات  وت�شييق  التعاون  لتعزيز 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  بتطورات  وامل��دف��وع��ة  املتغرّية  العاملة  ال��ق��وى  واأ���ش��ك��ال 

الرابعة".
من ناحيته، قال من�شور جعفر املدير لدى اأكادميية �شوق اأبوظبي العاملي: 
اأي دولة يعتمد على  جناح  اأن  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اأكادميية  يف  "ندرك 
�شبابها الديناميكي والحرتايف �شاحب الروؤية امل�شتقبلية املنفتحة. ولهذا، 
القت�شاد  بتطوير  املرتبطة  ومواهبها  العاملة  القوى  تطوير  من  بد  ل 
القائم على املعرفة. وينظم �شوق اأبوظبي العاملي مبادرات م�شممة بعناية 
واملبادرات  ال��ربام��ج  ه��ذه  ون��ق��دم   .2030 الإم�����ارات  روؤي���ة  م��ع  وتن�شجم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ع��اه��د ال��دول��ي��ة ال��رائ��دة واجل��ه��ات املعنية يف ال��ق��ط��اع من 
خمتلف اأنحاء العامل. وتركز هذه الربامج على التعليم والتطوير وريادة 

الأعمال والبتكار".
اأبوظبي العاملي  "باعتباره الداعم الرئي�شي للقمة، �شيقّدم �شوق  واأ�شاف: 
عرو�شاً ممّيزة ت�شّلط ال�شوء على دورنا يف ت�شجيع ال�شباب ودعمهم نحو 
ما  اأمامهم  املتاحة  باخليارات  وتعريفهم  اإمكانياتهم،  كامل  اإىل  الو�شول 
العاملة  القوى  تطوير  عجلة  دفع  يف  وي�شهم  للم�شتقبل  جاهزيتهم  يعزز 

يف الدولة". 
اجلل�شات  م��ن  �شل�شلة  خ��الل  مناق�شتها  �شتتم  ال��ت��ي  املوا�شيع  وتت�شمن 
الرئي�شية والندوات احلوارية متكني ال�شباب لبناء امل�شتقبل بالعتماد على 
البتكار والتكنولوجيا؛ ودور احلكومات يف دعم ومتكني العقول واملواهب 
ال�شابة؛ ودور العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف حتويل الإمارات اإىل اقت�شاد 

قائم على املعرفة، وغريها من املحاور. 
الب�شرية  للرثوات  الرئي�ش  اأول  نائب  الرافعي  م�شطفى  قال  جانبه،  من 
لدى ماجد الفطيم للتجزئة: “تقّدم القمة من�شة مثالية ملناق�شة ق�شايا 
خالل  القطاع  رواد  م��ع  روؤيتنا  م�شاركة  اإىل  ونتطلع  الب�شري  امل��ال  راأ����ش 
فعالياتها. وانطالقاً من اإمياننا باأهمية تطوير ال�شباب وتعزيز مهاراتهم، 
ال�شتثمار يف موظفينا من خالل تنظيم جمموعة متنوعة  نحر�ش على 
التناف�شية  املهارات  املزيد من  يك�شبهم  ما  والتطوير،  التعلم  مبادرات  من 
التي تعترب ركيزًة اأ�شا�شية لنجاح املوؤ�ش�شات عاملياً" وُتقام قمة متكني ال�شباب 
واقت�شاد املعرفة لعام 2021 بالتعاون مع ال�شريك ال�شرتاتيجي املتمّثل 
بوزارة الرتبية والتعليم يف الإمارات وغرفة اأبوظبي و�شدرة ودائرة الثقافة 
وال�شياحة - اأبوظبي. كما �شي�شارك يف تنظيم القمة كّل من معر�ش جناح 
التعليمي  الب�شرية ومعر�ش دبي  املوارد  ومعر�ش توظيف وقمة ومعر�ش 
الكاملة  القائمة  عن  الإع���الن  و�شيتم  اأفريقيا.  و�شمال  الأو���ش��ط  لل�شرق 

للمتحدثني واملوا�شيع املتداولة خالل الأيام القادمة. 
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تو�ضلت درا�ضة جديدة اإىل اأن �ضلل الوجه الن�ضفي 
كان من الآثار اجلانبية النادرة للقاحات "كوفيد-
19"، لكنه يف الواقع اأكرث �ضيوعا لدى اأولئك الذين 

ي�ضابون باملر�ض.
كليفالند  جامعة  م�ضت�ضفيات  يف  الباحثون  ووجد 
 Case بجامعة  ال��ط��ب  وكلية  �ضنرت  ميديكال 
الفريو�ض  مر�ضى  اأن   ،Western Reserve
لالإ�ضابة  م��رات  �ضبع  عر�ضة  اأك��رث  كانوا  التاجي 
�ضد  ُطّعموا  الذين  باأولئك  مقارنة  الوجهي  بال�ضلل 

املر�ض.

اأبلغ عن ثماين ح��الت فقط  37000 متلٍق للقاح،  ومن بني 
من �شلل بيل - مبعدل حدوث 19 حالة لكل 100000 متلق 

للقاح، مقارنة مبعدل 82 لكل 100000 ملر�شى "كوفيد".
وبينما �شي�شتمر الأطباء و�شركات ت�شنيع اللقاحات يف مراقبة 
الآثار اجلانبية للقاح بعناية، يقول الفريق اإن النتائج ت�شري اإىل 
اأن �شلل بيل يجب اأن يكون �شببا اإ�شافيا للتطعيم - ولي�ش من 

الآثار اجلانبية للخوف.
وي�شيب �شلل الوجه الن�شفي، وجه املري�ش ب�شكل غري متوقع، 
حيث يعاين من �شعف مفاجئ يف الع�شالت اأو �شلل يوؤدي اإىل 
تديل ن�شف وجهه. وهذا يوؤدي اإىل ابت�شامات من جانب واحد 

وعني واحدة ترف�ش الإغالق.
وعادة ما تكون حالة موؤقتة مع حت�شن الأعرا�ش عادة يف غ�شون 

اأ�شابيع قليلة، مع ال�شفاء التام يف غ�شون �شتة اأ�شهر.
لفرتة  الأع��را���ش  بع�ش  من  املر�شى  من  قليل  ع��دد  و�شيعاين 

اأطول، اأو �شي�شهدون عودة ظهور احلالة لحقا يف احلياة.
للحالة غري معروفة، يفرت�ش  الدقيقة  الأ�شباب  اأن  ويف حني 
العلماء اأن �شببها هو رد فعل مفرط من جهاز املناعة يف اجل�شم، 
ال��ذي يتحكم يف  بالع�شب  ت��ورم ي�شر  اأو  التهاب  اإىل  ي��وؤدي  ما 

حركة الوجه.
وقد يرتافق �شلل الوجه الن�شفي مع مر�ش ال�شكري وارتفاع 
ال���دم وم��ر���ش لمي وب��ع�����ش الل��ت��ه��اب��ات، وف��ق��ا جلونز  �شغط 

هوبكنز.
عام،  كل  الأ�شخا�ش  من  ن�شبيا  قليل  ع��دد  على  احلالة  وت��وؤث��ر 
حيث ت�شهد الوليات املتحدة ما يقدر بنحو 15 اإىل 30 حالة 

لكل 100000 �شخ�ش.
ومع ذلك، فقد جذبت هذه احلالة مزيدا من الهتمام موؤخرا 
املر�شى  ل��دى  �شلل بيل  اأبلغ عن ع��دد �شغري من ح��الت  حيث 

الذين تلقوا لقاحات "كوفيد".

ووجدت الدرا�شة اأن احتمال حدوث �شلل الوجه الن�شفي، اأكرب 
لدى املر�شى امل�شابني بفريو�ش كورونا نف�شه، اأكرث من اأولئك 

الذين ُطّعموا.
 JAMA اخلمي�ش يف جملة  ي��وم  ُن�شرت  التي  ال��درا���ش��ة،  ويف 
 Otolaryngology - Head & Neck
Surgery، قام الفريق بالتحقيق يف خماطر الإ�شابة بال�شلل 

اإلكرتونية جمهولة امل�شدر من  بيل با�شتخدام �شجالت طبية 
العامل. حول  �شحية  رعاية  منظمة   41

ويف تلك ال�شجالت، بحث الأطباء عن املر�شى الذين �ُشخ�شت 
اإ�شابتهم ب� "كوفيد" بني يناير ودي�شمرب 2020 - ثم حددوا 
اأولئك الذين �شّخ�شوا اأي�شا ب�شلل بيل يف غ�شون ثمانية اأ�شابيع 

من الإ�شابة بفريو�ش "كوفيد".
بيل بني مر�شى  �شلل  284 حالة  الأط��ب��اء  ع��ام، ح��دد  وب�شكل 
املجموع.  يف  مري�ش   348000 حوايل  بني  من  "كوفيد" - 
وي�شري هذا اإىل اأن مر�شى "كوفيد" معر�شون بن�شبة 0.08٪ 

لالإ�شابة ب�شلل الوجه الن�شفي.
وم���ن ب��ني ه����وؤلء امل��ر���ش��ى، مل ي��ك��ن ل���دى اأك����رث م��ن الن�شف 
بقليل )%54( اأي تاريخ لالإ�شابة ب�شلل الوجه الن�شفي قبل 
الإ�شابة بفريو�ش كورونا. وقارن الأطباء خطر الإ�شابة ب�شلل 
الوجه الن�شفي ملر�شى "كوفيد" مبخاطر اأولئك الذين يتلقون 
لقاحات "كوفيد".ويف جتربتني على لقاحي فايزر وموديرنا - 
37000 منهم  74000 مري�ش،  ذل��ك ما جمموعه  مبا يف 
بيل.  �شلل  م��ن  ح��الت فقط  ثماين  ع��ن  اأب��ل��غ   - لقاحات  تلقوا 

ووقعت �شبع من تلك احلالت بني املر�شى الذين ُطّعموا.
 100000 19 حالة �شلل بيل لكل  وهذا يرتجم اإىل حدوث 

لقاح، اأو خطر بن�شبة 0.02٪.
ومن اأجل مقارنة خماطر �شلل بيل ب�شكل مبا�شر بني مر�شى 
"كوفيد" ومتلقي اللقاح، قارن الباحثون بني 64000 مري�ش 

مل يتم تطعيمهم وبني اأولئك الذين تلقوا اللقاحات.
عر�شة  اأك���رث  ك��ان��وا  "كوفيد"  مر�شى  اأن  املطابقة  واأظ��ه��رت 
مقارنة  م��رات،   6.8 مبعدل  الن�شفي  الوجه  ب�شلل  لالإ�شابة 

باأولئك الذين تلقوا اللقاحات.
وتدعم هذه الدرا�شة اجلديدة الأدلة ال�شابقة التي ا�شت�شهدت 
اإنه ل يوجد  اإدارة الغذاء وال��دواء )FDA(، والتي تقول  بها 

ارتباط كبري بني لقاحات "كوفيد" و�شلل بيل.ومع ذلك، جادل 
بع�ش العلماء يف اأن لقاحي فايزر وموديرنا قد يكون لهما خطر 
الإ�شابة ب�شلل بيل اأكرث من اللقاحات الأخرى التي ل ت�شتخدم 
mRNA.ول يعرف العلماء حتى الآن كيف ميكن اأن يت�شبب 
اإىل  الفر�شيات  اإحدى  بيل.وت�شري  �شلل  اللقاح يف  "كوفيد" اأو 
املناعي  اجل��ه��از  ب��ني  تفاعل  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  الفريو�ش  اأن 

ُربطت  التي  الأخرى  الفريو�شات  الع�شبي، على غرار  واجلهاز 
الدقيق  البحث والر�شد  اإىل مزيد من  باحلالة.وهناك حاجة 
لتحديد كيفية ت�شبب "كوفيد" يف �شلل بيل، وما اإذا كان هناك 
اأي خطر كبري على اللقاحات.ومع ذلك، ي�شري البحث احلايل 
اإىل اأنه ميكن للمر�شى احل�شول على لقاح �شد "كوفيد" دون 

القلق ب�شاأن هذه احلالة النادرة للغاية.

مقارنة مبن يتلقون اللقاح

درا�شة: مر�شى »كوفيد- 19« رمبا اأكرث عر�شة لالإ�شابة ب�شلل الوجه الن�شفي! 

حت�شل يف اجل�شم عمليات �شمور توؤدي اإىل تلف يف الدماغ. 
الدماغ  م��ن��اط��ق  ب��ني  الت�����ش��الت  ���ش��ع��ف  يف  ه���ذا  وينعك�ش 
تدريجي  وت��ال���ش  ال��ذاك��رة  �شعف  اإىل  وب��ال��ت��ايل  املختلفة، 

للوظائف الإدراكية.
وت�شري جملة Cerebral Cortex اإىل اأن هناك حالت 
لحتفاظ كبار ال�شن بذاكرة وا�شحة وجيدة كما يف مرحلة 
 superagers ال��ع��ل��م��اء  عليهم  يطلق  ل��ذل��ك  ال�����ش��ب��اب، 

الفائقون". "الكبار 
حتديد  من  العام،  ما�شات�شو�شت�ش  م�شت�شفى  خرباء  ومتكن 
الأ�شخا�ش  ه��وؤلء  ت��زود  التي  الدماغ،  يف  اجلارية  العمليات 

بذاكرة فائقة.

وكانت جمموعة باحثني برئا�شة الدكتورة الك�شندرا توروت 
الأ�شخا�ش  م��ن  جمموعة   2019 ع��ام  جمعت  ق��د  اأوغ��ل��و 
ال��ذي��ن ت��ف��وق اأع��م��اره��م  65 ع��ام��اأ، مت��ي��زوا ب��اأدائ��ه��م املثري 
لالإعجاب يف اختبارات الذاكرة. وقد اأظهرت نتائج الت�شوير 
ل  دماغهم  يف  الع�شبية  اخل��الي��ا  وج���ودة  بنية  اأن  املقطعي 

تختلف عن مثيالتها عند الذين تبلغ اأعمارهم 25 عاما.
واأجرى الباحثون على هذا الأ�شا�ش جتربة، ت�شمنت اخ�شاع 
الفائقني" متو�شط  "الكبار  40 �شخ�شا من  جمموعة من 
اأعمارهم 67 عاما، لختبارات ذاكرة معقدة وو�شلهم بجهاز 
الطريقة  هذه  ت�شمح  بحيث  الوظيفي،  املغناطي�شي  الرنني 
الن�شطة يف كل حلظة. وخ�شعت  الدماغ  يف حتديد مناطق 

اأعمارهم  41 �شخ�شا متو�شط  تتاألف من  اأخرى  جمموعة 
الختبار. نف�ش  اإىل  عاما،   25

م�شاهد  اأو  ل��وج��وه  ���ش��ورة   80 ع��ر���ش  الخ��ت��ب��ار  وت�شمن 
ال�شور  اإحدى  خمتلفة، كان ي�شاحبها �شفة معينة. فمثال 
�شاحبتها كلمة "�شناعي". وكان على امل�شرتكني يف الختبار 
ال�شورة.  م�شمون  مع  تتوافق  ال�شفة  كانت  اإذا  ما  حتديد 

ويطلق على هذه العملية "الرتميز".
مع  ���ش��ورة   80 امل�شاركني  على  ُعر�شت  دق��ائ��ق،   10 وب��ع��د 
 40 اإىل  بالإ�شافة  درا�شتها،  لهم  �شبق  تو�شيحية  ت�شميات 
 40 اإىل  بالإ�شافة  اجل��دي��دة،  والكلمات  ال�شور  م��ن  زوًج���ا 
يف  ولكن  يعرفونها  كانوا  التي  وال�شفات  ال�شور  من  زوًج��ا 
من  زوج  اأي  تذكر  امل�شاركني  على  جديدة.وكان  جمموعات 
وقد  تغريت.  منها  واأي  روؤيتها،  لهم  �شبق  وال�شور  الكلمات 
م��ا يجري يف منطقة  الخ��ت��ب��ار  ه��ذا  خ��الل  الباحثون  تابع 
الق�شرة الب�شرية، امل�شوؤولة عن معاجلة املعلومات الب�شرية 

يف الدماغ، التي تتاأثر كثريا مع التقدم بالعمر.
وتقول الطبيبة النف�شية يوتا كات�شومي، "توجد يف الق�شرة 
ب�شكل  ت�شارك  الع�شبية  اخلاليا  من  جمموعة  الب�شرية، 
انتقائي يف معاجلة فئات خمتلفة من ال�شور، مثل الوجوه اأو 
املباين اأو الو�شط املحيط. وت�شمح هذه الوظيفة النتقائية 
اأكرث كفاءة واإن�شاء  لهذه املجموعة مبعاجلة ما نراه ب�شكل 

ذكريات مميزة من هذه ال�شور ".
مع  ت�شعف  النتقائية  الع�شبية  اخل��الي��ا  ه��ذه  وت�شيف، 
التقدم بالعمر، وتبداأ اخلاليا التي كانت تتفاعل مع �شور 
الوجوه مثال، تتفاعل مع �شور املباين وهكذا، ما ي��وؤدي يف 

النهاية اإىل �شعف الذاكرة الب�شرية تدريجيا.
اأن الق�شرة الب�شرية لدى  اأظهرت نتائج هذا الختبار  وقد 

لذلك  ال�شباب.  ل��دى  كمثيلتها  تعمل  الفائقني"  "الكبار 
ال�شباب  مرحلة  يف  ذاكرتهم  تكون  اأن  الباحثون  ي�شتبعد  ل 

اأكرث كمال . وهذا يعني اأنها اأي�شا �شعفت مع التقدم بالعمر 
ولكن بدرجة اأقل. وهذا ما يجب التحقق منه.

كيف يحتفظ البع�ش بذاكرة جيدة 
حتى �شن ال�شيخوخة؟
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املال والأعمال

اإمباور تزود »مر�شى العرب« 
ال�شخم بـ 3,700 طن تربيد

•• دبي-الفجر: 

وقعت جمموعة دبي القاب�شة وموؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي 
لتزويد  عقداً  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تربيد  خلدمات  م��زّود  اأك��رب  “اإمباور”، 
م�شروع “مر�شى العرب” ال�شخم بدبي ب� 3700 طن من خدمات تربيد 
اجلاري  العام  نهاية  يف  التزويد  من  الأوىل  املرحلة  �شتبداأ  حيث  املناطق، 
2021، وذلك من خالل تو�شيل �شبكة املياه املربدة من حمطة التربيد 
املتواجدة يف جمريا،  با�شتخدام تقنيات خا�شة لتمرير الأنابيب، ب�شكل ل 
ي�شبب اإزعاج ملنظومة النقل وذلك من خالل حفر نفق حتت �شارع جمريا.

اأ�شخم الوجهات البحرية ال�شياحية  اأحد  “مر�شى العرب”  ويعد م�شروع 
امل�شروع  وي�شم  جمريا.  �شاطئ  على  تطويرها  يجري  التي  والرتفيهية 
اإجمالية  العرب، مب�شاحة  برج  فندق  ا�شطناعيتني على جانبي  جزيرتني 
اأربعة ماليني قدم مربع )3700 مرت مربع( حيث تت�شمن فنادق  تبلغ 
ومراكز  التجارية  وامل��ح��الت  للمطاعم  بالإ�شافة  ف��اخ��رة  وفلل  خمتلفة 
امل�شروع  امل��وؤمت��رات والأف���راح ون��اد لليخوت وغري ذل��ك. وتقدر تكلفة هذا 

ال�شخم باأكرث من 6 مليارات درهم )ما يعادل 1.72 مليار دولر(.
م�شروع  “يعد  ل�”اإمباور”:  التنفيذي  الرئي�ش  �شعفار  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
والتي  دب��ي  يف  امل�شبوقة  غري  ال�شياحية  امل�شروعات  من  العرب”  “مر�شى 
ال�شتثمار  خ��الل  م��ن  العاملية  ال�شياحية  اخلريطة  على  مكانتها  تر�شخ 
البحرية على  الوجهات  القاب�شة يف تطوير  دبي  به  تنه�ش  الذي  النوعي 
الفاخرة  ال�شكنية  املباين  بني  جتمع  والتي  بدبي،  العربي  اخلليج  �شاحل 
والفندقية املرموقة والتجارية املميزة والرتفيهية غري امل�شبوقة بالإ�شافة 

اىل حزمة وا�شعة من املرافق الريا�شية والفنية والثقافية املتنوعة.
الوا�شعة يف دعم  “اإمباور”  باأن ت�شاهم خربات  وعرب بن �شعفار عن ثقته 
�شدارتها  على  للحفاظ  القاب�شة  لدبي  التابعة  جمريا  جمموعة  م�شاعي 
اأم�شت قرابة العقد  اإمباور  يف تطوير خدمات �شيافة عاملية، ل�شيما واأن 
“اأبراج  و  “جمريا”  واأبرزها فندق  التابعة للمجموعة،  املن�شاآت  تزويد  يف 
و”اأكادميية  بيت�ش هوتيل”  و”جمريا  العرب”،  “برج  وفندق  الإمارات” 
فنادق  ت�شم ثالثة  والتي  و”مدينة جمريا”  ال�شيافة”  لإدارة  الإم��ارات 
امل�شيف،  دار  وف��ن��دق  ال�����ش��الم،  مينا  وف��ن��دق  الق�شر،  فندق  وه��ي  خمتلفة 
اىل جانب  وتو�شعة مدينة جمريا  وال�شوق،  املوؤمترات،  قاعات  اإىل  اإ�شافة 
وجمريا  التجاري،  اخلليج  منطقة  مثل  الرئي�شية  القاب�شة  دبي  م�شاريع 
دبي  لالإنتاج ومدينة  دبي  للت�شميم، ومدينة  دبي  ريزيدن�ش، وحي  بيت�ش 

الطبية وغريها.
دعمها  “اإمباور”  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�ش�شة  اأك��دت  كما 
لأكرث  املناطق  تربيد  خدمات  تقدمي  يتم  حيث  دب��ي،  يف  ال�شيافة  لقطاع 
من %17 من الفنادق يف دبي با�شتخدام اأحدث التقنيات املوفرة للطاقة 

دعماً لبيئة م�شتدامة.

اقت�شادية عجمان تخالف 62 من�شاأة 
غري م�شجلة يف امل�شتفيد احلقيقي

•• عجمان-وام:

غري  القت�شادية  املن�شاآت  على  خمالفة   62 عجمان”  “اقت�شادية  فر�شت 
امل�شجلة يف امل�شتفيد احلقيقي والتي اأقرتها موؤخرا وزارة القت�شاد.

وقال �شعود �شلطان ال�شمري مدير اإدارة الرقابة واحلماية التجارية اإن الدائرة 
مل تقم مبخالفة املن�شاأة القت�شادية فور �شدور القانون بل مت اإعطاء مهلة 30 
يوماً للمن�شاأة ومت تنفيذ 8956 زيارة توعوية هدفها توعية اأ�شحاب الرخ�ش، 
م�شريا اإىل حر�ش الدائرة على و�شول املعلومة للجميع من خالل احلمالت 
الربيد  طريق  عن  واأي�شاً  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف  املكثفة  الإعالمية 
الإلكرتوين والر�شائل الن�شية.من جانبه اأكد حمد خمي�ش املهري مدير ق�شم 
احلماية التجارية يف الدائرة اأن املخالفات حررت بعد تنفيذ حمالت تفتي�شية 
16595 من�شاأة وبعد انتهاء املدة املحددة مت خمالفة من مل يقم  اأنذر فيها 
بالت�شجيل يف خدمة امل�شتفيد احلقيقي حيث بلغت قيمة املخالفات 930 الف 
الو�شائل  مبختلف  اجلمهور  توعية  على  حري�شة  ال��دائ��رة  اأن  دره��م.واأو���ش��ح 
..داعيا كافة املن�شاآت اإىل الإ�شراع بالت�شجيل يف امل�شتفيد احلقيقي عن طريق 
والت�شال   www.ajmanded.ae للدائرة  التابع  الل��ك��رتوين  املوقع 

80070 للح�شول علي رد لأية ا�شتف�شارات اأو ت�شاوؤلت .
ويعترب امل�شتفيد احلقيقي ال�شخ�ش الطبيعي الذي توؤول اإليه امللكية النهائية 
اأو ميار�ش �شيطرة نهائية على ال�شخ�ش العتباري ب�شكل مبا�شر اأو من خالل 
�شل�شلة ملكية اأو �شيطرة اأو غريها من الو�شائل غري مبا�شرة وكذلك ال�شخ�ش 
فعلية  �شيطرة  ميار�ش  ال��ذي  اأو  عنه  نيابة  املعامالت  جت��ري  ال��ذي  الطبيعي 

نهائية على �شخ�ش اعتباري.
ب�شكل  ال�شركة  يف  يتحّكم  اأو  ميتلك  ال��ذي  هو  احلقيقي  امل�شتفيد  يعترب  كما 
املائة من حقوق  25 يف  اأك��رث من  اأو غري مبا�شر، من خالل امتالكه  مبا�شر 
اأو  وتعيني  لل�شركة،  الت�شويت  اأكرث من �شالحيات  اأو  املائة  و25 يف  ملكيتها 

عزل اأغلبية اأع�شاء جمل�ش اإدارة ال�شركة.

نحو م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة .. االإمارات تقود 
م�شاريع طاقة الرياح يف العامل

 غرفة اأبوظبي تبحث �شبل تعزيز اأطر التعاون االقت�شادي مع العراق

اأ�شبوع االإمارات البحري ي�شتعد لالنطالق خالل اإك�شبو 2020 دبي

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  اأك����دت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
التعاون  جم����الت  لتكثيف  ا���ش��ت��ع��داده��ا 
جمهورية  م���ع  امل�������ش���رتك  الق���ت�������ش���ادي 
العراق، والعمل املتكامل من اأجل الرتقاء 
اإىل  وال�شتثمارية  التجارية  بالعالقات 
البلدين  ب��ط��م��وح��ات  ت��رت��ق��ي  م�����ش��ت��وي��ات 

ال�شقيقني.
����ش���رح ب���ذل���ك ����ش���ع���ادة ع����ب����داهلل حممد 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  امل����زروع����ي 
جت����ارة و���ش��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي خ���الل لقائه 
�����ش����ع����ادة م���ظ���ف���ر م�����ش��ط��ف��ى اجل����ب����وري 
الدولة  ل���دى  ال���ع���راق  ج��م��ه��وري��ة  �شفري 
العالقات  تنمية  �شبل  بحث  ج��رى  حيث 
القت�شادية الوثيقة التي تربط البلدين 

ال�شقيقني.
الذي  اللقاء  خ��الل   - اجل��ان��ب��ان  وناق�ش 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  ال��غ��رف��ة  م��ق��ر  ع��ق��د يف 
حممد ه��الل امل��ه��ريي م��دي��ر ع��ام غرفة 

القت�شادية  امل�شتجدات  اأه��م   - اأبوظبي 
القت�شادي  التعاون  اأط��ر  تعزيز  بهدف 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ش يف كال 
ال��ب��ل��دي��ن، ك��م��ا ت��ن��اول م��ن��اق�����ش��ة مقرتح 
ت�شكيل جمل�ش العمل العراقي الإماراتي 

بالتعاون مع غرف الإمارات.
اللقاء  خ��الل  ال��ع��راق��ي  ال�شفري  واأع����رب 
التعاون  ل��ت��وث��ي��ق جم����الت  ت��ط��ل��ع��ه  ع���ن 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  القت�شادي 
مدفوعني  ال��ع��راق،  وجمهورية  امل��ت��ح��دة 
م�شتويات  ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��رتك��ة  ب��رغ��ب��ة 

التعاون يف العديد من الأ�شعدة.
وق����ّدم ���ش��ع��ادة ال�����ش��ف��ري ال��دك��ت��ور مظفر 
ال�شتثمار  ق���ان���ون  ع���ن  ن��ب��ذة  اجل���ب���وري 
الأج����ن����ب����ي ال����ع����راق����ي اجل�����دي�����د جل���ذب 
الإماراتية  ال�شركات  داع��ي��اً  ال�شتثمار، 
اإىل  وامل�������ش���ت���ث���م���ري���ن  الأع������م������ال  ورواد 
ال�شتثمار يف العراق يف خمتلف القطاعات 

القت�شادية.
واملهام  امل�شوؤوليات  اأن  امل��زروع��ي  واأو���ش��ح 

ال����ت����ي ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه���ا غ����رف����ة اأب���وظ���ب���ي 
للم�شاهمة يف حتقيق الروؤية القت�شادية 
منظومة  واإي�����ج�����اد  اأب����وظ����ب����ي،  لإم��������ارة 

اق��ت�����ش��ادي��ة رائ�����دة، ت��رت��ك��ز ع��ل��ى املعرفة 
القطاع  تناف�شية  من  وتعزز  امل�شتدامة، 
اخلا�ش يف اأبوظبي على اخلارطة العاملية، 

لكافة  رئي�شي  ك��داع��م  �شمعتها  وتر�شيخ 
القت�شادية  والتجارب  املبتكرة  الأف��ك��ار 

وال�شتثمارية الرائدة.

•• دبي-وام:

“اأ�شبوع الإم����ارات  اأج��ن��دة ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����ش ع��ن  اأع��ل��ن 
البحري” لهذا العام حتت رعاية وزارة الطاقة والبنية 
التحتية والذي يت�شمن مبادرات رائدة تهدف اإىل دعم 
الذي  الأ���ش��ب��وع  ال��ب��ح��ري. ويت�شمن  ال��ق��ط��اع  ومت��ك��ني 
تنظمه “�شيرتيد ماريتامي” التابعة ل�شركة “اإنفورما 
“موؤمتر  اأب���رزه���ا  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع�����دداً  ماركت�ش” 
البحري”  للقطاع  الأو�شط  ال�شرق  �شيرتيد  ومعر�ش 
يف  للمعار�ش  دب���ي  م��رك��ز  يف  ح�����ش��وري��ا  �شيعقد  ال���ذي 
دي�شمرب   16 اإىل   12 من  دب��ي   2020 اإك�شبو  موقع 

.2021
ويركز “اأ�شبوع الإمارات البحري” هذا العام على عدد 
البحري  بالن�شبة للقطاع  الأهمية  بالغة  املوا�شيع  من 
على  عامة  “نظرة  ت�شمل  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 
و”تطورات  التنظيمية”  و”التحديات  ال�شوق” 
املوانئ وحمطات احلاويات” و”تاأثري خف�ش حمتوى 
الكربيت يف الوقود البحري” وغريها من مو�شوعات 

حيوية.
البحارة من خالل  اأزم��ة  ال�شوء على  وي�شلط احل��دث 

حت�شني  اإىل  تهدف  التي  النقا�شية  اجلل�شات  من  عدد 
التدريب  وت��وف��ري  الطاقم  ب��اأف��راد  املتعلقة  املمار�شات 
الالزم لهم وتقدمي الدعم للبحارة و�شمان حمايتهم 
و���ش��الم��ت��ه��م ال��ب��دن��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة ع�����الوة ع��ل��ى النقل 
البحري وال�شبكات اللوج�شتية املتكاملة ودور م�شاركة 
واخلدمات  املتكاملة  اللوج�شتية  البيانات يف اخلدمات 

اللوج�شتية البحرية وتكامل �شال�شل التوريد.
وتقدم ن�شخة 2021 من “اأ�شبوع الإمارات البحري” 
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�ش  م���ب���ادرت���ني ج���دي���دت���ني م��وج��ه��ت��ني 
اإح���داث  اإىل  وت��ه��دف  املخت�شة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
تغيريات جذرية يف عمليات القطاع البحري فمن خالل 
 Experience/ »مبادرة “اكت�شف القطاع البحري
Maritime/ �شتتاح الفر�شة للموؤ�ش�شات الرائدة يف 
دولة الإمارات لت�شليط ال�شوء على قدراتها واإمكاناتها 
احلديثة  م��راف��ق��ه��ا  اإىل  متعامليها  دع���وة  خ���الل  م��ن 

لتجربة مبا�شرة لعمليات هذه املوؤ�ش�شات.
القادة  “منتدى  فهي  الأخ����رى  امل��ح��وري��ة  امل��ب��ادرة  اأم���ا 
البحريني” وهو حدث خم�ش�ش للموؤ�ش�شات احلكومية 
فقط �شيجمع بني �شناع القرار واجلهات احلكومية يف 
دولة الإمارات ملناق�شة الأمور املتعلقة بالقطاع البحري 

دولة  مكانة  ع��ززت  التي  واإمكاناته  وقدراته  الدولة  يف 
الإمارات كاأحد اأهم املراكز البحرية العاملية.

وح����ول ه����ذا امل���و����ش���وع .. ق����ال ك��ري�����ش م����وريل مدير 
 : ماركت�ش  اإنفورما  اإيفينت�ش  ماريتامي   – املجموعة 
البحري  القطاع  يف  الفعاليات  اأك��رب  لأح��د  كمنظمني 
كل  يف  حت��ر���ش  املجموعة  ف���اإن  املنطقة  م�شتوى  على 
اإىل تطوير  تهدف  ج��دي��دة  م��ب��ادرات  تقدمي  ع��ام على 
القطاع البحري اإقليمياً وت�شكل قيمة م�شافة للقطاع 
هذه  خ��الل  م��ن  ن��ه��دف  ول   .. امل�شتويات  جميع  على 
البحري فح�شب  القطاع  النمو يف  تعزيز  اإىل  املبادرات 
واإمنا ن�شعى اإىل تعزيز اقت�شاد دولة الإمارات ومنطقة 

ال�شرق الأو�شط ككل.
من�شات  يوفر  البحري”  الإم����ارات  “اأ�شبوع  اأن  واأك���د 
رائدة لت�شليط ال�شوء على التميز واأبرز احللول املبتكرة 
..معرباً عن الثقة من اأن “منتدى القادة البحريني” 
�شي�شكل فر�شة مهمة للخروج بحلول وتو�شيات قّيمة 
..وقال  املنطقة  البحري واحلكومات يف  القطاع  لدعم 
“معر�ش وموؤمتر  اكت�شبها  التي  الأهمية  اإنه ويف ظل 
يوم  ف��اإن  البحري”  للقطاع  الأو�شط  ال�شرق  �شيرتيد 
اإمكانية جتربة  �شيوفر للعمالء  “التجربة البحرية” 

دولة  يف  العاملية  لل�شوق  املتاحة  امل�شتوى  عاملية  املرافق 
الإمارات.

ا�شطراب  يف  ت�شببت  اجل��ائ��ح��ة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
اأ���ش��ه��م��ت يف  اإن��ه��ا  اأن��ح��اء ال��ع��امل، اإل  ال�����ش��وق يف جميع 
ت�شريع وترية تبني احللول الرقمية ل�شمان ا�شتمرارية 
اأح���د املو�شوعات  ال��ت��ج��اري��ة و���ش��ي��ك��ون ه���ذا  الأن�����ش��ط��ة 
�شيناق�ش  حيث  الأ���ش��ب��وع  خ��الل  امل��ط��روح��ة  الرئي�شية 
ال�شحن  ق��ط��اع  ال��ب��ي��ان��ات يف رقمنة  اأه��م��ي��ة  امل�����ش��ارك��ون 
وت�شمل املو�شوعات التي �شيتم مناق�شتها رقمنة البنية 
وحلول  الرقمية  “اأيزو”  ومعايري  للموانئ  التحتية 
التحكم  يتم  التي  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  وال�شفن  الت�����ش��الت 
الذكاء ال�شطناعي يف  ا�شتخدام  فيها عن بعد ومزايا 

القطاع البحري وغري ذلك من مو�شوعات حيوية.
يف  اجل��دي��دة  اللوائح  مناق�شة  �شتتم  ذل��ك  على  ع��الوة 
امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
ك���وق���ود ب��دي��ل يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����ش����ط ملعاجلة 
الق�شايا البيئية .. وان�شجاماً مع اأهداف اإزالة الكربون 
احلدث  �شيناق�ش  الدولية  البحرية  باملنظمة  اخلا�شة 
ا عمليات ال�شحن اخلالية من الكربون اإ�شافة اإىل  اأي�شً
تقدمي درا�شات حالة حول ال�شحن منخف�ش الكربون.

•• اأبوظبي-وام:

ت��وا���ش��ل دول����ة الإم�������ارات م���د ج�����ش��ور ال���ت���ع���اون مع 
من  الطاقة  توليد  مب�شاريع  للنهو�ش  العامل  دول 
الرياح انطالقا من موقعها الريادي كجهة حمفزة 
وحا�شنة للجهود الدولية الرامية اإىل ت�شريع وترية 
الغازات  وتخفي�ش  املتجددة،  الطاقة  نحو  التحول 
بالبيئة،  ال�����ش��ارة  الكربونية  والن��ب��ع��اث��ات  الدفيئة 

للحد من ظاهرة التغرّي املناخي.
اإنتاج  رف��ع معدل  فاعل يف  ب�شكل  الإم���ارات  وت�شاهم 
العاملي وذلك عرب  امل�شتوى  الرياح على  الطاقة من 
اإن�شاء وتطوير وت�شغيل جمموعة كبرية من امل�شاريع 
التي تنت�شر من اآ�شيا الو�شطى اإىل اأوروبا و�شول اإىل 
“م�شفوفة  اأبرزها  من  والتي  الهادئ،  املحيط  جزر 
الرياح  طاقة  حمطات  اأك��رب  م��ن  تعد  التي  لندن” 

البحرية يف العامل.
اأبوظبي  وح��ق��ق��ت امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي م��ول��ه��ا ���ش��ن��دوق 
العقود  م��دى  على  ال��ري��اح،  طاقة  قطاع  يف  للتنمية 
الإمارات  دول��ة  جلهود  ا�شرتاتيجياً  دع��م��اً  ال�شابقة 
حول  النظيفة  الطاقة  اإ�شهامات  زي��ادة  اإىل  الهادفة 
تنمية  ال��دول  من  العديد  ا�شتطاعت  حيث  ال��ع��امل، 
واإي�شال  امل�شاريع  تلك  بف�شل  الرئي�شية  قطاعاتها 
خدمات كهرباء م�شتدامة اإىل اآلف القرى واملناطق 

الريفية.
ف��ف��ي ع����ام 2011 م����ول ال�����ش��ن��دوق م�����ش��روع��ا يف 
الطاقة  يف  العجز  مواجهة  اإىل  يهدف  �شي�شل  دول��ة 
اإن���ت���اج ك��ه��رب��اء متجددة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع���ن ط���ري���ق 
تركيب  مت  اإذ  ال��ه��وائ��ي��ة  امل�����راوح  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الطاقة  م��ن  م��ي��غ��اوات   6 لتوليد  هوائية  ح��ق��ول   4
2014 قام ال�شندوق بتمويل  الكهربائية، ويف عام 
ت�شمن  ال���ذي  موريتانيا  يف  ال��ري��اح  ط��اق��ة  م�����ش��روع 
اإن�شاء 4 حمطات توليد طاقة من الرياح قادرة على 

توليد 270 كيلوواط لتغذية 4 مدن �شاحلية.
درهم  مليون   30 بقيمة  مت��وي��ال  ال�شندوق  وق���دم 
يف  وال���ري���اح/  /ال�شم�شية  الهجني  ال��ط��اق��ة  مل�����ش��روع 
وال��ذي يهدف لتوفري حوايل  الأخ�شر  الراأ�ش  جزر 
اإنتاج  2 ميجاواط من الطاقة املتجددة وي�شاهم يف 

ال�شاحلة  امل��ي��اه  م��ن  ل��رت يومياً  األ��ف   500 ح��وايل 
لل�شرب، 

كما قدم ال�شندوق يف عام 2017 منحة مالية اإىل 
ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  لإن�شاء  وب��رب��ودا  اأنتيغوا 

الكهرو�شوئية ب�شعة 800 كيلوواط.
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ت��ع��د  م��ن جهتها 
ن�شر  الإم��ارات يف  الرئي�شية لدولة  ال��ذراع  »م�شدر« 
م�شاريع  ومنها  ال��ع��امل  يف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ح��ل��ول 
العديد  يف  ال�����ش��رك��ة  ت�شتثمر  ح��ي��ث  ال���ري���اح  ط��اق��ة 
الب�شمة  تخفي�ش  على  �شاعدت  التي  امل�شاريع  من 
ال��ط��اق��ة النظيفة يف  اإ���ش��ه��ام��ات  ال��ك��رب��ون��ي��ة وزي����ادة 

العديد من الدول ل�شيما الدول النامية.
الهادي  املحيط  الواقعة يف جنوب  �شاموا  دولة  ففي 
طورت “م�شدر” حمطة لطاقة الرياح على جزيرة 
يوبولو التي يقطنها نحو %75 من �شكان الدولة، 
من  ميجاواط/�شاعي   1500 امل�شروع  هذا  ويوفر 
 475 نحو  توفري  يف  ي�شاهم  كما  �شنوياً،  الكهرباء 
لتوليد  ال���الزم���ة  ال���وق���ود  ت��ك��ل��ف��ة  م���ن  دولر  األ����ف 
األف طن  اأكرث من  اإطالق  الكهرباء �شنوياً، وتفادي 

من غاز ثاين اأك�شيد الكربون �شنوياً.
الرياح،  لطاقة  فيكتوريا”  ميناء  “حمطة  وتعترب 
م�شروع  اأول  “م�شدر”  ود���ش��ن��ت��ه��ا  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي 
�شخم للطاقة املتجددة يف جمهورية �شي�شل، ويتاألف 
امل�������ش���روع، م���ن 8 ت��ورب��ي��ن��ات ري����اح ت��ن��ت��ج ح����وايل 7 
مبا  �شنوياً،  النظيفة  الطاقة  من  جيجاواط/�شاعي 
ي�شهم يف تفادي اإطالق 10 اآلف طن من غاز ثاين 
اأكرث من  تزويد  �شنوياً، ف�شاًل عن  الكربون  اأك�شيد 

2100 منزل بالكهرباء.
التي  الرياح،  بدورها توفر حمطة كرونوفو لطاقة 
 45 72 ميجاواط، الطاقة لنحو  تبلغ ا�شتطاعتها 
تفادي  وت�شاهم يف  دولة مونتينيغرو،  األف منزل يف 
انبعاث نحو 80 األف طن من النبعاثات الكربونية 
�شنوياً، وكانت “م�شدر” قد وقعت يف يناير 2018 
غرين  “كرنوفو  من   49% ح�شة  ل�شراء  اتفاقية 

ال�شركة املالكة واملطورة للمحطة. اإنرجي”، 
وتربز “م�شفوفة لندن” التي تعد من اأهم امل�شاريع 
التي مولتها “م�شدر” والتي تعد من اأكرب حمطات 

طاقة الرياح البحرية يف العامل حيث ت�شهم يف توليد 
الطاقة الكهربائية لأكرث من ن�شف مليون منزل يف 
غاز  انبعاثات  من  احلد  اإىل  اإ�شافًة  املتحدة،  اململكة 

ثاين اأك�شيد الكربون بنحو مليون طن �شنوياً.
يف  “م�شدر”  ت�شتثمر  اأي�����ش��ا،  امل��ت��ح��دة  اململكة  ويف 
التي  البحرية  ال��ري��اح  لطاقة  “دادجون”  حمطة 
الكهرباء  وتوفر  ميجاواط،   402 ا�شتطاعتها  تبلغ 
يف  وت�شاهم  منزل  اآلف   410 من  لأك��رث  النظيفة 
تفادي اإطالق 893 األف طن من انبعاثات غاز ثاين 

اأك�شيد الكربون �شنوياً.
 25% ع��ل��ى  “م�شدر”  ت�شتحوذ  اأ���ش��ك��وت��ل��ن��دا  ويف 
“هايويند �شكوتالند” التي تعترب اأول  من حمطة 
العامل،  يف  البحرية  ال��ري��اح  لطاقة  عائمة  حمطة 
وتبلغ ا�شتطاعتها 30 ميجاواط توفر الطاقة لنحو 
األف   63 اإط��الق  تفادي  يف  وت�شاهم  منزل   6600

طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربون �شنوياً.
قامت  فقد  البلقان  وغ��رب  �شربيا  اإىل  وبالنتقال 
لتطوير  عاملية  �شركات  ائ��ت��الف  بقيادة  “م�شدر” 
رياح  ط��اق��ة  حم��ط��ة  اأك����رب   ”1 “�شيبوك  حم��ط��ة 
جتارية على م�شتوى املرافق هناك، حيث تبلغ قدرتها 
الإنتاجية 158 ميجاواط، و�شت�شاهم املحطة التي 
ت�شم 57 توربني رياح يف زيادة كفاءة توليد الطاقة 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ح����وايل 113 األ����ف م��ن��زل من 
األف   370 انبعاث  م��ن  واحل��د  النظيفة،  الكهرباء 

طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربون �شنوياً.
طاقة  جم���ال  يف  “م�شدر”  ا���ش��ت��ث��م��ارات  وام���ت���دت 
الأمريكية عرب  املتحدة  الوليات  اإىل  لت�شل  الرياح 
عدة م�شاريع مثل حمطة روك�شربينغز” يف تك�شا�ش 
با�شتطاعة 149 ميجاواط تكفي 69.750 منزل 
285.624 طن  اإط��الق  تفادي  وت�شاهم يف  �شنوياً 
م��ن غ���از ث���اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون ���ش��ن��وي��اً، وحمطة 
 29.9 ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة  نيومك�شيكو  يف  “�شرتلينغ” 

ميجاواط.
الكربون  اإزال��ة  اإمكانات  اأك��رب  الرياح  طاقة  ومتتلك 
للطاقة  اآخ��ر  م�شدر  اأّي  مع  مقارنة  ميغاواط،  لكل 
املتجددة، لكن العامل ل يزال يف حاجة اإىل ا�شتغالل 
ال��ق��درات حتى ُيحقق ه��دف احل��ي��اد الكربوين  ه��ذه 

بحلول 2050.
الطفيلة  “حمطة  ..ت��ع��د  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
لطاقة الرياح” اأول حمطة عاملة لتوليد الكهرباء 
م���ن ط��اق��ة ال���ري���اح ع��ل��ى ن��ط��اق جت����اري يف منطقة 
يف  الواقعة  املحطة  �شاهمت  وق��د  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
ا�شتطاعتها  وال��ب��ال��غ��ة  الها�شمية  الأردن���ي���ة  اململكة 
توليد  ا�شتطاعة  اإجمايل  زي��ادة  117 ميجاواط يف 

الكهرباء يف الأردن بن�شبة 3%.
“�شركة  ق��ب��ل  م��ن  وت�شغيلها  امل��ح��ط��ة  ت��ط��وي��ر  ومت 
ت�شم  التي  املتجددة”  للطاقة  الأردن  ري��اح  م�شروع 
�شركة “م�شدر” /%50/ و”البالغة” /30%/ 
البرتولية  ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات  ال���ع���رب���ي���ة  وال�������ش���رك���ة 

./20%/
عمان،  �شلطنة  يف  ظفار”  “حمطة  متثل  ب��دوره��ا 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  “م�شدر”  ل�شركة  ا�شتثمار  اأول 
البالغة  املحطة  ت�شاهم  و���ش��وف  العماين،  املتجددة 
قدرتها الإنتاجية 50 ميغاواط يف تلبية احتياجات 
الطاقة املتنامية واحلد من العتماد على الوقود يف 
اأن�شطة  يف  منه  ال�شتفادة  يتيح  ما  الكهرباء،  توليد 
م�شادر  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اأع��ل��ى  قيمة  ذات  �شناعية 

الوقود الطبيعية.
ال�شهر  خ��الل  مت��ت  ال�شعودية  العربية  اململكة  ويف 
اجلندل  دوم��ة  حمطة  رب��ط  عملية  بنجاح  اجل���اري 
لطاقة الرياح، الأكرب من نوعها يف ال�شرق الأو�شط، 
دخلت  حيث  اململكة  يف  الرئي�شية  الكهرباء  ب�شبكة 

حيز الت�شغيل وتوليد الكهرباء.
“م�شدر”  م��ن  ك��ل  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي  املحطة  وت�شاهم 
ال�شبكة  دع���م  يف  رينوبلز”  اإف  دي  “اإي  و���ش��رك��ة 
ال�شتهالك  ذروة  اأوق��ات  اململكة خالل  الرئي�شية يف 
تكفي  طاقة  املحطة  توفر  حيث  ال�شيف،  ف�شل  يف 
 988 انبعاث  وت��ف��ادي  منزل  األ��ف   70 ل�شتهالك 

األف طن من غاز ثاين اأك�شيد الكربون �شنوياً.
اإبريل  يف  اأعلنت  قد  كانت  “م�شدر”،  اأن  اإىل  ي�شار 
م��ع احلكومة  تنفيذ  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع��ن  امل��ا���ش��ي 
الأوزب��ك��ي��ة ل��زي��ادة ال��ق��درة الإن��ت��اج��ي��ة ملحطة طاقة 
الرياح على م�شتوى املرافق اخلدمية التي تطورها 

يف الدولة اإىل 1.5 جيجاواط.
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املال والأعمال
اأكدوا دوره احليوي يف انطالق رحلتهم الريادية وا�ضتدامة م�ضاريعهم حمليًا واإقليميًا

رواد اأعمال: )�شراع( قوة داعمة ملكانة ال�شارقة على 
خارطة ريادة االأعمال واالبتكار العاملية

•• ال�شارقة-الفجر:

تندرج  �شركات  وموؤ�ش�شو  اأع��م��ال  رواد  اأ���ش��اد 
الأعمال  لريادة  ال�شارقة  مركز  مظلة  حتت 
امل���رك���ز احل���ي���وي يف تعزيز  ب����دور  )�����ش����راع(، 
م��ن��ظ��وم��ة ري������ادة الأع����م����ال امل�����ش��ت��دام��ة يف 
فر�ش  توفري  وامل�شاهمة يف  ال�شارقة،  اإم��ارة 
الأعمال  رواد  ق��درات  وبناء  والنمو  البتكار 
ال��ط��م��وح��ني، م��ا ع���زز م��ك��ان��ة الإم�����ارة على 
خ��ارط��ة ري���ادة الأع��م��ال العاملية، واأ���ش��ه��م يف 
اإىل  الرامية  ال�شرتاتيجية  روؤيتها  تر�شيخ 
دفع عجلة البتكار وحتقيق الأثر الإيجابي، 
اأعمال يف  املركز مّكن رواد  اأن  اإىل  م�شريين 
�شركات  تاأ�شي�ش  م��ن  التكنولوجيا  جم���ال 
قادرة على املناف�شة عاملياً يف قطاعات ال�شوق 
احليوية وحتقيق النمو والنجاح يف خمتلف 

املجالت.
يف  رئي�شي  ب�شكل  اأ���ش��ه��م  امل��رك��ز  اأن  واأك�����دوا 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وت�شويق  ���ش��رك��ات��ه��م  رح��ل��ة جن���اح 
املهنية،  م�شريتهم  وتعزيز  الريادية  اأفكاهم 
و�شاعدهم على ال�شمود يف مواجهة حتديات 
اأزم���ة ك��ورون��ا ع��رب ت��ق��دمي ال��دع��م املطلوب 
ال�شراكات  اإب����رام  اأو  امل��ن��ح  ���ش��واء م��ن خ��الل 
ال�شرتاتيجية اأو التدريب وتعزيز املهارات.

بناء قدرات رواد الأعمال 
�شركة  م����وؤ�����ش���������ش  اأم�����������ريي،  ن��������ادر  وذك��������ر 
الطلبات  بتو�شيل  املتخ�ش�شة  “اإلغرو�شر” 
اأن  املت�شوقني،  اإىل  الإل��ك��رتوين  املتجر  من 
دعم مركز )�شراع( املبكر لعب دوراً حمورياً 
واأ�شاف:  النا�شئة،  �شركته  جن��اح  رح��ل��ة  يف 
ع الأعمال الذي اأطلقه  “اأ�شفر برنامج م�شَرّ
مع  ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ة  اإب����رام  ع��ن  امل��رك��ز 
جمعية ال�شارقة التعاونية لتو�شيع اأعمالهم، 
الذي قدمه  الدعم  من  ا�شتفدنا كثرياً  كما 
مركز )�شراع( يف جمال الإعالم والعالقات 
العامة، وهو ما �شاعدنا على تعزيز التوا�شل 

مع عمالئنا«.
)�شراع(  مركز  يبذلها  التي  اجلهود  وح��ول 
ال�شارقة،  يف  الأعمال  ري��ادة  ببيئة  لالرتقاء 
وا�شت�شافته �شل�شلة من الربامج والفعاليات 
الأعمال،  لريادة  ال�شارقة  مهرجان  اأب��رزه��ا 
“�شمارت  �شركة  موؤ�ش�ش  فريد،  �شديق  قال 

كراود” واأحد رواد الأعمال امل�شتفيدين من 
كانت م�شاركتنا يف الدورة  “�شراع”:  برامج 
الأوىل من مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال 
للتعريف  لنا  ف��ري��دة  ف��ر���ش��ًة   ،2017 ع��ام 
املال  راأ���ش  اأ�شحاب  اهتمام  بال�شركة وجذب 
ال���ش��ت��ث��م��اري وال�����ش��رك��اء امل��ح��ت��م��ل��ني، كما 
والبالغة  املركز  قدمها  التي  املنحة  اأ�شهمت 
100 األف دولر والربامج التي �شاركنا فيها 
بدورها،  الريادية«.  وتعزيز رحلتنا  بت�شهيل 
“ناك  اآمنة اجل��روان، موؤ�ش�شة �شركة  ثمنت 
ال�شت�شارات  ت��ق��دمي  يف  املتخ�ش�شة  لب” 
لرواد  )���ش��راع(  يقدمه مركز  ال��ذي  ال��دع��م 
�شواء  النا�شئة  ال�شركات  وموؤ�ش�شي  الأعمال 
املهارات،  وتعزيز  بالتدريب  اأو  املنح  بتقدمي 
من  متكنت  امل��رك��ز،  اإىل  ان�شمامي  وبف�شل 
ال��و���ش��ول اإىل امل��وج��ه��ني ال��ذي��ن ق��دم��وا يل 
الدعم للتعريف باأفكاري الريادية وت�شويقها 

والرتقاء مب�شريتي املهنية«.
ل�شركة  التنفيذي  املدير  �شالح،  ب�شار  وقال 
للدفع  املخ�ش�شة  اآوت”  ت�شيك  “بوينت 
)�شراع(  م��رك��ز  “�شاعدنا   : الإن��رتن��ت  ع��رب 
م���ن خ����الل ال�����ش��ن��دوق ال��ت�����ش��ام��ن��ي ال���ذي 
اأن�شاأه لدعم ال�شركات النا�شئة املت�شررة من 
تداعيات كورونا على التكيف مع امل�شتجدات 

العاملية واإعادة بناء ال�شركة ب�شكل اأقوى«.
موؤ�ش�شة  العماري  الرمي  من جهتها، عربت 
الإلكرتونية  ال��ت��ج��اري��ة  ��ة  امل��ن�����شّ “باقة” 
بالتجزئة،  الأزه���ار  منتجات  ببيع  املخت�شة 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  العميق  �شكرها  عن 
القا�شمي ع�شو  الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�����ش��ارق��ة لدعمه  امل��ج��ل�����ش الأع���ل���ى ح���اك���م 
“من ف�����ش��ل اهلل  ل�����رواد الأع����م����ال ق��ائ��ل��ة: 
حلمي  اأح��ق��ق  اأن  ا���ش��ت��ط��ع��ت  ف�شلكم  وم���ن 
يف ب���دء م�����ش��ريت��ي ب���ري���ادة الأع����م����ال، حيث 
عاماً،   24 ال���  واأن��ا يف عمر  �شركتني  اأ�ش�شت 
اأكرث من  اأن ندعم  وا�شتطعنا من خاللهما 
200 �شركة �شغرية وم�شتمرين باإذن اهلل، 
عطاءكم الدائم حافز لنا ولكل �شاب و�شابة 
موؤ�ش�ش  الن�شا�ش  ربا  ثمنت  كما  طموحة”، 
تهيئة  دور مركز )�شراع( يف  اإنوفا  ثري دي 
بيئة توفر لل�شركات النا�شئة كل ما حتتاجه 

للنمو والزدهار.
���ش��ري��ك موؤ�ش�ش  ال���زدج���ايل  ���ش��رم��د  واأ����ش���اد 
�شركة “مغامر” املتخ�ش�شة بتوفري احللول 
يف  املغامرات  �شياحة  اأن���واع  كافة  حل��ج��وزات 
خمتلف اأنحاء العامل، بدور املركز وجهوده يف 
م�شاعدة رواد الأعمال على جناح م�شاريعهم 
وا�شتدامتها الأمر الذي عزز مكانة ال�شارقة 
واأ�شهم  العاملية،  الأعمال  ريادة  على خارطة 
يف تر�شيخ روؤيتها ال�شرتاتيجية الهادفة اإىل 
دفع عجلة البتكار وحتقيق الأثر الإيجابي، 
وقال “التاأثري بالن�شبة لنا هو جذب ع�شاق 
لعي�ش جتربة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل��غ��ام��رات 

�شياحية لمثيل لها عاملياً«.
���ش��ري��ك موؤ�ش�ش  ع��م��ر غ���امن  ق���ال  يف ح���ني 
الطاقة  توليد  يف  املتخ�ش�شة  ليت”  “يو- 

مقراً  نيجرييا  من  تتخذ  والتي  ميكانيكياً 
اجلامعة  من  الريادية  رحلتنا  “بداأت  لها: 
حول  ت�شتمر  والآن  ال�شارقة  يف  الأمريكية 
من  اأك��رث  م�شاعدة  الآن  ون�شتهدف  العامل، 
طاقة  م�شدر  على  للح�شول  �شخ�ش  مليار 

كهربائية م�شتدامة«.

 تعزيز مرونة قطاع ريادة الأعمال
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت جن���الء امل���دف���ع، املدير 
الأعمال  رواد  اأن  )���ش��راع(،  ملركز  التنفيذي 
�شركاتهم  ت���ن���درج  ال����ذي  ال��ت��غ��ي��ري  و���ش��ن��اع 
املرونة  اأثبتوا من خالل  املركز  حتت مظلة 
مواجهة  على  ق��درت��ه��م  بها  يتمتعون  ال��ت��ي 
وباء  فر�شها  التي  امل�شبوقة  التحديات غري 

فايرو�ش كورونا خالل العام املا�شي.
مبقومات  ال�شارقة  “تتمتع  املدفع:  وقالت 
متكاملة  اأع��م��ال  منظومة  بناء  م��ن  متكنها 
وع���الق���ات اق��ت�����ش��ادي��ة ق��وي��ة ع��ل��ى م�شتوى 
خمتلف  يف  �����ش����راك����ات  واإق������ام������ة  ال�����ع�����امل، 
القطاعات، وقد اأ�شهم ذلك يف توفري اأ�شا�ش 
را�شخ لرواد الأعمال الطموحني للتو�شع اإىل 
الأ�شواق العاملية والو�شول اإىل اأ�شحاب راأ�ش 
القت�شادية  امل��ج��الت  يف  ال�شتثماري  امل��ال 
���ش��راع وخالل  م��رك��ز  وق��د ح��اف��ظ  النا�شئة، 
حماية  بتوفري  ال��ت��زام��ه  على  ال��وب��اء  ف��رتة 
ال�شوق،  تقلبات  م��ن  الأع��م��ال  ل���رواد  كافية 
ومت��ك��ني ال�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف الإم������ارات 
واملنطقة من جتاوز التحديات عرب التحول 
احتياجات  تلبي  ج��دي��دة  اأع��م��ال  اإىل من��اذج 

امل�شتقبل ».

تقييم الأثر يف 5 اأعوام 
وكان مركز ال�شارقة لريادة الأعمال )�شراع(، 
“خم�ش  بعنوان  الأث���ر  تقييم  تقرير  اأط��ل��ق 
�شنوات من خلق التاأثري 2020-2016”، 
وذل���ك خ��الل زي���ارة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
ال���دول���ة لريادة  ال��ف��ال���ش��ي، وزي����ر  ب��ال��ه��ول 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  وامل�����ش��اري��ع  الأع���م���ال 
ا�شتعر�ش  حيث  املا�شي،  يونيو  يف  للمركز 
التقرير م�شرية منو املركز منذ تاأ�شي�شه يف 
العام 2016، ودوره يف دعم منظومة ريادة 
الأعمال امل�شتدامة والقائمة على البتكار يف 
اإمارة ال�شارقة.كما ذكر التقرير اأن منظومة 
التي  ال�شركات  ملوؤ�ش�شي  الداعمة  الأع��م��ال 
الدعم  قدمت  “�شراع”  مظلة  حتت  تندرج 
اخلم�ش  م��دى  على  نا�شئة  �شركة   114 ل��� 
�شنوات املا�شية، واأ�شهمت يف حتقيق اإيرادات 

130 مليون دولر وا�شتثمارات  و�شلت اإىل 
املركز  اأن  وب���ني  دولر،  م��ل��ي��ون   87 بقيمة 
األ��ف �شخ�ش من �شناع   17 اأك��رث من  دع��م 

التغيري يف خمتلف القطاعات.

تبادل الأفكار الريادية 
على  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  )����ش���راع(  م��رك��ز  وع��م��ل 
توفري اأكرث من 3000 �شاعة من التدريب 
املعنية  اأب��رز اجلهات  ع��دد من  بالتعاون مع 
الأعمال  رواد  الأعمال، وجمع  ري��ادة  بقطاع 
وامل�شتثمرين واملتعاملني وقدم لهم الإر�شاد 
الأفكار  لتبادل  الالزمة  وامل���وارد  والتوجيه 
الريادية ودفع عجلة النمو وتعزيز املناف�شة 
عاملياً، يف حني وفرت ال�شركات النا�شئة التي 
دعمها مركز )�شراع( خالل ال�شنوات اخلم�ش 
املا�شية، اأكرث من 1300 وظيفة، و�شجلت 
معدل جناح بن�شبة %65، واأ�شهمت بتعزيز 
تنوع اقت�شاد دولة الإمارات، علماً اأن 48% 

من هذه ال�شركات تديرها �شيدات.

ربط ال�ضارقة بالعامل
العالقات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة  خ�����الل  وم�����ن 
ال�شارقة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�شناعية  التناف�شية  وم��زاي��اه��ا  ب��ال��ع��امل 
اأع���م���ال مت�شلة  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش م��ن��ظ��وم��ة ري����ادة 
العديد  )�����ش����راع(  م���رك���ز  اأط���ل���ق  ب���ال���ع���امل، 
 Access(  امل����ب����ادرات م��ث��ل ج���وائ���ز م���ن 
لدعم    )Sharjah Challenge
ال�شركات النا�شئة بهدف جذب رواد الأعمال 

ذوي الإمكانات العالية اإىل الإمارة، 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  دع����م  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة وم�شاعدتها 
ال��ت��و���ش��ع ع��امل��ي��اً.وق��دم م��رك��ز )�شراع(  ع��ل��ى 
تكاليف  ع��ل��ى   70% ب��ن�����ش��ب��ة  ت��خ��ف��ي�����ش��ات 
ت��اأ���ش��ي�����ش ال�������ش���رك���ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن خالل 
ال�شارقة،  احل���رة يف  امل��ن��اط��ق  م��ع  ���ش��راك��ات��ه 
دولر  األ���ف  و300  مليون  مبلغ  وخ�ش�ش 
لل�شركات  وج��وائ��ز  منح  �شكل  على  قدمها 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ق��ط��اع��ني العام  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
اأن�شئ  ك��ورون��ا،  لأزم���ة  واخلا�ش.وا�شتجابًة 
بقيمة  ت�شامنياً  ���ش��ن��دوق��اً  )���ش��راع(  م��رك��ز 
املا�شي  العام  مايو  اأمريكي يف  دولر  مليون 
على  وم�شاعدتها  النا�شئة  ال�شركات  لدعم 
تطوير  م��ن  موؤ�ش�شيها  ومت��ك��ني  ال�����ش��م��ود 
للعامل  اأف�شل  م�شتقبال  تبني  فعالة  حلول 
ب��اأ���ش��ره، وق���دم ال��دع��م امل��ط��ل��وب م��ن خالل 

املنح، وامل�شاريع، وال�شراكات العينية.

»�شمان« حت�شد جائزتني �شمن اجلوائز االقت�شادية العاملية لعام 2021
•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شمان  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  ح�����ش��دت 
�شمن  ج��ائ��زت��ني  – ���ش��م��ان،  ال�شحي 
اجل���وائ���ز الق��ت�����ش��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة لعام 
2021، عن “�شركة التاأمني ال�شحي 
رئي�ش  و”اأف�شل  ابتكاًرا”  الأك�����رث 
التاأمني  ق���ط���اع  يف  ج���دي���د  ت��ن��ف��ي��ذي 
جلهود  ت���ق���دي���راً  وذل�����ك  ال�شحي”، 
بالبتكار  امل�شتمر  والتزامها  ال�شركة 
ال�شريعة  ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ع����ن  ف�������ش���اًل 

وال�شاملة جلائحة كوفيد-19.
العاملية  القت�شادية  اجلوائز  وحتتفي 
والبتكارات  الإجن����ازات  ب��اأب��رز  �شنوياً 
القطاعات،  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة  �شمن 
ال�شحية  وال���رع���اي���ة  ال���ت���اأم���ني  م��ث��ل 

واخلدمات املالية والطاقة. 
وب��ه��ذا ال�����ش��دد، ق��ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د بن 
اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  امل��ه��ريي،  �شيبان 
 - ال�شحي  لل�شمان  الوطنية  ال�شركة 
�شمان: “ُيعد فوزنا بهاتني اجلائزتني 
مب���ث���اب���ة دل����ي����ل ع���ل���ى جن�����اح ال����روؤي����ة 
)�شمان(،  ل�  امل�شتدامة  ال�شرتاتيجية 
ت��ق��دمي احللول  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي 
بتمكني  ال��ك��ف��ي��ل��ة  امل���ب���ت���ك���رة  ال���ذك���ي���ة 
اأف�شل  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  متعاملينا 
مما  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  اأن��واع 
اأفراد  �شحة  على  احل��ف��اظ  يف  ي�شهم 

املجتمع«.

التزام “�ضمان” بالبتكار 
ال�شريعة  “�شمان”  ا�شتجابة  اأثمرت 
وال���ت���زام���ه���ا  كوفيد-19  جل���ائ���ح���ة 
امل���ت���وا����ش���ل ب��ت��ط��وي��ر حم��ف��ظ��ت��ه��ا من 
اخلدمات الرقمية، عن فوزها بجائزة 
الأك����رث  ال�����ش��ح��ي  ال���ت���اأم���ني  “�شركة 

ابتكاراً”. 
بف�شل  “�شمان”  وا�����ش����ت����ط����اع����ت 
يف  الأم��د  وطويل  امل�شتمر  ا�شتثمارها 
ال�شتجابة  الرقمية  التحتية  بنيتها 
وخ�شو�شاً  و�شرعة،  بكفاءة  للجائحة 
للتحول  امل��رن��ة  بخطتها  يتعلق  فيما 

متّكنت  ح��ي��ث  ب���ع���د،  ع���ن  ال��ع��م��ل  اإىل 
من  فقط  اأي���ام  ع�شرة  خ��الل  ال�شركة 
بالعمل  موظفيها  م��ن   1،300 دع��م 
ع���ن ُب���ع���د، م���ا اأت�����اح ل��ه��م ال���ق���درة على 
موا�شلة تقدمي الدعم ل� 2.5 مليون 
مدار  ع��ل��ى  “�شمان”  م�شرتكي  م��ن 

ال�شاعة ودون انقطاع. 
ال�شتثمار  على  “�شمان”  وحر�شت 
جناحاتها  ك���ان���ت  ح��ي��ث  الب���ت���ك���ار،  يف 
الأخ�����رية ان��ع��ك��ا���ش��اً لل��ت��زام��ه��ا طويل 
الرقمي،  ال���ت���ح���ول  ن���ه���ج  يف  الأم��������د 
فروعها  اأول  “�شمان”  اأطلقت  حيث 
ال��رق��م��ي��ة ال��ذك��ي��ة، وال����ذي ي��ع��د الأول 
ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  قطاع  يف  نوعه  م��ن 
ملعدلت  تلبية  املنطقة  م�شتوى  على 
التعامالت  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���دة  ال��ط��ل��ب 
الرقمية من م�شرتكيها. واأتاح اإطالق 
فرع اخلدمات الرقمية الذكي”حّياكم 
“ثقة”  ب��رن��ام��ج  مل�����ش��رتك��ي  ثقة”   -
خدمات  جل��م��ي��ع  ال���و����ش���ول  ف���ر����ش���ة 
التاأمني ال�شحي التي ُتقدمها ال�شركة 
زي����ارة  اإىل  احل���اج���ة  دون  اف��رتا���ش��ي��اً 
م���ا مّكن  ال��ف��ع��ل��ي��ة،  ف��روع��ه��ا  م���ن  اأي 
احتياجاتهم  اإدارة  م���ن  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
ب�شكل  ال�����ش��ح��ي��ة  ب��ال��رع��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��اإج��راءات التباعد  ف��وري مع اللتزام 
الج��ت��م��اع��ي وال���ت���داب���ري امل��ع��م��ول بها 

خالل اجلائحة. 
بعد  اأعلنت موؤخراً  ال�شركة قد  وكانت 
ثقة”   - “حياكم  ل���  ال��الف��ت  ال��ن��ج��اح 
الفرع  عن اإطالق “حياكم - �شمان”، 
برامج  مب�����ش��رتك��ي  اخل���ا����ش  ال���ذك���ي 
بذلك  لت�شمل  التاأمينية،  “�شمان” 
جميع متعاملي ال�شركة الذين يتجاوز 

عددهم 2.5 مليون م�شرتكاً.

ريادة متفردة يف اأوقات الأزمات
املحيا�ش،  ع��ب��داهلل  ح��م��د  ف���وز  وح����ول 
الوطنية  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش 
بجائزة  ���ش��م��ان،   - ال�شحي  لل�شمان 
يف  ج���دي���د  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����ش  “اأف�شل 
جائت  فقد  ال�شحي”،  التاأمني  قطاع 

بعد تعيني املحيا�ش يف من�شب الرئي�ش 
يف  ر���ش��م��ي  ب�شكل  لل�شركة  التنفيذي 
اأعقاب  يف  وذل����ك   2020 اأغ�����ش��ط�����ش 
ال�شركة  ق���ي���ادة  م��ه��ام  ب��ت��ويل  جن��اح��ه 
و�شغله ملن�شب نائب الرئي�ش التنفيذي 
منذ عام 2019، حيث اأ�شرف املحيا�ش 
على ق��ي��ادة ع��دٍد م��ن امل��ب��ادرات املهمة، 
ال�شركة  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  اأ����ش���رف  ك��م��ا 
الفاعلة جلائحة كوفيد - 19، وعمل 
الرامية  “�شمان”  جهود  تعزيز  على 
الرقمية جلميع  توفري اخلدمات  اإىل 

متعامليها.
وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال امل��ح��ي��ا���ش: “تعترب 
اإ����ش���ادة دول��ي��ة بفاعلية  ه���ذه اجل��ائ��زة 
ال����روؤي����ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الأو�����ش����ع ل� 
زمالئنا  من  ف��رد  ُك��ل  ودور  )�شمان(، 
من الكفاءات يف تر�شيخ قدرة ال�شركة 
خدمات  اإىل  ال��و���ش��ول  ا�شتدامة  على 
اجل����ودة يف  ع��ال��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 

جميع اأنحاء دولة الإمارات«.
واأ����ش���اف امل��ح��ي��ا���ش: “ ب��ال��ت��زام��ن مع 
لنطالقة   15 ال�  بالذكرى  احتفائنا 
التزامنا  ع��ل��ى  ن��وؤك��د  ف��اإن��ن��ا  ال�����ش��رك��ة، 
م�شتقبل  م���الم���ح  ل���ر����ش���م  ب��ال�����ش��ع��ي 
حكومياً  ���ش��ري��ك��اً  وب�شفتنا  ال��ق��ط��اع، 
موثوقاً، فاإننا نحر�ش على ال�شتثمار 
طويل الأمد يف قطاع الرعاية ال�شحية 
اأنها لي�شت جمرد  اإذ  بدولة الإم��ارات، 
�شوق خلدماتنا، بل هي موطننا، وعليه 
فنحن نلتزم بتزويد متعاملينا باأف�شل 
واحلديثة  الرقمية  والو�شائل  احللول 

تعزيزاً لتجربتهم العالجية«.
تنفيذي  كرئي�ش  من�شبه  اإىل  واإ�شافة 
الأك�����رب  امل�������زود  “�شمان”،  ل�����ش��رك��ة 
ال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي يف دولة  خل��دم��ات 
الإم������ارات، ُي��ع��ت��رب امل��ح��ي��ا���ش م��ن اأبرز 
ال�شخ�شيات املوؤثرة يف قطاع التاأمني،  
تطوير  يف  حم��وري��اً  دوراً  يلعب  حيث 
ال���ق���ط���اع والرت�����ق�����اء ب���اآف���اق���ه، وذل���ك 
م���ن خ����الل ح�����ش��د ال���دع���م ال������الزم يف 
اأو�شاط املوؤ�ش�شات احلكومية والهيئات 
يف  املحيا�ش  ُي�����ش��ارك  كما  التنظيمية. 

للتاأمني،  الإم������ارات  جمعية  اأن�����ش��ط��ة 
ن���ائ���ب رئي�ش  م��ن�����ش��ب  ي�����ش��غ��ل  ح���ي���ث 
جمل�ش اإدارة جمعية الإمارات للتاأمني 
ورئي�ش  العليا  الفنية  اللجنة  ورئي�ش 
على  للتاأمني  الفنية  الفرعية  اللجنة 
ورئي�ش  ال�����ش��ح��ي،  وال��ت��اأم��ني  احل��ي��اة 

جلنة التوطني.
قيادة  حت��ت  “�شمان”  �شركة  وتعمل 
%30 من  وط��ن��ي��ة وُت���وظ���ف ح����وايل 
اإجمايل الكوادر الإماراتية العاملة يف 

قطاع التاأمني يف الدولة. 
اأن هذه اجلوائز  ،وجت��در الإ���ش��ارة اإىل 
 The ه�����ي م�����ن ت���ن���ظ���ي���م م���وؤ����ش�������ش���ة
والتي   ،Global Economics
ت��ن�����ش��ر جم��ل��ت��ه��ا ب�����ذات ال����ش���م ن�شف 
مطبوعة  بن�شخة  ل��ن��دن  م��ن  ���ش��ن��وي��اً 
واأخ���رى اإل��ك��رتون��ي��ة، وت��رك��ز املجلة يف 
القت�شاد  ت��ط��ورات  ع��ل��ى  موا�شيعها 
القطاع  واأن�����ش��ط��ة  ع���ام  ب�شكل  ال��ع��امل��ي 
ت�شتهدف  ح��ي��ث  خ��ا���ش،  ب�شكل  امل���ايل 
واملهتمني  وامل�شتثمرين  الأعمال  رواد 
القت�شاد  جم���ري���ات  ع��ل��ى  ب���الط���الع 

العاملي.
�شابقاً  “�شمان”  ف�����ازت  وق����د  ه����ذا 
من  الدولية  اجل��وائ��ز  م��ن  مبجموعة 
املوؤ�ش�شات امل�شتقلة، مبا فيها  عدد من 
جائزة اأف�شل �شركة تاأمني �شحي لعام 
“مينا  ُت��ق��دم��ه��ا جم��ل��ة  ال��ت��ي   2018

اإن�شوران�ش ريفيو«.

م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي يفوز 
بجائزتني من معهد ا�شتمرارية االأعمال 

تقديرًا على مرونة عملياته امل�شرفية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اخلدمات  جمموعة  الإ���ش��الم��ي،  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  ح�شل 
“ال�شتجابة  ع��ل��ى ج��ائ��زت��ي  ال���رائ���دة،  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
الأكرث فعالية” واأف�شل “فريق مرونة وا�شتمرارية” لعام 
2021، وذلك خالل حفل توزيع جوائز معهد ا�شتمرارية 
الرائدة  الهيئة  الأو�شط،  ال�شرق  ملنطقة   )BCI( الأعمال 

عاملياً يف جمال ا�شتمرارية الأعمال واملرونة املوؤ�ش�شية.
ال�شرق  ملنطقة  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  معهد  ج��وائ��ز  وت��اأت��ي 
الأو�شط تقديراً جلهود املوؤ�ش�شات ذات الأداء ال�شتثنائي يف 
ا�شتمرارية الأعمال وتطبيق املرونة واإدارة املخاطر، ليكون 
امل�شرف واح��داً من بني ثالث �شركات حت�شل على تكرمي 
يف املنطقة، والوحيد فقط الذي يح�شل على جوائز يف عدة 

فئات.
ا�شتمرارية  لقطاع  العاملي  الرئي�ش  �شديقي،  ف���وؤاد  وق���ال 
“ا�شتثمرنا  الإ����ش���الم���ي:  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف  يف  الأع���م���ال 
ا�شتمرارية  جم��ال  يف  كبري  ب�شكل  املا�شية  ال�شنوات  ط��وال 
على  تركز  التي  ا�شرتاتيجيتنا  �شمن  ومرونتها  اأعمالنا 
ال��ع��م��الء، الأم����ر ال����ذي مكننا م��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات��ن��ا على 
املا�شي.  العام  خالل  العامل  واجهها  التحديات  من  الرغم 
ا�شتمرارية  واإدارة  املرونة  اأتقدم بالتهنئة والمتنان لفريق 
تعزيز  يف  بذلوه  ال��ذي  الكبري  املجهود  على  لدينا  الأعمال 
�شمن  اأع��م��ال��ن��ا  م��رون��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  و���ش��م��ان  عملياتنا 
القيود  �شوء  التكرمي يف  هذا  ديناميكية.«وياأتي  بيئة عمل 
العام  الوباء  لتف�شي  نتيجة  ج��اءت  التي  الإغ��الق  وعمليات 
املا�شي، والتي ا�شتكمل خاللها م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
ع��م��ل��ي��ات��ه داخ����ل ال���ف���روع ب�����ش��ال���ش��ة م���ن خ����الل اخلدمات 
الكامل  الو�شول  للعمالء  �شمنت  التي  الرقمية  امل�شرفية 
اإىل ح�شاباتهم. وهناك حالياً ما يقرب من 700 األف عميل 
قد  ال��وب��اء  تف�شي  اأن  على  ق��وي  دليل  وهناك  رقمياً،  ن�شط 
يف�شلون  العمالء، حيث  ع��ادات  يف  اأح��دث حت��وًل جوهرياً 
ب�شكل متزايد التجارب امل�شرفية عن ُبعد وغري التالم�شية، 
الأول  الن�شف  يف  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  �شهد  حيث 
ع��دد م�شتخدمي  %30 يف  بن�شبة  زي��ادة   2021 ع��ام  من 

القنوات امل�شرفية الرقمية.

جمموعة طاقة تعلن عن رئي�ش تنفيذي 
جديد الأبوظبي خلدمات الطاقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

خالد  لل�شيد  تعيينها  عن  اأم�ش  )طاقة(  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  اأعلنت 
الطاقة.   خل��دم��ات  اأبوظبي  التابعة،  ل�شركتها  تنفيذياً  رئي�شاً  القبي�شي 
اجلديد،  من�شبه  خ��الل  وم��ن 
تعزيز  يف  القبي�شي  �شي�شاهم 
م����ك����ان����ة اأب�����وظ�����ب�����ي خل����دم����ات 
الطاقة ككيان رائد يف خدمات 
“�شوبر  ف����ئ����ة  م�����ن  ال����ط����اق����ة 
بينما  اأب���وظ���ب���ي،  يف  اإي�شكو” 
���ش��رك��ات خدمات  م���ع  ت��ت��ع��اون 
الطاقة الأخ��رى لتو�شعة �شوق 

خدمات الطاقة يف الإمارة.
وُت������ع������د اأب�����وظ�����ب�����ي خل����دم����ات 
عمليات  ع��ن  م�شوؤولة  الطاقة 
املباين احلكومية  تاأهيل  اإع��ادة 
اإيجاد  م��ن خ���الل  وال��ت��ج��اري��ة 
املاء  ا�شتهالك  ك��ف��اءة  ورف��ع  تر�شيد  على  ت�شاعد  حلول  ومت��وي��ل  وت��ق��دمي 

والكهرباء. 
للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ش  ثابت،  ح�شني  جا�شم  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه 
والع�شو املنتدب يف �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”: “ي�شعدين اأن 
اأرحب بخالد كرئي�ش تنفيذي لأبوظبي خلدمات الطاقة. فبف�شل خربته 
الكبرية يف جمال الأعمال، و�شّجله احلافل بالإجنازات يف تطوير الأعمال 
واإدارة اأ�شحاب امل�شالح يف العديد من القطاعات مبا يف ذلك قطاع الطاقة، 
نحن واثقون باأّنه �شينجح يف الرتقاء باأبوظبي خلدمات الطاقة اإىل اآفاق 
2030 اخلا�شة  ا�شرتاتيجية  اأعلنا يف  وكما  والتطّور.  النمو  جديدة من 
ب�”طاقة” للنمو امل�شتدام وحتقيق الأرباح، فقد مت تكليف اأبوظبي خلدمات 
اإدارة جانب الطلب مبا ي�شاعد هيئات  الطاقة بتطوير خدمات جديدة يف 
ا�شتهالك  تر�شيد  يف  اأهدافها  حتقيق  على  واخلا�ش  احلكومي  القطاعي 
يف  ال��رائ��دة  ال�شركة  ن�شبح  اأن  يف  طموحنا  التعيني  ه��ذا  ويج�ّشد  الطاقة. 
جمال الطاقة واملياه منخف�شة الكربون من خالل ت�شريع وترية منو �شوق 

خدمات الطاقة يف اإمارة اأبوظبي«.
يحمل القبي�شي معه خربة متنوعة تزيد عن 15 عاماً يف قطاعي ال�شتثمار 
والطاقة. كما �شغل عدة منا�شب قيادية يف �شركة مبادلة لال�شتثمار، كان 
وتكنولوجيا  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات  ق��ط��اع  رئي�ش  ن��ائ��ب  من�شب  اآخ��ره��ا 
“اأتطّلع  تعيينه:  على  معّلقاً  القبي�شي  خالد  ق��ال  جانبه  املعلومات.ومن 
ُقدماً لقيادة اأبوظبي خلدمات الطاقة يف ظل تطّور اجلهود الرامية لرفع 
اأبوظبي خلدمات الطاقة  اأبوظبي. و�شتوا�شل  كفاءة ا�شتهالك الطاقة يف 
تطوير وتقدمي خدمات الطاقة يف الإمارة، مع ال�شتفادة ب�شكل اأكرب من 
من  وال�شناعي  التجاري  القطاعني  عمالء  لتمكني  وخرباتنا  مهاراتنا 
التمهيد  يف  فريقنا  جنح  لقد  بال�شتدامة.  املرتبطة  طموحاتهم  حتقيق 
عمالئنا  مع  للعمل  ُقدماً  واأتطلع  الطاقة،  خدمات  جم��ال  يف  كبري  لنمو 

لتاأهيل مرافقهم ومن�شاآتهم مل�شتقبل خال من النبعاثات«.
مذكرات  من  �شل�شلة  عن  م��وؤخ��راً  الطاقة  خلدمات  اأبوظبي  اأعلنت  وق��د   
ذلك  اأبوظبي مبا يف  يف  الرائدة  احلكومية  الهيئات  التفاهم مع عدد من 
و�شركة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  وج��ام��ع��ة  وال�شياحة،  الثقافة  دائ���رة 
اأبوظبي للخدمات ال�شحية )�شحة(، بهدف اإعادة تاأهيل مرافقها لرت�شيد 
ا�شتهالكها للكهرباء واملياه متا�شياً مع ا�شرتاتيجية اأبوظبي لإدارة جانب 

الطلب وكفاءة الطاقة 2030.

الواحة كابيتال تطرح ت�شهيال 
اإئتمانيا متجددا بقيمة 500 

مليون دوالر ملدة 3 �شنوات
•• اأبوظبي- وام:

اإئتماين  ت�شهيل  متويل  اإع���ادة  اإكمالها  عن  كابيتال”  “الواحة  اأعلنت 
مليون   500 بقيمة  واإقليمية  حملية  بنوك  اأرب��ع��ة  من  بدعم  متجدد 

دولر اأمريكي ملدة 3 �شنوات.
وحاز جناح املجموعة يف جمع القر�ش امل�شرتك اأ�شداًء اإيجابية، ل �شيما 
مع جمموعة املقر�شني التي ت�شم بنك اأبوظبي التجاري املنظم الأول 
الأول  اأبوظبي  وبنك  واملن�شق  املنظم  والبنك  الكتتاب،  ومدير  املفو�ش 
املنظم الأول املفو�ش ومدير الكتتاب، والبنك املنظم واملن�شق وبنك دبي 
الدويل  بنك اخلليج  و  الكتتاب  املفو�ش ومدير  الأول  املنظم  التجاري 

املنظم الأول املفو�ش.
وقال اأحمد خليفة املهريي الرئي�ش التنفيذي للواحة كابيتال اإنه وبرغم 
املايل  اأداوؤن��ا  جنح  ’كوفيد-19‘،  فر�شتها جائحة  التي  ال�شوق  تقلبات 
اجلديد  الئتماين  الت�شهيل  ه��ذا  يعك�ش  و  املقر�شني  اهتمام  ج��ذب  يف 
ثقتهم الرا�شخة ب�شركتنا”وهو بال �شك �شي�شمن رفد م�شاهمينا بقيمة 

جمزية وم�شتدامة«.
راأ�ش  اإدارة  لل�شركة  �شيتيح  الت�شهيل الئتماين  اأن هذا  املهريي  واأ�شاف 
مالها العامل على املدى الق�شري بفعالية اأكرب” وبالتايل تعزيز قدرتنا 
على اغتنام فر�ش النمو امل�شتقبلية وموا�شلة م�شرية اأعمالنا الناجحة، 

و�شمان اإدارة ال�شيولة بدرجة عالية من الكفاءة«.
154 مليون درهم للربع  اأرب��اح بلغ  �شايف  “الواحة كابيتال”  و�شجلت 
ال��ث��اين م��ن ع��ام 2021، ب��زي��ادة %39 ع��ن ال��رب��ع ال�����ش��اب��ق، لرتتفع 
عام  م��ن  الأول  الن�شف  يف  دره��م  مليون   265 اإىل  ال�شافية  اأرب��اح��ه��ا 
2021. ويعزى هذا النمو ب�شورة رئي�شية اإىل وحدة الأ�شواق العامة، 

حيث تخطت قيمة الأ�شول التي تديرها املليار دولر.
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املال والأعمال

�شندوق خليفة يوفر متويالت بقيمة
 1.3 مليار درهم الأكرث من 1168 م�شروعا

معر�ش دبي للطريان 2021 ي�شلط ال�شوء على 
دور اإمارة دبي يف تعزيز تعايف قطاع الطريان

•• دبي-الفجر: 

ي�شلط معر�ش دبي للطريان 2021، الذي ينعقد بني 14 و18 نوفمرب 
القادم، على جناح اإمارة دبي يف التغلب على التحديات التي فر�شتها الأزمة 

العاملية وم�شّيها نحو حتقيق التعايف الكامل يف قطاع الطريان. 
وتعليقاً على التقدم الذي اأحرزه قطاع الطريان يف دبي عقب هذه التحديات 
غري امل�شبوقة، قال �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�ش هيئة دبي 
التنفيذي  الرئي�ش  الأعلى  الرئي�ش  دبي  مطارات  رئي�ش  امل��دين  للطريان 
البارزة  الإجن����ازات  م��ن  العديد  “حققنا  وامل��ج��م��وع��ة:  الإم����ارات  ل��ط��ريان 
خالل العام اجلاري على الرغم من الظروف ال�شعبة، واأ�شبحت دبي رمزاً 
وكلنا  باجلائحة.  املرتبطة  للتحديات  ال�شتجابة  يف  وال�شرعة  للمرونة 
ثقة باأن التعاون الوثيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف القطاع ل�شتعادة 
ازده��ار قطاع  اأم��ام  الطريق  �شيمّهد  ال�شفر،  وتعزيز عمليات  العمالء  ثقة 
الطريان. وُيعّد معر�ش دبي للطريان 2021 دلياًل على النتعا�ش والنمو 
املت�شارع الذي يحققه القطاع، والذي بدوره يعزز من مكانة دبي بو�شفها 
مركزاً عاملياً رائداً يف جمال الطريان«. بدوره، قال �شعادة اللواء الركن طيار 
واملدير  الدفاع  لوزارة  الع�شكري  امل�شت�شار  البلو�شي،  اإ�شحاق �شالح حممد 
مدى  على  “حر�شنا  للطريان:  دب��ي  ملعر�ش  الع�شكرية  للجنة  التنفيذي 
الأعوام املا�شية على العمل عن كثب مع خُمتلف الوفود الع�شكرية امل�شاركة 
يف معر�ش دبي للطريان من جميع اأنحاء العامل. وا�شتمّر هذا التعاون عرب 
الإنرتنت خالل فرتة اجلائحة، ونحن اليوم ُنخطط لإطالق الجتماعات 
واجلل�شات املبا�شرة جمدداً على اأر�ش املعر�ش. ويف �شوء الأجواء الإيجابية 
التي ت�شود القطاع والرغبة الكبرية با�شتئناف الأن�شطة التجارية، نعتقد 
وتطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  للتنمية  مثالية  من�شة  ���ش��ُي��وف��ر  امل��ع��ر���ش  ب����اأّن 
وا�شعة  جمموعٍة  املعر�ش  اأجندة  “�شرُتكز  اجلديدة«.واأ�شاف:  ال�شراكات 
والتي  الكفاءة،  �شوية  ورفع  ال�شالمة  بتعزيز  الكفيلة  التقنية  من احللول 
�شتلعب دوراً حمورياً يف دعم تعايف قطاعات الطريان والف�شاء والدفاع يف 
فر�ش  بالكثري من  تزخر  �شاملة  من�شة  املعر�ش  يعد  كما  الأزم��ة،  اأعقاب 
التوا�شل والنقا�ش وتطوير الأعمال خالل فعاليات املعر�ش املتنوعة، ومن 
ملمثلي قطاعات الطريان والدفاع وغريهم  اإقباًل كبرياً  ن�شهد  اأن  املتوقع 
ب��داأت موؤخراً  الإم��ارات  اأن دولة  املعنية وامل�شتثمرين«.ُيذكر  من الأط��راف 
فتح ممرات �شفر بدون فر�ش احلجر ال�شحي مع العديد من الدول من 
امل�شافرين  اأع���داد  زي��ادة  ب�شكٍل كبري يف  ي�شاهم  ال��ع��امل، ما  اأن��ح��اء  خمتلف 
1 يف  افتتاح املبنى رقم  اأعادت موؤ�ش�شة مطارات دبي موؤخراً  وال�شياح. كما 
كجزء من خطتها ل�شمان  �شهراً   15 دام  اإغ��الق  بعد  ال��دويل  دب��ي  مطار 
اجلاهزية الت�شغيلية الكاملة للمطار، ل �شيما اأنه ي�شتهدف ا�شتقبال 28 

مليون م�شافر يف عام 2021.

طريان االإمارات تزين طائراتها 
مبل�شق و�شعار اخلم�شني

دبي-وام:
اأ�شطولها مبل�شق  الإم����ارات ع��ن تزيني ع��دد م��ن ط��ائ��رات  اأعلنت ط��ريان 
 A380 املل�شق على الإيربا�ش  اليوبيل الذهبي للدولة حيث �شيت�شمن 
 ”50 امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  “الإمارات  ع��ب��ارة   300ER-777 وال��ب��وي��ن��ج 

بالعربية والإجنليزية مكتوبة باللون الذهبي.
ويغطي مل�شق اخلم�شني جانبي هيكل الطائرة مع املحافظة على الألوان 
دولة  لتاأ�شي�ش  اخلم�شني  بالعام  احتفال  وذل��ك  الإم���ارات  لطريان  املميزة 

الإمارات العربية املتحدة.
ففي   .. امل�شرتكة  والأح���رف  للكلمات  الذكي  بال�شتخدام  املل�شق  ويتميز 
الأوىل  والكلمة  الناقلة  اإ���ش��م  “الإمارات”  كلمة  ت�شكل  العربي  اجل��ان��ب 
اجلانب  على  اأم��ا  ذات��ه  الذهبي  باللون  املتحدة”  العربية  “الإمارات  من 
اإ�شم  من  الثالثة  الكلمة  هو   Emirates الناقلة  اإ�شم  ف��اإن  الإجنليزي 

.United Arab Emirates الدولة
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�ش  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
الطائرات  فكرة  ا�شتوحينا   : الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ش 
التي حتمل �شعار اليوبيل الذهبي لدولتنا من الروؤية والت�شميم وال�شغف 
عاما  اخلم�شني  ورحلة  املوؤ�ش�شون  الآب��اء  بها  حتلى  التي  اخلالقة  وال��روح 
احلافلة بالإجنازات التي د�شنوها لت�شكيل دولة األهمت العامل فقد اأ�شبحت 
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ال��ي��وم م��ن اأك���رث ال��ب��ل��دان ت��وا���ش��ال م��ع العامل 
واأطلقت مهمة ف�شائية و�شتكون اخلم�شون عاما الآتية متجذرة ونابعة من 
طموحات ل تعرف حدودا حيث مت�شي دولتنا قدما يف مبادراتها امل�شتقبلية 
وتطوير قدراتها الوطنية ودعم البتكار وتعزيز مكانتها كرائدة عاملية يف 

جمالت �شتى لتبقى نربا�شا هاديا لالأجيال.
الإمارات  تاأ�شي�شها بتج�شيد طموحات دولة  الإم��ارات منذ  وتفخر طريان 
اأرك��ان �شبكتها وترفع  ون�شر قيمها وق�شة جناحها امللهمة يف كل ركن من 

علم الدولة يف جميع اأنحاء العامل.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  ومركزها  موطنها  غ��رار  على  الناقلة  ور�شخت 

مكانتها على ال�شاحة العاملية يف مدة ق�شرية ن�شبيا.
ذات  الوطنية  ال��ط��ريان  �شناعة  وم��رون��ة  ق��وة  اأي�شا  املل�شقات  تظهر  كما 
وال�شركات  الأ�شخا�ش  بني  التوا�شل  وحتقق  جتمع  التي  العاملي  امل�شتوى 

والقت�شادات عرب العامل.
يتجلى بخطوط   ”50“ الرقم  فاإن  الدولة  لتاريخ  اإىل رمزه  وبالإ�شافة 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة ور���ش��ي��ق��ة ح��ي��ث ت��ع��رب ال���دوائ���ر وامل��ن��ح��ن��ي��ات ع��ن اخل�شائ�ش 
املتحدة يف اخلم�شني عاماً  العربية  الإم��ارات  لدولة  والإجن���ازات احليوية 
املا�شية التي فاقت حدود املمكن م�شرت�شدة بقيادة حكيمة ذات روؤية .. كما 

اأن “�شعار عام اخلم�شني” جاء و�شط دائرٍة ت�شكل جزءاً من الرقم ذاته.
اإىل  اخلم�شني”  و”�شعار  ال��ذه��ب��ي  باملل�شق  الأوىل  ال��ط��ائ��رة  وان��ط��ل��ق��ت 
A380 بتق�شيم  الأ���ش��ب��وع اجل���اري وه��ي م��ن ط���راز  ف��ران��ك��ف��ورت مطلع 

الدرجات الأربع حيث حتتوي على مقاعد الدرجة ال�شياحية املمتازة.
الذهبي  باملل�شق  ال��ط��ائ��رات  م��ن  مزيد  تزيني  الإم����ارات  ط��ريان  و�شتنجز 
و”�شعار اخلم�شني” على مدى ال�شهر املقبل .. وي�شتغرق النتهاء من كل 
طائرة يف املتو�شط 3 اأيام عمل وجهود 14 من العاملني يف “مركز مظهر 

الطائرات” الكائن يف املركز الهند�شي لطريان الإمارات بدبي.
العام  بداية  الآن وحتى  باملل�شق اجلديد من  الإم��ارات  و�شتجوب طائرات 
ووا�شنطن  ولندن  اأجنلو�ش  لو�ش  فيها  مبا  الناقلة  حمطات  جميع  املقبل 
اليوبيل  ر���ش��ال��ة  ن�شر  يف  لت�شاهم  وب��اري�����ش  وزي��وري��خ  وميونيخ  العا�شمة 

الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة عرب العامل.

غرفة دبي ت�شتعر�ش جاهزية قطاع االأعمال للم�شاركة يف اإك�شبو 2020 دبي

 م�شرع ال�شارقة ي�شتقطب 750 �شركة من خمتلف اأرجاء العامل

كهرباء ومياه دبي حت�شد 24 جائزة حملية واإقليمية 
وعاملية مرموقة يف الن�شف االأول من 2021

•• اأبوظبي -وام: 

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ن�شر 
الق���ت�������ش���ادي  الث�������ر  “حول  ت����ق����ري����راً 
لل�شندوق خالل الفرتة من 2007 اإىل 
ومبادراته  ب��راجم��ه  وان��ع��ك��ا���ش   2019
املحلي  وال��ن��اجت  الوطني  القت�شاد  على 

للدولة.
واعتمد التقرير على 6 موؤ�شرات لقيا�ش 
م�شتويات تاأثري قنوات التمويل املختلفة 
خاللها،  من  دعمه  ال�شندوق  قدم  التي 
وخ��ل��ق فر�ش  امل�����ش��اري��ع،  اإن�����ش��اء  تت�شمن 
والقت�شادي،  امل���ايل  والتحليل  ال��ع��م��ل، 

والتدويل، والأثر الت�شغيلي.
�شاهم  ال�����ش��ن��دوق  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 

15،000 وظ��ي��ف��ة ج��دي��دة يف  خ��ل��ق  يف 
 1،168 نحو  ق��دم  فيما  املحلي  ال�شوق 
ق��ر���ش م��ف��ع��ل مب��ج��م��وع ت��راك��م��ي يقدر 
بنحو 1.32 مليار درهم، بالإ�شافة اإىل 
الت�شدير  على  م�شروع   152 م�شاعدة 
وت����اأ�شي�ش  الع����امل،  اأنح�����اء  جميع  اإىل 
يف  الإم�����������������ارات��ي��ة  ال�شرك�����ات  م��ن   6%
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  قط���اع 
بن�شبة  ك��ل��ي  ا���ش��ت��ث��م��ار  ع���ائ���د  وحت��ق��ي��ق 

.15.5%
الرئي�ش  ال��ن��ا���ش��ري  عبيد  م���وزة  وق��ال��ت 
خليفة:  �شندوق  يف  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي 
يو�شح  دق��ي��ق��اً  ت�����ش��وراً  ال��ت��ق��ري��ر  “ميثل 
من  املنبثق  خليفة  �شندوق  عمليات  اأث��ر 
م�شوؤوليته كممول رئي�شي لدعم امل�شاريع 

الإمارات  دول��ة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وذل������ك م����ن خالل 
على  التمويالت  لتلك  الإيجابية  الآث��ار 
بالعتبار  الأخ��ذ  مع  الوطني،  القت�شاد 
اأهمية م�شاهمة قطاع ال�شركات ال�شغرية 
وامل��ت��و���ش��ط��ة ك��ج��زء اأ���ش��ا���ش��ي ح��ي��وي من 

امل�شهد القت�شادي الكلي«.
اأن قطاع امل�شاريع ال�شغرية  اإىل  واأ�شارت 
من   98% ن���ح���و  مي���ث���ل  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
بن�شبة  وي�����ش��ه��م  ال���دول���ة،  يف  ال�����ش��رك��ات 
الوطني،  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  م���ن   29%
غري  القت�شاد-  من   44% ن�شبته  وم��ا 
املمولة  امل�����ش��اري��ع  اأن  م���وؤك���دة  ال��ن��ف��ط��ي، 
حققت جناحا ملفتاً على امل�شتوى املحلي 
والعاملي، من حيث العوائد املالية، والنمو 

القت�شادي، وخلق فر�ش جديدة للعمل 
للمواطنني واملقيمني على حد �شواء.

�شندوق  ج���ه���ود  “تركت  واأ�����ش����اف����ت: 
على  ينعك�ش  امل���دى،  طويل  اأث���راً  خليفة 
النجاح امل�شتمر للم�شاريع التي دعمناها 
ب���دع���م���ن���ا جم���م���وع���ة كبرية  ..ون����ف����خ����ر 
الأعمال  رواد  م�����ش��اري��ع  م���ن  وم��ت��ن��وع��ة 
الإم�����ارات�����ي�����ني امل����وه����وب����ني، م����ن خالل 
ا�شرتاتيجياً  م��درو���ش��ة  م��ال��ي��ة  ق��رو���ش 
احتياجات  ح�شب  خ�شي�شاً  وم�شممة 
باحلر�ش  بالتزامنا  ونتعهد  امل�����ش��اري��ع، 
الإم������ارات حا�شنة  دول���ة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
عاملية جاذبة للم�شاريع الريادية الواعدة 

الباحثة عن فر�شة للنمو«.
ال�شندوق  ب��رام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

2007 مع اإطالق  التمويلية بداأت عام 
و”زيادة”،  و”بداية”،  برامج “خطوة”، 
ثم مت اإ�شافة القرو�ش متناهية ال�شغر، 
و”زرعي”  “احلا�شلة”  “ت�شنيع”، 
ال�شندوق  عمليات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ذا 
الغري املالية التي ت�شهم يف دعم امل�شاريع 
بناء  ط��ري��ق  ع��ن  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية 
التدريبية،  ال��ع��م��ل  وور�������ش  ال����ق����درات، 
وم����ب����ادرات ال��ت��م��ك��ني، وت��ط��وي��ر خطط 
التاأ�شي�شية  امل��راح��ل  يف  وال��دع��م  العمل، 
ال�شغرية  ل���ل�������ش���رك���ات  وال���ت�������ش���غ���ي���ل���ي���ة 
“تقرير  ع��ل��ى  ل���الط���الع  وامل��ت��و���ش��ط��ة.. 
الكامل على الرابط  الأثر القت�شادي” 
https://khalifafund. التايل 
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•• دبي –الفجر: 

مبادرة  فيديوهات  �شل�شلة  �شمن 
 ”2020 اإك�شبو  اإىل  “الطريق 
ال�����ت�����ي اأط����ل����ق����ت����ه����ا غ�����رف�����ة دب����ي 
ل���ش��ت��ع��را���ش ا���ش��ت��ع��دادات جمتمع 
دبي،   2020 لإك�����ش��ب��و  الأع���م���ال 
الثالث  ال��ف��ي��دي��و  ال��غ��رف��ة  اأط��ل��ق��ت 
ي�شت�شيف  وال��������ذي  ل��ل�����ش��ل�����ش��ل��ة، 
عام  وم��دي��ر  رئي�ش  ال�شيخ،  ع��ام��ر 
»بيب�شيكو« ملنطقة ال�شرق الأو�شط 
و�شمال اأفريقيا وباك�شتان، وير�شد 
الدويل،  للحدث  وتوقعاته  روؤيته 
ال���ذي ينتظر ال��ع��امل ان��ط��الق��ه يف 
للمرة  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر  م���ن  الأول 
الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

واأفريقيا وجنوب اآ�شيا.
وت����ه����دف غ���رف���ة دب�����ي م����ن خالل 
اإك�شبو  اإىل  “الطريق  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
2020” اإىل ا�شتعرا�ش الو�شائل 
اإك�شبو  ���ش��ي��ح��ق��ق  ال���ت���ي  ال���ف���ّع���ال���ة 
2020 دبي من خاللها التوا�شل 
املحلية  الأع���م���ال  ب��ني جم��ت��م��ع��ات 
والعاملية، عرب ا�شت�شافة نخبة من 
قادة و�شناع قرار جمتمع الأعمال 

وال�����ش��رك��ات ال����رائ����دة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال����دول����ة، ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء على 
اإك�شبو  م��ن  يتوقعونه  وم��ا  روؤاه���م 
على  وال����ت����ع����رف  دب�������ي،   2020
احلدث  يف  م�����ش��ارك��ات��ه��م  تفا�شيل 

العاملي. 
يف  دب�����ي   2020 اإك�������ش���ب���و  وي����ق����ام 
الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 اإىل 
31 مار�ش 2022، بالتزامن مع 
الإمارات  لدولة  الذهبي  اليوبيل 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة؛ وي��دع��و ال���زوار 
للم�شاركة  العامل  اأقطار  �شتى  من 
يف �شنع عامل جديد، وامل�شاركة يف 
احتفال باإبداع الب�شرية وابتكاراتها 
وتقدمها وثقافتها على مدار �شتة 

اأ�شهر.
وي��ج��م��ع احل���دث اأك���رث م��ن 200 
بلدا،   191 ذل��ك  يف  مب��ا  م�شارك، 
وال���ع���دي���د م���ن ����ش���رك���ات الأع���م���ال 
وامل���ن���ظ���م���ات امل���ت���ع���ددة الأط�������راف 
لت�شكيل  التعليمية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
الو�شول  ميكنها  مبتكرة  �شراكات 
اإىل اأ���ش��واق ج��دي��دة وامل�����ش��اع��دة يف 

حتقيق تغيري عاملي هادف.
بيب�شيكو  “حر�شت  ال�شيخ:  وق��ال 

ع���ل���ى امل�������ش���ارك���ة يف ه�����ذا احل����دث 
حتت  �شيجمع  ال��ذي  ال�شتثنائي، 
جميع  م�����ن  م�������ش���ارك���ني  م���ظ���ل���ت���ه 
ق�شايا  ال���ع���امل، جت��م��ع��ه��م  اأن���ح���اء 
التغري  م���ث���ل  م�������ش���رتك���ة  ع���امل���ي���ة 
التعلم  حقوق  يف  وامل�شاواة  املناخي 
الرعاية  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ونظم  وال����رق����م����ن����ة،  ال�������ش���ح���ي���ة، 
حلول  لإيجاد  امل�شتدامة  الأغ��ذي��ة 
ل��ه��ا، وامل�����ش��األ��ة الأك����رث اأه��م��ي��ة هي 

التوا�شل املبا�شر فيما بينهم«. 
“ي�شكل  ق���ائ���اًل:  ال�����ش��ي��خ  واأ����ش���اف 
احل��������������دث ف������ر�������ش������ة م�����ه�����م�����ة ل���� 
اأهدافها  مل�����ش��ارك��ة  “بيب�شيكو” 
البتكار  ت��ق��دم��ه يف جم���الت  وم���ا 
وال�شتدامة والرتفيه، ف�شاًل عن 
�شناعة  ودوره��ا يف  القيادي  الفكر 
وخارجية  داخلية  تدريبية  فر�ش 
اإك�شبو  اأن  خ���ا����ش���ة  وت���ط���وع���ي���ة، 
حدث  ك������اأول  ي���اأت���ي  دب����ي   2020
بعد  الب�شرية  يجمع  �شخم  دويل 
جائحة كوفيد-19 ليكون من�شة 
م��ه��م��ة مل�����ش��ارك��ة الأف���ك���ار م���ع اأهم 
م�شاركا،  بلدا   191 من  املفكرين 
اجلميع  اأم��������ام  ال���ف���ر����ش  وط������رح 

ليكونوا جزءاً من الأعمال الكبرية 
اأو ال�شغرية اأو الريادية”. 

بيئة  ���ش��ي��ك��ون  احل����دث  اأن  م���وؤك���داً 
ال�شراكات  ل�شناعة  ف��ع��اًل  ملهمة 
والتي  احل��ق��ي��ق��ي��ة،  الأه��م��ي��ة  ذات 
���ش��ت��ب��ق��ى ط���وي���اًل ح��ت��ى ب��ع��د ختام 

فعاليات احلدث الدويل.
و�شتلعب غرفة دبي، �شريك تكامل 
 2020 الأعمال الر�شمي لإك�شبو 
حتفيز  يف  حم����وري����اً  دوراً  دب������ي، 
الأعمال  جم��ت��م��ع  م��ع  ال�����ش��راك��ات 
احلدث  اإقامة  فرتة  خالل  العاملي 

الدويل، التي متتد ل�شتة اأ�شهر. 
الأعمال  تكامل  �شريك  وب�شفتها 
دبي،   2020 لإك�����ش��ب��و  ال��ر���ش��م��ي 
دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم 
بالتزامن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ع�����دداً 
ال��������دويل، مب����ا فيها  م����ع احل������دث 
العاملية،  الأعمال  �شل�شلة منتديات 
ال�شاد�شة  ال����دورة  تت�شمن  وال��ت��ي 
الأفريقي  ال��ع��امل��ي  “املنتدى  م��ن 
من  الرابعة  وال���دورة  لالأعمال”، 
لدول  لالأعمال  العاملي  “املنتدى 
وال������دورة  الالتينية”،  اأم���ري���ك���ا 
الأع���م���ال  “منتدى  م���ن  الأوىل 

وخالل  الآ�شيان”.  ل��دول  العاملي 
دبي   2020 اإك�شبو  اإق��ام��ة  ف��رتة 
تنظيم  يف  الغرفة  �شت�شارك  اأي�شاً، 
لغرف  ع�������ش���ر  ال�����ث�����اين  امل������وؤمت������ر 
الأ�شخم  احلدث  العاملية،  التجارة 
قادة  ي�شتقطب  وال���ذي  ن��وع��ه  م��ن 
عنها  وممثلني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف 

من خمتلف اأنحاء العامل.
فيديوهات  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اأن  ي����ذك����ر 
 ،”2020 اإك�شبو  اإىل  “الطريق 
ت��اأت��ي حت��ت م��ظ��ل��ة مبادرة  وال��ت��ي 
التي  الأعمال”  ملتقى  “من�شة 
اإىل  ت�شاف  دب���ي،  غ��رف��ة  اأطلقتها 

التي  ال��ن��وع��ي��ة  امل����ب����ادرات  �شل�شلة 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال���غ���رف���ة ل��ت��ع��زي��ز وعي 
بيئة  يف  باملتغريات  الأعمال  قطاع 

الأعمال. 
وتهدف ال�شل�شلة، التي مت اإطالقها 
“انرتبرينور  جملة  مع  بالتعاون 
الأعمال  جملة  الأو�شط”،  ال�شرق 
جت�شيد  اإىل   املنطقة،  يف  ال��رائ��دة 
يتمتع  ال���ت���ي  وامل����رون����ة  احل���ي���وي���ة 
ب��ه��ا جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف اإم�����ارة 
غري  الفر�ش  اإىل  بالإ�شافة  دب��ي، 
اإك�شبو  �شيوفرها  ال��ت��ي  امل�شبوقة 

2020 دبي. 

•• ال�شارقة-وام:

الفرتا�شي  ال�����ش��ارق��ة  م�����ش��ّرع  ا�شتقطب 
م�شرع  امل���ت���ق���دم���ة  ل���ل�������ش���ن���اع���ة  ال����ع����امل����ي 
»Industry 4.0« الذي اأطلقه جممع 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�شارقة 
يف ن�شخته الثانية اأكرث من 750 م�شاركة 
والأف���راد  النا�شئة  ال�شركات  خمتلف  م��ن 

من خمتلف دول العامل.
امل�شرع  ه��ذا  م��ن خ��الل  املجمع  وا���ش��ت��ط��اع 
ج���ذب ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����ش��رك��ات النا�شئة 
توافق  مبتكرة  تقنية  ح��ل��وًل  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
الثورة ال�شناعية الرابعة وت�شعى للتواجد 
وال��ت��و���ش��ع يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط 
الو�شول  على  وت�شجيعها  افريقيا  و�شمال 

اإىل اأهدافها من خالل املجمع.
ال�شركات  ت��ل��ك  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  وت���ن���وع���ت 
ال�شناعات  منها  خمتلفة  قطاعات  �شمن 
واملدن  الت�شنيع،  وتكنولوجيا  املتقدمة، 
وتكنولوجيا  امل�شتدام،  والت�شميم  الذكية، 
الإن�شاءات، واملواد الذكية، والطائرات بدون 
ال�شطناعي  والذكاء  والروبوتات،  طيار، 

وغري ذلك من التقنيات ال�شناعية.
ومت الإعالن عن الن�شخة الثانية من هذا 
دعم  ب��ه��دف  املن�شرم  م��اي��و  مطلع  امل�����ش��رع 

مراحل  خ��الل  العاملية  النا�شئة  ال�شركات 
تقنياتها  ن�شر  يف  ت��ت��و���ّش��ع  بحيث  من��ّوه��ا 
ف�شاًل  الإقليمية،  الأ�شعدة  خمتلف  على 
تاأّهلها حل�شد جمموعة من اجلوائز  عن 

بقيمة 450،000 دولر.
امل�شرعات  اأه��م  اأح��د  ال�شارقة  م�شرع  ويعد 
العاملية املتخ�ش�شة يف ال�شناعات املتقدمة 
على  املختلفة  البتكارية  وتكنولوجياتها 
ل��ي��ك��ون ف��ر���ش��ة ذهبية  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
اأجل  م��ن  النا�شئة  الب��ت��ك��اري��ة  لل�شركات 
النمو  وت����رية  اإىل  م��ت��م��ي��زة  ع����ودة  حت��ق��ي��ق 
تداعيات  القت�شادي من  التعايف  وحتقيق 
من  جعلت  19”التي   - “كوفيد  جائحة 

دعم ريادة الأعمال �شرطا لنه�شة القت�شاد 
العاملي وا�شتمرارية النمو والتنمية .

للبحوث  ال�������ش���ارق���ة  جم���م���ع  و����ش���ي���ع���م���ل 
ال�شركات  م���ع  والب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الفر�ش  خللق  والعاملية  املحلية  النا�شئة 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  على  والتغلب 
حيث  الإم���ارات���ي���ة،  ال�شناعية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ي���اأت���ي اط�����الق ه����ذا امل�������ش���رع مت��ا���ش��ي��ا مع 
المارات  لدولة  ال�شناعية  ال�شرتاتيجية 
من خالل الرتكيز على القطاع ال�شناعي 
ال��ق��ط��اع يف  اأج����ل رف���ع م�شاهمة ه���ذا  م��ن 
اإىل   133 م���ن  ل��ل��دول��ة  امل��ح��ل��ي  ال���دخ���ل 
الع�شر  ال�شنوات  300 مليار درهم خالل 

القادمة.
الرئي�ش  امل��ح��م��ودي  ح�شني  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
للبحوث  ال�������ش���ارق���ة  مل��ج��م��ع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الربنامج  هذا  اإن  والبتكار  والتكنولوجيا 
يعك�ش روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
تكون  واأن  الإم����ارة،  يف  الب��ت��ك��اري  القطاع 
ال�شارقة ممثلة مبجمع ال�شارقة لالبتكار 
اأنحاء  ل��ل��م��ب��دع��ني م���ن خم��ت��ل��ف  ح��ا���ش��ن��ة 

العامل .
كذلك  يج�شد  امل�����ش��رع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ت��وج��ه��ات ال���دول���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف اأن 
يف  رائ���داً  عاملياً  الإم����ارات من��وذج��اً  ت�شبح 
امل�شتقبل،  لتحديات  ال�شتباقية  املواجهة 
توفرها  التي  والأدوات  التقنيات  وتطويع 
الثورة ال�شناعية الرابعة خلدمة املجتمع 

وحتقيق ال�شعادة والرفاه لأفراده.
160 �شركة نا�شئة  اأك��رث من  اأن  واأ���ش��اف 
متقدمة  اب��ت��ك��اري��ة  تقنيات  يف  تتخ�ش�ش 
م����ن خم���ت���ل���ف اجل���ن�������ش���ي���ات ت���ع���م���ل يف 7 
ملمار�شة  مكاناً  املجمع  اخ��ت��ارت  ق��ط��اع��ات، 
اأن�شطتها، كما مت اإبرام عدد من ال�شفقات 
ال�شركات  ت��ل��ك  ب��ع�����ش  م���ع  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
للم�شتثمرين  ال�شارقة  �شبكة  مظلة  حتت 

وقت  يف  املجمع  اأطلقها  األتي  “املالئكة” 
�شابق من العام املا�شي.

للكم  حا�شنة  تعترب  ال�شارقة  اأن  واأو���ش��ح 
الدولة وك��ان ل  ال�شناعات يف  الأك��رب من 
بد من العمل على تطوير منظومة تقنية 
الدولة  ال��ق��ط��اع احل���ي���وي يف  ه���ذا  ل��دع��م 
واجلاهزية  ال��ذك��ي��ة  للتحولت  والإع�����داد 
امل��ث��ل��ى، مبا  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ل��ال���ش��ت��ف��ادة منها 
ي��خ��دم ال�����ش��ان��ع وامل�����ش��ت��ه��ل��ك ع���رب تهيئة 
البنية التحتية الت�شريعية الالزمة لدعم 
ال�شارقة  لتكون  امل�شتقبل  �شناعة  تقنيات 
للبحوث  ال�����ش��ارق��ة  خ����الل جم��م��ع  وم����ن 
امل�����ش��ت��وى لتجربة  ع���امل���ي  اخ��ت��ب��ار  م���رك���ز 
املجمع  هذا  ليكون  التكنولوجيا،  وتطبيق 
مركزاً حمورياً ل�شبكة عاملية من املطورين 
ال�شناعي  ال���ق���ط���اع  ل���دع���م  وال���ب���اح���ث���ني 
والنتقال به اإىل �شناعة م�شتقبلية تعتمد 

على اأحدث التقنيات البتكارية.
جاء  ال�شارقة  م�شرع  اأن  امل��ح��م��ودي  واأك���د 
لدعم رواد الأعمال، واملبتكرين، وال�شركات 
النا�شئة،  وال�شركات  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات، ل��ب��ن��اء من����اذج اأع���م���ال تغرّي 
بنجاح،  العاملية  الأ�شواق  وتدخل  القواعد 
وامل�شتدام  ال�شامل  التقني  ال��ت��ح��ول  ع��رب 

كنقطة انطالق لدخول الأ�شواق العاملية.

•• دبي-وام:

حملية  جائزة   24 دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  ح�شدت 
من  الأول  الن�شف  خ��الل  مرموقة  وعاملية  واإقليمية 
العام 2021 كما �شجلت الهيئة اإجنازاً عاملياً جديداً 
عن  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�ش  مو�شوعة  بدخولها 
الطبيعي  الغاز  با�شتخدام  الطاقة  اأكرب من�شاأة لإنتاج 
يف موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء 
وحتلية  الطاقة  لإنتاج  علي  جبل  حمطات  جمّمع  يف 

املياه.
وبهذا الإجناز ت�شل ح�شيلة الهيئة من اجلوائز من 
2015 وحتى الن�شف الأول من العام اجلاري  العام 
 223 اإقليمية   63 حملية   62/ ج��ائ��زة   348 اإىل 
الع�شو  ال��ط��اي��ر  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  ع��امل��ي��ة.واأ���ش��ار 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ش  املنتدب 
ال���دوؤوب  عملها  ث��م��رة  ت��اأت��ي  الهيئة  جن��اح��ات  اأن  اإىل 
الإم����ارات  ل��دول��ة  وامل��ت��ق��دم��ة  العليا  امل��راك��ز  لتحقيق 
ب��امل��رك��ز الأول  اإل  ال��ت��ي ل ت��ر���ش��ى  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ال�شديدة ل�شاحب  والتوجيهات 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ان�شجاماً مع “املبادئ 

اخلم�شني”  و”وثيقة  واحلكومة”  للحكم  الثمانية 
التي تهدف اإىل توفري الرخاء والزدهار ملواطني دبي 
وحتقيق �شعادة الفرد واملجتمع وفق منظومة متكاملة 
ال�شاملة  التنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  را���ش��خ��ة  واأ���ش�����ش 
والأكرث  الأذك��ى  املدينة  اإىل  دبي  وامل�شتدامة وحتويل 
�شعادة يف العامل وجعل دولة الإم��ارات اأف�شل دولة يف 

العامل بحلول مئويتها يف العام 2071.
�شجل حافل من  الهيئة  “لدى  الطاير:  وقال معايل 
انقطاع  م��دة  اأدن���ى  بينها  م��ن  عاملياً  ال��رائ��دة  النتائج 
للكهرباء على م�شتوى العامل مبتو�شط 1.66 دقيقة 
لكل م�شرتك �شنوياً واأدنى فاقد يف �شبكات نقل وتوزيع 
الكهرباء بن�شبة %3.3 وواحدة من اأدنى قيم الفاقد 
يف �شبكات املياه بن�شبة %5.1 كما بلغت ن�شبة كفاءة 
التابعة  الطاقة  اإن��ت��اج  حمطات  يف  الطاقة  ا�شتخدام 
للهيئة %90 ..وقد حافظت دولة الإمارات العربية 
وللعام  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  يف  ممثلة  امل��ت��ح��دة 
ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال���ت���وايل ع��ل��ى امل��رت��ب��ة الأوىل ع��امل��ي��اً يف 
احل�شول على الكهرباء بح�شب تقرير البنك الدويل 
ملمار�شة اأن�شطة الأعمال 2020 الذي يقي�ش �شهولة 
اأن�����ش��ط��ة الأع���م���ال يف 190 اق��ت�����ش��اداً حول  مم��ار���ش��ة 
العامل وح�شلت الهيئة على عالمات كاملة يف جميع 

تدخر  ..ول  الكهرباء  على  احل�شول  حمور  موؤ�شرات 
الهادفة  الر�شيدة  القيادة  روؤية  لتحقيق  الهيئة جهداً 
املوؤ�ش�شات  جميع  يف  احلكومي  بالعمل  الرت��ق��اء  اإىل 
والدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعزيز روؤيتنا يف اأن 

نكون موؤ�ش�شة رائدة عاملياً م�شتدامة ومبتكرة«.
من جانبه قال املهند�ش وليد �شلمان النائب التنفيذي 
الهيئة:  يف  والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�ش 
الرئي�شية  الثالثة  امل��ح��اور  �شمن  الهيئة  يف  “نعمل 
ال��ت��م��ي��ز احلكومي  م��ن��ظ��وم��ة  م����ن  ال����راب����ع  ل��ل��ج��ي��ل 
مبا  احلكومي  التميز  ب��رام��ج  ك��اف��ة  لعمل  كمرجعية 
يحقق اأعلى معدلت ر�شا و�شعادة النا�ش حيث ن�شخر 
اليومي  عملنا  يف  والبتكار  والإب��داع  والريادة  التميز 
ل��رت���ش��ي��خ م��ك��ان��ة ال��ه��ي��ئ��ة ب��و���ش��ف��ه��ا واح����دة م��ن اأب���رز 
يف  متيزاً  واأكرثها  العامل  حول  اخلدماتية  املوؤ�ش�شات 
يف  متقدمة  مراحل  نحو  والن��ط��الق  املجالت  جميع 

التميز والريادة«.
الن�شف  الهيئة خالل  نالتها  التي  اأبرز اجلوائز  ومن 
ب��ث��الث ج���وائ���ز يف  ف���وزه���ا   2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول 
العاملية  “جوائز جمل�ش هارفارد  املا�شية �شمن  الفئة 
هارفارد  جمل�ش  مينحها  والتي   ”2021 لالأعمال 
املتحدة  ب����ال����ولي����ات  ن���ي���وي���ورك  وم����ق����ره  ل���الأع���م���ال 

الأمريكية.
درجة  اأع��ل��ى   2021 ال��ع��ام  دورة  يف  الهيئة  وحققت 
هذه  يف  امل�شاركة  الأخ���رى  املوؤ�ش�شات  بجميع  مقارنة 
اجل��ائ��زة ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى مفهوم 
املوؤ�ش�شات  تقيييم  اإىل  وتهدف  ال�شاملة  اجل��ودة  اإدارة 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات وف���ق م�����ش��ت��وى ال��ت��م��ي��ز فيها 
تقدميها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املمار�شات  لأف�شل  واعتمادها 

خدمات ومنتجات عالية اجلودة.
وقد ح�شدت الهيئة “جائزة الفئة املوؤ�ش�شية الرئي�شية” 
كوفيد- م��ع  التعامل  و”جائزة  البتكار”  و”جائزة 

اخلام�شة من جمّمع حممد  املرحلة  ..وف���ازت   ”19
جممع  اأك��رب  ال�شم�شية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
للطاقة ال�شم�شية يف موقع واحد على م�شتوى العامل 
الإنتاجية  قدرته  ..و�شتبلغ  امل�شتقل  املنتج  نظام  وفق 
5000 ميجاوات بحلول عام 2030 بجائزة اأف�شل 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  املتجددة  للطاقة  �شفقة 
و�شمال اإفريقيا �شمن جوائز “اآي جي” العاملية كما 
يف  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  �شفقة  “اأف�شل  ب��ج��ائ��زة  ف���ازت 
جملة  من   ”2020 لعام  واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق 
لوكالة  التابعة  انرتنا�شونال”  فاينان�ش  “بروجكت 

الأنباء العاملية “توم�شون رويرتز«.
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العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
حمكمة عجمان االحتادية 

املحكمة االإبتدائية املدنية 
يف الدعوى رقم AJCFICICOM2021/0002836 / جتاري )كلى(

حم�شر اجتماع اإدارة الدعوى
بالجتماع املنعقد اليوم: 2021/08/12 

بح�شور مدير الدعوى / مرمي جمعه الكعبي
قدمت الق�شية رقم: AJCFICICOM2021/0002836 / جتاري )كلي( 

املرفوعة من / املدعي )ة( : موؤ�ش�شة الليطاين للنقليات العامة 
�شد / - املدعى عليه : جمموعة دملا المارات للديزل

املح�شر :
بالجتماع املنعقد مبقر مكتب مدير ادارة الدعوى البتدائية ؛ اليوم الحد املوافق 2021/8/15
يف الدعوى رقم 2836 ل�شنة 2021 مدين كلي مل يح�شر احد �شادف الجتماع يوم اجازة ر�شمية

وورد مبذكرة اعالن املدعى عليها يالتعذر 
ومت التحري عن عنوان املدعي عليها من الدائرة القت�شادية 

وتبني انها موؤ�ش�شة فردية �شاحبها �شيف حممد عبداهلل ال�شام�شي ومنتهية بتاريخ 2016/12/7
غري حمددة العنوان ب�شكل تف�شيلي مما لميكن التعويل معه يف اعالنها 

الق�رار 2021/8/19 لعالن املدعى عليها ن�شرا ب�شحيفة وا�شعة النت�شار

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية  
اعالن حكم بالن�شر
2020/2475 امر اداء 

املرفوعة من املدعى/ حممد فواز بارامبيل عبد اجلليل
�شد املدعى عليه / حممد زبري قمرالدين

نعلمك باأنه قد �شدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�شار اإليها ق�شي بالآتي: 
بتاريخ 8/4/2021

 76180 وق���دره   ي�����وؤدى للمدعي مبلغا  ان  امل��دع��ي عليه  ب��اإل��زام  نامر 
تاريخ  اعتبارا من  بواقع5%�شنويا  القانونية  بالفائدة  والزمته  »درهم 

قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة : 4 كيه ا�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 
 - م�شبح  �شالح  زم��زم  ملك   1 رق��م  معر�ش  العنوان:   587970 الرخ�شة:  رق��م 
م�شئولية حمدودة  ذات  القانوين:  ال�شكل   -  b ا�شتدامة   - �شعيد  بور   - دي��رة 
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1001630 تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�ش اخلا�ش  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ش التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0005618 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه عرفان ف�شل مقدام بن مقدام ف�شل حممود احمد ، العنوان: 9295523
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/15 

قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح / عامر احمد العوده اهلل، بالتايل: 

احلكم 
انه بتاريخ :2021/07/15

بعد الطالع على الوراق
ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره)30250( درهم)فقط ثالثون الف  بالزام املدعى عليه  نامر 
الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  بالفائدة مبقدار5%�شنويا من  والزمته  درهم(  ومانتان وخم�شون 

متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICIREA2020 / 0004334  مدين جزئي     
اإىل املدعى عليه: عبداحلافظ الهاليل للتجارة ذ م م

نعلمكم باأن املدعي عبداحلكيم على ح�شن ماجدي املرزوقي ،
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله : 

حكمت املحكمة : مبثابة احل�شوري: 
اأول : اإلزام املدعى عليها باإن توؤدي للمدعي مبلغ )43000 درهم( فقط ثالثة واأربعون األف 

درهم. 
ثانيا: اإلزام املدعى عليها باإن توؤدى للمدى مبلغ 50.000  خم�شون األف درهم “ تعوي�ش . 

ثالثا : متكني املدعي من اإزالة الأعمال املخالفة املنفذة مبعرفة املدعى عليها والثابتة بتقرير 
اخلبري املودع مبلف الدعوى 

رابعا : اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ،ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات .
حكماقابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
يف الدعوى  رقم )2021/2008( جتاري جزئي    

املدعي عليهما : 1-  نا�شر بن �شالح بن عبدالرحمن 
العامة  للتجارة  كنائن   -2

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�شابي يف الدعوى املقامة �شدكم من املدعية : 
او من  فاأنتم مكلفني  ، وعليه  والت�شويق )قاب�شة(  العامة  والعالقات  تهامة لالإعالن  �شركة 
ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم اخلمي�ش املوافق 2021/8/19 
برنامج  بوا�شطة  الإلكرتونية  املن�شة  على  باحل�شور  وذلك   ، ظهرا   1.00 ال�شاعة  متام  يف 
مايكرو�شوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�شور والإت�شال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب 
04( وتقدمي امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم باجلل�شة علما بانه يف  على الرقم )3888996- 
حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
طارق الغيث 
خبري ح�شابي         

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اخل�شم املدخل/ احمد حمد عبيد حمد املهريى.

رقم الدعوى: 103/2021 جتاري كلي
املو�ضوع: اإعالن بالن�ضر مبوعد اجتماع جلنة اخلرة احل�ضابية

مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن انتدابي خبرياً يف الدعوى امل�شار اإليها اأعاله، املرفوعة من املدعي الول/ ربيع 
رعيدي واملدعية الثانية/ اإى يف اأى لتجارة الأ�شباغ �ش.ذ.م.م حالياً - اأمثال لتجارة الأ�شباغ �ش.ذ.م.م �شابقاً �ش�د املدعى 

عليه/ �شامل عبيد �شامل عبيد ال�شويدي واخل�شم املدخل/ احمد حمد عبيد حمد املهريى.
اأو بوا�شطة وكيل قانوين لجتماع جلنة اخلربة احل�شابية يوم الربعاء املوافق  اإليك الدعوة للح�شور �شخ�شياً  نوجه 

Zoom“ ال�شاعة 04:00 ع�شراً، وذلك عرب تطبيق يف   18/08/2021
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/93555065376?pwd=eDlaanh1ejhxdXpSNUhoUUIwbkp2UT09
Meeting ID: 935  5506  5376
Passcode: auqGN5
وذلك لالإجابة  على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ترغبون يف تقدميها، و يف حال تخلفكم عن احل�شور اأو 
عدم اإر�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحدد فاإن جلنة اخلربة �شتبا�شر اإجراءات اخلربة وتقدم تقريرها للمحكمة 

من واقع امل�شتندات املتاحة.
عن جلنة اخلرة  / الدكتور/ عبداهلل علي القايدي  / خبريح�ضابي منتدب اأمام حماكم دبي

اإجتماع خربة 
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اإعالن اجتماع اخلربة احل�شابية

يف الدعـوي رقـم 2077 ل�شنة 2019 جتاري جزئي -دبي
املقامة من / ح�شن �شعيد فران

�شد/  1- ا�شتيكو اأفنيوز للتجارة العامة �ش.ذ.م.م �شابقا العلى للتجارة العامة �ش.ذ.م.م حاليا
فريدون ال�شخ�ش الواحد �ش ذ م م حممد  حممود  ملالكها  العقارية  للو�شاطة  افينيو�ش  بروبرتي  �شركة   -2

ا�شماعيل  ، 4- خرم اأدم حممد ادم ، 5- حممود حممد طاهر فريدون ا�شماعيل  امي   -3
ن�عل�ن ن�ح�ن اخلبي�ر احل�ش�ابي / عمرعب�د العزي�ز اجل�ش�مي ، اأن�ه ت�م تعينن�ا م�ن حمكم�ة دب�ي البتدائي�ة امل�وقرة لتنفي�ذ 
ن�عل�ن  كم�ا  اأع�اله  امل�ذكورة  ال�دعوى  ف�ي   2021-07-26 بت�اريخ  ال�ش�ادر  ب�احلكم  ال�واردة  احل�ش�ابية  اخلب�رة  مهم�ة 
الثالث�اء  ي�وم  ل�ه جل�ش�ة  املق�رر  اخلب�رة  اجتم�اع  وذل�ك حل�ش�ور  الرابع�ة  الأول�ى حت�ي  اأع�اله  امل�ذكورين  عل�يهم  امل�دعي 
املواف�ق 24-08 - 2021 ف�ي مت�ام ال�ش�اعة 3:30 م�ش�اء - وذل�ك م�ن خ�الل الت�ش�ال املرن�ي بجمي�ع اأط�راف الن�زاع 

عب�ر تطبي�ق زووم )ZOOM( بال�دخول عل�ى ال�رابط ادن�اه � ولال�شتف�شارات هاتف رقم 3413632 04.
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89062120102?pwd=VmJKUFRGNWZGblY4dU1xeWtVWDMwdz09
Meeting ID: 890 6212 0102
Passcode: 8vDyt8
خبري ح�ضابي /عمر عبد العزيز اجل�ضمي
قيد رقم 189

اإجتماع خربة 
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انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/6821(
املنذر: عبدالوهاب احمد طه النويلة

املنذر اليها: �شركة اوريون للتطوير العقاري ذ م م
 )3( وعددها  العقارية  الوحدات  بت�شليمه  اليها  املنذر  ينبه  املنذر  فان  الن��ذار  هذا  ، ومبوجب  عليه  وبناء 
الرب�شاء  منطقة  يف  الكائن  اأوري���ون  بناية  م�شروع  يف   )1302-1102-1002  ( ارق���ام  وح���دات  ث��الث 
وذل��ك يف موعد    2017/1/8 بتاريخ  املربمة  وال�شراء  البيع  دبي وفقا لتفاقية  ام��ارة  الثالثة يف  جنوب 
اق�شاه )15( يوم من تاريخ هذا النذار، وذلك لتاليف اخالل املنذر اليها بالتزاماتها التعاقدية وفقا لتلك 
التفاقية، ويف حالة عدم تنفيذ املنذر اليها التزاماتها التعاقدية برد ثمن الثالث وحدات امل�شار اليها انفا 
مبلغ مقداره 2،801،992 درهم )مليونان وثمامنائة وواحد الف وت�شعمائة واثنني وت�شعون درهما( ويف 
حالة عدم التزامكم مبا جاء بفحوي هذا النذار فاإن املنذر �شي�شطر اأ�شفا ايل اللجزء ايل حمراب الق�شاء 
من اجل املطالبة بف�شخ التعاقد ورد امللبغ امل�شدد وقدره 2،801،992 درهم )مليونان وثمامنائة وواحد 
الف وت�شعمائة واثنني وت�شعون درهما(، لقاء الثالث وحدات ارقام ) 1002-1102-1302( يف م�شروع 
بناية اأوريون الكائن يف منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة يف امارة دبي وفقا لتفاقية البيع وال�شراء املربمة 
بتاريخ 2017/10/8 مع الزامكم بالفوائد التاأخريية والتعوي�شات والفوائد عنها والر�شوم وامل�شروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )6736/2021(

مقدم من : املنذر : اك�شودوجن �شون - اجلن�شية : ال�شني
بوكالة / د. اأحم�د �شعيد �شامل بن هزي�م

وخالد حممد �شعيد بوج�شي�م وعبد اهلل ال�شويدي ومبوجب وكالة الوكيل/ جرب الدار حامد حممد عقيد
املنذر اإلي�ه :  �شعيد مهدى �شعيد عبداهلل - اجلن�شية: الإمارات

عنوانه: اإمارة دبي، بر دبي، منطقة ال�شطوه، خلف مبنى
بنك المارات الوطني، ، هاتف رقم: 050/8800999  هوية رقم 784-1967-4720913-6 

املو�ش�وع :  طلب اإعالن املنذر اليه بالن�شر
يتقدم املخطرة للمخطر اإليها بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي: 

وذل��ك خالل خم�شة  دره��م(  )مليوين  دره��م،   2،000،000 مبلغ  ب�شداد   - اإليها  للمنذر  املنذر  تخطركم 
ايام ويف حال عدم �شداد املبلغ املذكور فان املنذرة �شوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�شة لتخاذ كافة الجراءات 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شروفات  الر�شوم  اىل  ا�شافة  املبلغ  ب��اد  باإلزامك  للمطالبة  مواجهتك  يف  القانونية 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 218
العربية  المارات  اجلن�شية  اليا�شي،  املال  حممد  �شالح  علي  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
عي�شى  ال�شيد:  اىل  ذلك  100% و  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف  يرغب  املتحدة، 
حممد عيد حممد ، اجلن�شية افغان�شتان، يف الرخ�شة امل�شماه ))خمبز احل�شاد(( والتي تاأ�ش�شت 
باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )28980( ال�شادرة من دائرة التنميه القت�شادية. تعديالت 

اخرى تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر ، تغيري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 217

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد: حممد عبد الرحمن حممد نور الدين، اجلن�شية بنغالدي�ش، 
يرغب يف البيع  والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% و ذلك اىل ال�شيد: حممد جميل 
التطريز ((  امل�شماه ))ال�شامخ للخياطة و  ، اجلن�شية بنغالدي�ش، يف  الرخ�شة  ح�شني حممد 
والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم  )526076( ال�شادرة من دائرة التنمية 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6783(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه : فهد بن ابراهيم بن �شعود العامري
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة ، دبي ، منطقة مر�شى دبي - هاتف : 3575 422 54 00971

ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ا�ش�تكمال عملي�ة البي�ع و ال�ش�راء و اخلا�ش�ة بالوح�دة رق�م )2403( �ش�من م�ش�روع 
اجل�وهرة، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ض�اها خم�ض�ة ع�ض�رة يوم�ًا( م�ن ت�اريخ ا�شتالمه الإنذار وف�ي حال�ة 
ع�دم ال�شتكمال ف�ي امل�دة املح�ددة �ش�وف ي�ش�ط�ر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الت�ي حت�ف�ظ ل�ه ح�ق�ه 
مب�ا فيه�ا الغ�اء م�ذكرة احلج�ز و ت�شجيل الوح�دة م�ن ا�ش�مكم مبوج�ب �ش�روط و بن�ود م�ذكرة احلج�ز امل�ش�ار 
اإليه�ا و ق�وانني دب�ي / الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مب�ا ف�ي ذل�ك الق�انون رق�م 13 لع�ام 2008 وتعديالت�ه 
وق�رار املجل��ش التنفي�ذي رق�م 6 ل�ع�ام 2010 وكذلك املطالب�ة الق�ش�ائية م�ع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6780(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه :  موزه احمد را�شد بالل ال�شويدي 
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - ابوظبي - �شارع الدفاع - هاتف : 5043 970 56 00971  

ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ا�ش�تكمال عملي�ة البي�ع و ال�ش�راء و اخلا�ش�ة بالوح�دة رق�م )510( �ش�من م�ش�روع 
ريجينا، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ض�اها خم�ض�ة ع�ض�رة يوم�ًا( م�ن ت�اريخ ا�شتالمه الإنذار وف�ي حال�ة ع�دم 
ال�شتكمال ف�ي امل�دة املح�ددة �ش�وف ي�ش�ط�ر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الت�ي حت�ف�ظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا 
امل�ش�ار  م�ذكرة احلج�ز  بن�ود  و  �ش�روط  ا�ش�مكم مبوج�ب  م�ن  الوح�دة  ت�شجيل  و  م�ذكرة احلج�ز  الغ�اء  فيه�ا 
اإليه�ا و ق�وانني دب�ي / الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مب�ا ف�ي ذل�ك الق�انون رق�م 13 لع�ام 2008 وتعديالت�ه 
وق�رار املجل��ش التنفي�ذي رق�م 6 ل�ع�ام 2010 وكذلك املطالب�ة الق�ش�ائية م�ع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6779(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه :  موزه احمد را�شد بالل ال�شويدي 
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - ابوظبي - �شارع الدفاع - هاتف : 5043 970 56 00971  

ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ا�ش�تكمال عملي�ة البي�ع و ال�ش�راء و اخلا�ش�ة بالوح�دة رق�م )610( �ش�من م�ش�روع 
ريجينا، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ض�اها خم�ض�ة ع�ض�رة يوم�ًا( م�ن ت�اريخ ا�شتالمه الإنذار وف�ي حال�ة ع�دم 
ال�شتكمال ف�ي امل�دة املح�ددة �ش�وف ي�ش�ط�ر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الت�ي حت�ف�ظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا 
امل�ش�ار  م�ذكرة احلج�ز  بن�ود  و  �ش�روط  ا�ش�مكم مبوج�ب  م�ن  الوح�دة  ت�شجيل  و  م�ذكرة احلج�ز  الغ�اء  فيه�ا 
اإليه�ا و ق�وانني دب�ي / الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مب�ا ف�ي ذل�ك الق�انون رق�م 13 لع�ام 2008 وتعديالت�ه 
وق�رار املجل��ش التنفي�ذي رق�م 6 ل�ع�ام 2010 وكذلك املطالب�ة الق�ش�ائية م�ع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6782(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه :  طالل عبداهلل �شعيد لقيو�ش ال�شحي 
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - را�ش اخليمة - هاتف : 3332 669 50 00971  

ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ا�ش�تكمال عملي�ة البي�ع و ال�ش�راء و اخلا�ش�ة بالوح�دة رق�م )505( �ش�من م�ش�روع 
ريجينا، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ض�اها خم�ض�ة ع�ض�رة يوم�ًا( م�ن ت�اريخ ا�شتالمه الإنذار وف�ي حال�ة ع�دم 
ال�شتكمال ف�ي امل�دة املح�ددة �ش�وف ي�ش�ط�ر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الت�ي حت�ف�ظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا 
امل�ش�ار  م�ذكرة احلج�ز  بن�ود  و  �ش�روط  ا�ش�مكم مبوج�ب  م�ن  الوح�دة  ت�شجيل  و  م�ذكرة احلج�ز  الغ�اء  فيه�ا 
اإليه�ا و ق�وانني دب�ي / الإم�ارات العربي�ة املتح�دة مب�ا ف�ي ذل�ك الق�انون رق�م 13 لع�ام 2008 وتعديالت�ه 
وق�رار املجل��ش التنفي�ذي رق�م 6 ل�ع�ام 2010 وكذلك املطالب�ة الق�ش�ائية م�ع حتميل املنذر اإليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر

رقم )2021/1/6790(
املنذر : دميا رغيد، �شورية اجلن�شية.

العن�وان : ام�ارة الع�ني - جمم�ع الأن�دل�ش – �ش�ق�ة رق�م 81٢ 
املتحددة  العربية  الإمارات   - ظبي  – اأبو   dema.chakir@gmail.com الربي�د الإلكرتون�ي

رقم هاتف : 971-55-3369931
املنذر اإليه :  مطعم فيت بار - موؤ�ش�شة فردية - رقم الرخ�شة املحلي / 8313٤9

وعنوانها: بر دبي – برج خليفة
ت�اريخ ن�ش�ر  م�ن  امل�وؤجرة بع�د )12( �شهراً  ال�ع�ي�ن  اإخ�الء  اإلي�ه ب�ش�رورة  املن�ذر  املن�ذر -  العق�ار  ين�ذر مال�ك 
ال�ش�واغل و�ش�داد كام�ل  م�ن  العق�ار خ�الي�اً  ل�ه ولعائلت�ه وت�شليم  ال�شخ�ش�ي  الإ�شتخدام  الإن��ذار بغر�ش  ه�ذا 
م�ب�الغ ا�شتهالك امل�اء والك�ه�رباء حت�ى ت�اريخ الإخ�الء م�ع اإ�ش�الح م�ا ق�د يك�ون ل�ح�ق ب�ه�ا م�ن �شرر وتلف ، 
والإ �شي�شطر املنذر اإل�ى اتخاذ كافة الج��راءات القانوني�ة الت�ي حتف�ظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا فيه�ا اقامة الدعاوى 
العني  باإخالء  اليه  املن�ذر  الت�زام  ع�دم  عل�ى  اأخ�رى ترتتب  ا�ش�رار  اأي  ب�التعوي�ش عن  واملطالب�ة  الق�شائية 

مو�شوع الإنذار مع حتميله ال�ر�ش�وم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )6793/2021(

املنذرة/ اخلدمات العقارية 
وميثلها �شعاده / خليفة جمعة النابودة - رخ�شة جتارية رقم )٢19355(

�شد املنذراليها :- روبي جريونيموبيادوى – اجلن�شية الفلبني
يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي: 

بتاريخ   ال��ف��رتة م��ن  ع��ن  الإي��ج��ار  ب��دل  التي متثل قيمة  14،373 دره��م  ���ش��داد مبلغ وق���درة =/  ب�شرورة 
14335 درهم  التايل) مبلغ وقدرة /=  النحو  مف�شلة على   2021/6/7 تاريخ  وحتى   2021/4/8
راأ�ش  بنك  علي  امل�شحوبة   08/05/٢0٢1 بتاريخ  ال��دف��ع  امل�شتحق   000024 رق��م  امل��رجت��ع  ال�شيك  قيمة 
اخليمة الوطني الذي ارتدت من البنك امل�شحوب عليه دون �شرف الذي ميثل قيمة عن الفرتة من تاريخ 
2021/4/8 + مبلغ وقدره /= 38 درهم( وذلك خالل خم�شة اإيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار واإل 
�شوف نلجاأ اإيل اتخاذ الإجراءات القانونية �شدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار والخالء 

عن فرتة �شغل املاأجور و�شداد املرت�شده يف ذمتكم و الر�شوم و امل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6775(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه : طاهر ح�شن اأحمد طاهر
عنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، اخلوانيج الأول، �شارع 169 ، بيت رقم 1

هاتف : 0500 460 50 00971
ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ش�داد ال�دفعات امل�شتحقة والبالغ�ة )20،055،40( ه�ذا وبح�ش�ب ج�دول ال�ش�داد 
)اأق�ش�اها خم�ش�ة  م�دة  وذل�ك خ�الل  ريجين�ا،  ب�رج   2602 رق�م  الوح�دة  �ش�راء  �ش�ع�ر  م�ن  بالعق�د  املو�ش�وع 
اإلي�ه ه�ذا الإن�ذار واإل �شي�ش�طر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة  ع�ش�ر ي�وم�اً( م�ن ت�اريخ ا�ش�تالم املن�ذر 
اإلي�ه واإنهاء العقد وذلك لإخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة  الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر 

الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6781(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه : حممد خمي�ش حممد البعري النقبي 
عنوانه: الإمارات العربية املتحدة، اأبوظبي - مدينة �شخبوط ، �شارع 30 ، فيال رقم 34 

هاتف : 0040 707 55 00971
ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ش�داد ال�دفعات امل�شتحقة والبالغ�ة )11،332،44( ه�ذا وبح�ش�ب ج�دول ال�ش�داد 
املو�ش�وع بالعق�د م�ن �ش�ع�ر �ش�راء الوح�دة رق�م 805 ب�رج ريجين�ا، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ش�اها خم�ش�ة ع�ش�ر 
ي�وم�اً( م�ن ت�اريخ ا�ش�تالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا الإن�ذار واإل �شي�ش�طر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الالزم�ة 
الر�شوم  كافة  التعاقدية مع حتميلكم  باللتزامات  العقد وذلك لإخاللكم  واإنهاء  اإلي�ه  املن�ذر  ف�ي مواجه�ة 

وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6773(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه : ب�شرى عبداحلميد عبدالرحيم حممد باوزير 
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - ابوظبي - مدينة حممد بن زايد - حو�ش 19 - فيال 33 

هاتف : 0535 889 50 00971
ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ش�داد ال�دفعات امل�شتحقة والبالغ�ة )19،766،86( ه�ذا وبح�ش�ب ج�دول ال�ش�داد 
)اأق�ش�اها خم�ش�ة  م�دة  وذل�ك خ�الل  ريجين�ا،  ب�رج   1806 رق�م  الوح�دة  �ش�راء  �ش�ع�ر  م�ن  بالعق�د  املو�ش�وع 
اإلي�ه ه�ذا الإن�ذار واإل �شي�ش�طر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة  ع�ش�ر ي�وم�اً( م�ن ت�اريخ ا�ش�تالم املن�ذر 
اإلي�ه واإنهاء العقد وذلك لإخاللكم باللتزامات التعاقدية مع حتميلكم كافة  الالزم�ة ف�ي مواجه�ة املن�ذر 

الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6778(

املنذر : تايجر العقارية و ميثلها وليد حممد حممد ال�شفة )البائع( وينوب عنه بالوكالة / اأمين عبد الفتاح 
فرع   -  2021/1/33983 رقم  مبحرر  العدل  الكاتب  لدي  ا�شوًل  موثقة  وكالة  مبوجب  مو�شى،  علي 

الرب�شاء.  العنوان : امارة دبي، ديره ، رقة البطني ، مبنى فندق �شمايا، الطابق الثاين بالكامل
هاتف متحرك 0508770778

املنذر اإليه : نوال جمعه علي ال�شايب النقبي 
عنوانه: الإمارات العربية املتحدة، ابوظبي ، الفالح  اجلديدة 

هاتف : 0040 707 55 00971
ين�ذر املن�ذر/ املن�ذر الي�ه ب�ش�داد ال�دفعات امل�شتحقة والبالغ�ة )11،332،44( ه�ذا وبح�ش�ب ج�دول ال�ش�داد 
املو�ش�وع بالعق�د م�ن �ش�ع�ر �ش�راء الوح�دة رق�م 804 ب�رج ريجين�ا، وذل�ك خ�الل م�دة )اأق�ش�اها خم�ش�ة ع�ش�ر 
ي�وم�اً( م�ن ت�اريخ ا�ش�تالم املن�ذر اإلي�ه ه�ذا الإن�ذار واإل �شي�ش�طر املن�ذر لتخ�اذ الإج�راءات القانوني�ة الالزم�ة 
الر�شوم  كافة  التعاقدية مع حتميلكم  باللتزامات  العقد وذلك لإخاللكم  واإنهاء  اإلي�ه  املن�ذر  ف�ي مواجه�ة 

وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 859
البلو�ش�ي - اجلن�شية: الإم�ارات،  ال�ش�يد : �ش�عود عبي�د �ش�الح عب�داهلل  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
عل�ى  وزي��ر  ال�شيد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب 
اط�ارات  لت�ش�ليح  الربي�ع  )رك�����ن  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  باك�ش�تان،  اجلن�شية:   - بروه�ى  ب�ان�دى 
ال�شيارات( تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )609650( ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة 

القت�ش�ادية  بال�شارقة.
تعديالت اآخرى: تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار 
اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش 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 13316 بتاريخ 2021/8/17   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 858

ف�ي  يرغ�ب  �ش�وريا،  اجلن�شية:   - اخل�ال�د  عم�ر  �شليم  ال�شيد:  ب�����اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى ال�ش�يد: خ�ال�د ح�ش�ني العل�ى  البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغ�ة )49%( وذل�ك 
ال�ش�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  ال�ش�ام(  ت�الل  )كافتريي�ا  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  يف  �ش�وريا،  اجلن�شية:   -

مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )786334( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:

 2013 القانون الحت��ادي رقم )4( ل�شنة   امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ش 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش 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   
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العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 106/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة رقم الطابق 
12A01  -  0506300980  -  qmixma@emirates.net.ae  -   048886071  - العقار   12A

مو�شوع الإعالن : منفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح 
منفذ �شده : حامت منر حممود خواجا 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ش 10 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم 

الوحدة : 12A01 - رقم املبنى : 1 - امل�شاحة : 135.76  مرت مربع - التقييم : 1.226.849/38 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 118/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
دب��ي - مبنى  الثانية -  اأم هرير  دب��ي -  اإم��ارة  الإم���ارات -  :  يا�شر منر حممود خواجا  عنوانه :  اإعالنه  املطلوب 
املبنى كريك هايت�ش - �شقة رقم الطابق 11 - الر�ش 50 - رقم البلدية : 6313 - 315 - رقم املبنى : 2 - 

qmixma@emirates.net.ae  -  048886071  -0506300980
مو�شوع الإعالن :

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
:  نوع  املمتلكات  اأو�شاف  بيان  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ش وامل�شروفات خزينة  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  على 
العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : ام هرير الثانية - رقم الر�ش 50 - امل�شاحة : 57.09 مرت مربع - رقم املبنى : 

درهم   1297447.06  : التقييم   -  1152  : الوحدة  رقم   - هايت�ش  كريك   : املبنى  ا�شم   -   2
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 123/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : �شركة كيه �شي - م م ح 

 - 2F- 02A قطعة ار�ش رقم building - عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة ال�شارقة - احلمرية - ال�شارقة
qmixma@emirates.net.ae  - 0506300980 - 0653411110 - بالقرب من �شركة اأوك�شجني

مو�شوع الإعالن : منفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح  - منفذ �شده : يا�شر منر حممود خواجا 
منفذ �شده : حامت منر حممود خواجا 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10 - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم 

املبنى : 1  - رقم الوحدة : 12A04 - التقييم : 1.117.156/98 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 112/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 
مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة الطابق 12 - رقم الر�ش 10 - رقم البلدية : 671 - 346 - رقم 

qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - 1 املبنى
مو�شوع الإعالن :  املنفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح - املنفذ �شده : حامت منر حممود خواجا 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
اأن ل تقل هذه الزيادة  امل��زاد ب�شرط  التالية لر�شوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�شرة  ممنوع من املزايدة 
اأو�شاف  بيان  املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10 - رقم املبنى : 1 -  ا�شم املبنى : 
ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم الوحدة : 1202 امل�شاحة : 98.35 مرت مربع - التقييم : 887160.08   

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 3033/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، 2019/4715 جت��اري جزئي  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
)410216.72 درهم( 

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف(  
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شعادة - ا�شبكت تاور - الطابق الرابع - مكتب 404 

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : بوليكال فارجين�ش �شيبو فارجي�ش  

عنوانه :اإمارة دبي - بردبي - منطقة الكرامة - مكتب رقم 305 ملك حممد احمد عتيق عبدالرحمن �شعود - رقم مكاين 
CARGOCARESHIPPING@YAHOO.COM  -  0506525911  -  2910393115

مو�شوع الإعالن :
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية- املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ش 49 - رقم البلدية : 0 -591 - امل�شاحة : 51 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : MED73 - رقم الوحدة : 114 - قيمة التقييم : 337.496.99 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 115/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : حامت منر حممود خواجا - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 
مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة الطابق 12A - رقم الر�ش 10 - رقم البلدية : 671 - 346 - رقم 

qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - 1 املبنى
مو�شوع الإعالن : يا�شر منر حممود خواجا - �شركة كيه �شي - م م ح 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10  - رقم البلدية 671-346 - امل�شاحة : 
 8A12  : املبنى : ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم الوحدة  ا�شم   -  1  : املبنى  85.49 مرت مربع - رقم 

- مببلغ 783.431.33 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 120/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - 
دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404   وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  

املطلوب اإعالنه : حامت منر حممود خواجا
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة رقم الطابق 

 048886071  -  0506300980  -  1 املبنى  رقم   -  346  -  671 البلدية  رقم   -  10 الر�ش  رقم   -  12
qmixma@emirates.net.ae  

مو�شوع الإعالن : منفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح  - منفذ �شده : يا�شر منر حممود خواجا 
منفذ �شده : حامت منر حممود خواجا 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - منطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10 - ا�شم املبنى : ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم 

الطابق 12 - رقم العقار : 1205 - امل�شاحة : 88.56 - مرت - التقييم : 803.940/03 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 110/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 
مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة الطابق 12A - رقم الر�ش 10 - رقم البلدية : 671 - 346 - رقم 

qmixma@emirates.net.ae  -  0506300980 - 1 املبنى
مو�شوع الإعالن :  املنفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح - املنفذ �شده : يا�شر منر حممود خواجا -  املنفذ �شده : 
حامت منر حممود خواجا - اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
)�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�ش  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�شر  عن  الزيادة  هذه  تقل  ل  اأن 
وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10  -  ا�شم املبنى : ذا 
ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم الطابق A12 - رقم العقار : 12A 11 - امل�شاحة : 67.79 مرت مربع - 

املقدرة ب��� )634.261.17 درهم(. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 108/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة رقم الطابق 
12A09  -  0506300980  -  qmixma@emirates.net.ae  -   048886071  - العقار   12A

مو�شوع الإعالن :  
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ش 10 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات 

بيزن�ش �شنرتل - رقم الوحدة : 12A09 - امل�شاحة : 86.37  مرت مربع - التقييم : 786،271.49 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 116/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى 
ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة الطابق 12A - رقم الر�ش 10 - رقم البلدية : 671 - 346 - رقم املبنى 

qmixma@emirates.net.ae   -  048886071  -  0506300980  -  1
مو�شوع الإعالن : �شركة كيه �شي - م م ح - حامت منر حمموج خواجا 

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات 
:  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ش 10  - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : ذا 
 128.89 امل�شاحة باملرت املربع   - 12A02  : A12 - رقم العقار  ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم الطابق 

- التقييم : 1164529.83 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 122/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : �شركة كيه �شي - م م ح 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - احلمرية - ال�شارقة - مبنى قطعة ار�ش رقم 2F- 02A - بالقرب من �شركة 
qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - اأوك�شجني

مو�شوع الإعالن : 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات 

بيزن�ش �شنرتل - رقم العقار : 12A07 - امل�شاحة : 85.94 مرت مربع - التقييم : 785069.48 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 111/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : �شركة كيه �شي - م م ح 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - احلمرية - ال�شارقة - مبنى قطعة ار�ش رقم 2F- 02A - بالقرب من �شركة 
qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - اأوك�شجني

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح ، يا�شر منر حممود خواجا - حامت منر حممود خواجا 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - رقم الر�ش 10  - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم 

املبنى : 1  - رقم العقار : 12A05 - امل�شاحة : 88.49 مرت مربع - التقييم : )813.680/84 درهم( 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 126/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الثنية اخلام�شة - دبي - مبنى املبنى ليك �شيتي تاور - �شقة رقم الطابق 28 - رقم الر�ش 
048886071  -  0506300980  -   1  : املبنى  رقم   -  393-  955 البلدية  رقم   -  966

 - qmixma@emirates.net.ae -
مو�شوع الإعالن :  

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ش 966 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ليك �شيتي تاور - 

رقم العقار : 2802 - امل�شاحة : 839.69 مرت مربع - التقييم : )599.620/17( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 114/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : حامت منر حممود خواجا - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 
مبنى ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش �شنرتل - �شقة الطابق 12 - رقم الر�ش 10 - رقم البلدية : 671 - 346 - رقم 

qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - 1 املبنى
مو�شوع الإعالن : منفذ �شده : يا�شر منر حممود خواجا

اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات 
:  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10 - ا�شم املبنى : ذا ريزيدن�شزات بيزن�ش 

�شنرتل - رقم العقار 1201 - امل�شاحة : 165.37 مرت مربع - تقييم العقار : 1.488.531/43 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 119/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
دب��ي - مبنى  الثانية -  اأم هرير  دب��ي -  اإم��ارة  الإم���ارات -  :  يا�شر منر حممود خواجا  عنوانه :  اإعالنه  املطلوب 
 - 315  - 6313 ال��ب��ل��دي��ة  50 - رق���م  19 - رق���م الر�����ش  ال��ط��اب��ق  ك��ري��ك هايت�ش - �شقة رق���م   : امل��ب��ن��ى  ا���ش��م 

qmixma@emirates.net.ae   -  048886071  -  0506300980
مو�شوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : بيانات العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : ام هرير الثانية- رقم الر�ش : 50 
- امل�شاحة : 153.17  مرت مربع - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : كريك هايت�ش - رقم الوحدة 1965 - التقييم 

: 3.804.643.00 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 109/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 
الرهن التاأميني يف اإمارة دبي

طالب التنفيذ: امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )م�شاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  

وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  
املطلوب اإعالنه : �شركة كيه �شي - م م ح 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - احلمرية - ال�شارقة - مبنى قطعة ار�ش رقم 2F- 02A - بالقرب من �شركة 
qmixma@emirates.net.ae  - 048886071 - 0506300980 - اأوك�شجني

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : �شركة كيه �شي - م م ح ، يا�شر منر حممود خواجا - حامت منر حممود خواجا 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ش 10  - ا�شم املبنى ذا ري�شيدين�شزات بيزن�ش �شنرتل - رقم 

املبنى 1 - رقم العقار : 12A06 امل�شاحة : 86.41 مرت مربع - التقييم )791510.87( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم 165/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

واملرهونة  العلني  باملزاد  لبيعها  العقارات متهيدا  على  التنفيذي  بايقاع احلجز  القرار  باإ�شدار  الأم��ر   : الدعوى  مو�شوع 
للبنك امل�شتدعى وفاء للمبلغ املنفذ به  109528504.39 املطالبة باعالن امل�شتدعى �شدهم مبح�شر احلجز والتكليف 
التنفيذية وخماطبة  العقار مو�شوع الطلب وتذييل عقود الرهن بال�شيغة  15 يوم حتت طائلة بيع  بالوفاء خالل مدة 
دائرة الأرا�شي والأم��الك لتثمني العقارات وت�شمني امل�شتدعى �شدهم كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  طالب 
التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ش م ع  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اخلليج التجاري - ا�شبكت تاور - الطابق 
�شليمان جابر  نا�شر حمد   : القانونية - وميثله  للمحاماة وال�شت�شارات  ال�شام�شي  نا�شر  404 - مكتب  الرابع - مكتب 
ال�شام�شي   املطلوب اإعالنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليله - ب�شفته مدين ا�شلي وكفيل �شخ�شي ملديونية املدعي عليهما 
بن بليلة للمقاولت - �ش ذ م م - بن بليلة للعقارات - �ش ذ م م - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي بردبي- منطقة  اخلليج 
 0506323336  -  207 6  - بي �شكوير - مكتب رقم  التجاري ملك �شعيد مطر �شركة بن بليلة للعقارات - مبنى 
م  ذ  بليلة للمقاولت - �ش  : بن  املنفذ �شده    : الإع��الن  aaaaa@yahoo.com.  مو�شوع   -   044216120  -
م - املنفذ �شده : بن بليلة للعقارات - �ش ذ م م - املنفذ �شده :  �شيف �شعيد مطر �شيعد بن بليله - املنفذ �شده :  كوالتي 
الأربعاء  ي��وم  اأن��ه يف  م.  م  ذ  �ش   - البناء  لتاأجري معدات  الهدف   : املنفذ �شده   - م  م  ذ  �ش   - اجل��اه��زة  ل�شناعة اخلر�شانة 
املوافق 2021/8/25 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
http://www. اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  قطعة ار�ش ف�شاء - املنطقة : �شيح �شعيب 2 - رقم الر�ش : 33  - امل�شاحة : 5901.11 

مرت مربع - املقدرة ب�� )9.845.438( درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم 177/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
الرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة  القانون رقم )14(  العلني مبوجب  باملزاد  الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون  مو�شوع 

التاأميني يف اإمارة دبي
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ش م ع - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404  
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  

املطلوب اإعالنه : يا�شر منر حممود خواجا  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع جبل علي ال�شناعية - مبنى دائرة 
العقارات - �شقة قطعة رقم 599-626 مركز قيادة ال�شيارات - 00971506300980 - 0097148886071 - 

qmixma@emirates.net.ae
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : يا�شر منر حممود خواجا - املنفذ �شده - حامت منر حممود خواجا 

�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/8/25 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  اأن��ه يف 
الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإم��ارات  البيع )�شركة  بها  اأنيط  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف  للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة  اأن يقوم  اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على  لر�شوم املزاد ب�شرط 

املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - ا�شم املبنى : Westburry tower1 -  املنطقة : اخلليج التجاري - رقم العقار S- 06 - رقم الر�ش 

درهم   1797500.88  : التقييم   - مربع  مرت    88.30  : امل�شاحة   -  170
�شقة �شكنية - ا�شم املبنى : Westburry tower1 -  املنطقة : اخلليج التجاري - رقم العقار S- 05 - رقم الر�ش 

درهم   1797908.01  : التقييم   - مربع  مرت    88.32  : امل�شاحة   -  170
�شقة �شكنية - ا�شم املبنى : ذا ريزيدن�شز ات بيزن�ش �شنرتال - املنطقة اخلليج التجاري - رقم العقار 1203 - رقم الر�ش 

درهم    1264023.01  : التقييم   - مربع  مرت   123.70 مربع  باملرت  امل�شاحة   -  10
�شقة �شكنية - ا�شم املبنى : برج املنارة - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم العقار : 1906 - رقم الر���ش 757 - 

امل�شاحة باملرت مربع  124.37  - التقييم : 1138744.28 درهم   مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  175/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
اأذن بيع عبارة عن العقار )الأر���ش ( - الكائن باأمارة دبي تالل الم��ارات الوىل - رقم  مو�شوع الدعوى : طلب 
الأر�ش:55 - رقم املبنى 1 -ا�شم املبنى دبى جيت 1DUBAI GATE ONE رقم العقار: 3502 طابق 
رامدا�ش  راجي�ش  وح�ش�شهم  املالك  اأ�شماء   - �شكنية  -�شقة   1228.15 مربع:  قدم  2-امل�شاحة  -املواقف   35

بوجارى 1228.15 ن�شبة امل�شاحي امل�شرتكة بالقدم 0.0030
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري - عنوان : الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - �شارع حممد بن زايد -مبنى بنك 

ابو ظبي التجاري- طابق 1-خلف جامعة امني - وميثله : اأبوبكر �شامل عو�ش املنهايل
املطلوب اإعالنه  : راجي�ش رامدا�ش بوجارى عنوانه : الإم��ارات-اإم��ارة دبي-تالل الإم��ارات الأوىل - دبى جيت 1 

RAJESH@RAWAAT.COM – 0504811356 - 1 ار�ش 55-عقار3502 - دبى جيت-
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ش 55 - رقم املبنى 
: 1  - ا�شم املبنى : دبي جيت 1 رقم العقار : 3502 - امل�شاحة : 114.10  مرت مربع - التقييم 850010  

درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  149/2020/250  بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
امل��وؤرخ يف   20/1209 رقم  الرهن  الرهن  بتذييل عقد  الت�شريح  املوقرة  املحكمه  نلتم�ش من عدالة   : الدعوى  مو�شوع 
2015/6/3 مو�شوع الطلب  بال�شيغة التنفيذية ، واإ�شدار القرار بتوقيع احلجز التنفيذي على قطعة الأر�ش املرهونة 
الكائنة بدبي رقم )91( رقم البلدية )308-319( منطقة . ميثاء البالغ م�شاحتها 45.579.99 قدم مربع. متهيداً 
لبيعها باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي نظري املديونية املرت�شدة يف ذمة 
األف وثمامنائه  واأربعة و�شتون مليون ومائه وخم�شة  264.105.868/11 درهم )مائتان  البالغ قدرها  املنفذ �شدها 
وثمانية و�شتون درهما واحد ع�شر فل�شا( وذلك وفقاً لك�شف احل�شاب امل�شتخرج ح�شب الأ�شول من دفاتر و�شجالت البنك 

التجارية. طالب التنفيذ : بنك الإمارات دبي الوطني �ش.م.ع  - واآخرون
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ش - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي . هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم 
Email / maliklaw@Emirates.net.ae وميثله / عبداحلميد عبدامللك م�شطفى   -  055/7016552
اأهلي  املطلوب اإعالنه : جمموعة ال�شام�شي )�ش.ذ.م.م( عنوانه : اإمارة ال�شارقة - املجاز 2 � �شارع الوحدة - مقابل �شيتي 
�شنرت ال�شارقة - بناية املوناليزا 5 - طابق امليزانني . هاتف رقم 06555677 - موبايل رقم 0506555258 - �ش 
shamsico@emirates.net.ae مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم   -  0506555258  - ال�شارقة(  ب رقم )761 
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  2021/8/25 ال�شاعة  الأربعاء املوافق 
http:// املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين

قبل  ال�شا�شي  الثمن  20% من  عن  تاأمني ليقل  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : قطعة ار�ش وما عليها من بناء - رقم الر�ش 91  - املنطقة : عود 

ميثاء -امل�شاحة : 4234.52 مرت مربع - التقييم : 127.000.000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1193/2021/100 احوال نف�س م�شلمني 
املنظورة يف:دائرة الأ�شرة اأحوال نف�ش الثامنة رقم 6

مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لها نفقة موؤقتة مببلغ )5000( درهم �شهريا ونفقه زوجية باأنواعها مببلغ 
)10000( درهم واأن يوؤدي لها نفقة امل�شكن من ت��اري��خ:٢0٢1/1/1 والزام املدعي عليه با�شتخراج وجتديد اقامة للمدعية 
والزامه  ان وجدت  ترتب عليها من غرامات  وما  كافة م�شاريفها  و�شداد  املخت�شة  املتبعة لدى اجلهات  وفقا لالجراءات 

بامل�شروفات والر�شوم واتعاب املحاماة 
املدعي:هدير عاطف حممد �شاهني

���ش��ق��ة 301 - ه��ات��ف م�����ت�����ح�����رك:050٤36٢319 - بريد  ب��ن��اي��ة خ��ل��ف��ان -  ال��ن��ب��اع��ة -  ال�����ش��ارق��ة - م��ن��ط��ق��ة  ع���ن���وان���ه:ام���ارة 
 info@fahadadvocates.com:الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- �شبل ال�شيد �شبل حمد -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعي عليه بان يوؤدي لها نفقة موؤقتة مببلغ )5000( درهم 
�شهريا ونفقه زوجية باأنواعها مببلغ )10000( درهم واأن يوؤدي لها نفقة امل�شكن من تاريخ:٢0٢1/1/1 والزام املدعي عليه 
با�شتخراج وجتديد اقامة للمدعية وفقا لالجراءات املتبعة لدى اجلهات املخت�شة و�شداد كافة م�شاريفها وما ترتب عليها 
من غرامات ان وجدت والزامه بامل�شروفات والر�شوم واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢9/٢0٢1/8  
ال�شاعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1659/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى العا�شرة رقم:٤13
مو�شوع الدعوى : دعوى تعوي�ش بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )63.156.71٤( 
تاريخ  تاريخ ٢019/1/1٤ حتى  ال�شكنية من  ب�شقته  النتفاع  املدعي من  املثل عن حرمان  اأج��ر  يقدر  كتعوي�ش مبا  دره��م 
٢019/1٢/٢٤ مع الزامهم بالفائدة بواقع 9٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:رامي عواد - عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة اخلليج التجاري - فندق الوبري - برج املكاتب 

- مكاتب 110٤ بوكالة املحامي/�شالح البلو�شي -   وميثله:�شالح الدين �شهداد وايد البلو�شي 
املطلوب اإعالنهما :  1- فر�شيد غالحم�شني ك�شف اليات ٢- �شاناز حم�شن جهان فر -  �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى تعوي�ش بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا 
للمدعي مبلغ وقدره )156.71٤.63( درهم كتعوي�ش مبا يقدر اأجر املثل عن حرمان املدعي من النتفاع ب�شقته ال�شكنية من 
تاريخ ٢019/1/1٤ حتى تاريخ ٢019/1٢/٢٤ مع الزامهم بالفائدة بواقع 9٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد مع 
الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  ٢0٢1/8/٢٢  ال�شاعة 9.00 �ش 
يف مكتب اإدارة الدعوى ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  207/2020/6141 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢0٢0/119 امر على عري�شة - 

حتكيم  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 316٤6٢1 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شونيل ا�شوار بارمانى -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- عقار ديفيلوبرز ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )316٤6٢1( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

 5232/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  كروز  اك�شرب�ش لتاأجري ال�شيارات �ش.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة المارات للتاأمني 
وميثله / عبداهلل عبداهلل ف�شل �شقر احلمادي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1198116.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

 3781/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  �شاندرا اغو ايجوولور اوتدوه

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�شرق �ش.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)189153( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

 624/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  حممد اأمني ديوان احمد ديوان -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي ال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة 
وميثله / بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢16330( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا:بف�شخ اتفاقية الج��ارة الجلة املربمة بني 
حمل  العقارية  الوحدة  وت�شليم  ومالحقها   ٢008/5/8 وامل��وؤرخ��ة  عليه  واملدعي  املدعي  البنك 
التداعي للبنك املدعي ورد حيازته اليها خاليا من ال�شواغل والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة 

يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه وخماطبة دائرة الرا�شي والمالك
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 835/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شروت طارق عامر �شريف   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة 

وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي 
املربمة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بني طريف التداعي واملوؤرخة ٢0٢1/3/18 والزام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�شوع التفاقية والزامها 
الزام   ، العقاري  القيد  ا�شارة  التعاقد و�شطب  التي كان عليها وقت  املوؤجر للمدعي باحلالة  العقار  بت�شليم 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدرها )36.698.58( درهم اجمايل الجرة املتاأجرة املرت�شدة بذمتها 
من تاريخ:٢0٢0/11/٢ وحتى تاريخ رفع الدعوى وما ي�شتجد من اأجرة بواقع )٢9.000( درهم �شنويا حتى 
تاريخ ت�شليم العقار للمدعي خاليا من ال�شواغل وال�شخا�ش الزام املدعي عليها بان توؤدي للم�شرف املدعي 

مبلغ وقدره )386.881.00( درهم ميثل تعوي�شا عن العطل وال�شرر الذي حلق باملدعي 
التقا�شي عن بعد لذا  ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق ٢0٢1/8/30  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 2713/2021/16 جتاري جزئي 
اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر - تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- م�شك ال�شحراء الكهروميكانيكية ذ.م.م -جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جوهرة النيل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م

وميثله:ح�شن عبداهلل حممد العبدويل 
طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢0٢1/8/8 بالزام 
ع�شر  و�شبعة  وثمامنائة  الف  وع�شرين  اثنني  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   - فل�شا  وارب��ع��ني  وخم�شة  دره���م 
الق�شائية احلا�شل يف ٢0٢1/6/13 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ 

خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 1737/2021/11 مدين جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- قولدن كامل للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ابراهام كامارا 
وميثله : ابراهيم ح�شن ابراهيم املال 

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
من   ٪9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )500.000(
املعجل بال كفالة، وحددت  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢0٢1/8/٢٢ ال�شاعة 09:00 �شباحا يف مكتب ادارة الدعوى 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 881/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- جيجا كومار يو�شف   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢767٤9( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام، وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق ٢0٢1/8/٢٢ ال�شاعة 08:30 �شباحا يف 
قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 890/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالرحمن احمد عبدالنور   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٤58.836( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 1٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة، وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
املوافق ٢0٢1/8/30 ال�شاعة 10:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 5373/2021/13 عمايل جزئي  
مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليها باأداء مبلغ وقدره )50800( خم�شة وخم�شون الف وثمامنائة درهم 
+ 9٪ فائدة قانونية من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى متام ال�شداد + تذكرة عودة اىل موطنه بقيمة مبلغ 

وقدره )5000( درهم او ما يقابلها عينا مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  ازهاجو با�شاي موتو ازهاجو  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  يف   ٢019/7/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
بان  عليها  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ازهاجو  موتو  با�شاي  ل�شالح/ازهاجو  اأع��اله 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  التاخريية  بالفوائد  درهم   )٤9.٤87( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
الدرجة  النهائي وبتذكرة عودة اىل موطنه على  التع�شفي فمن �شريورة احلكم  الف�شل  ال�شداد عدا  متام 
املدعي  والزمت  اخر  يلتحق بخدمة �شاحب عمل  تنفيذ احلكم نقدا مامل  او قيمتها وقت  ال�شياحية عينا 
عليها باملنا�شب من م�شروفات الدعوى ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 5365/2021/13 عمايل جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )6999٤.٤( درهم وتذكرة عودة مببلغ )5000( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن :  فيالي�شامى �شيتورامان  - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢0٢1/7/6 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة مبثابة احل�شوري  بحكمت  �شيتورامان  ل�شالح/فيالي�شامى 
تاريخ  من  التاأخريية  والفوائد   - درهما  و�شتون  و�شتة  واربعمائة  ال��ف  و�شتون  ثالثة  دره��م   )63٤66( مبلغ 
5٪ وحتى متام  بواقع  نهائيا  احلكم  تاريخ �شريورة  فمن  التع�شفي  الف�شل  تعوي�ش  عدا  الق�شائية  املطالبة 
ال�شداد وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
امل�شروفات ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 اعالن بالن�شر

1372/2021/305 ا�شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شدهما /1- �شركة ربا الو�شم للتجارة ذات م�شئولية حمدودة ٢- مهنا بن 
حمدان بن عواد الرفاعي - جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / الفار�ش الذهبي 
للتعامل اللكرتوين �ش.ذ.م.م وميثله:ح�شن عبداهلل حممد العبدويل - قد ا�شتاأنف/
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم ٤٢65/٢0٢1 جتاري جزئي ،  وحددت لها جل�شه يوم الحد 
يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   ٢0٢1/8/٢٢ املوافق 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن حكم بالن�شر        
2391/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- حممد خمي�ش املهريي لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م ٢- ابن الوليد ملقاولت 

البناء  جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : نادي البوم للغط�ش -     وميثله : عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

الوىل  عليها  املدعي  بالزام    ٢0٢1/7/5 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
فائدة  اليه  م�شافا   - دره��م  ال��ف  خم�شون  دره��م   )50.000( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ي�شدد  ب��ان 
قانونية ب�شيطة قدرها 5٪ اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف ٢0٢1/6/16 حتى ال�شداد 
بامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  املدعي عليها الوىل  والزمت  التام 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4359/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : بنك م�شر - فرع دبي -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
منفذ   : بالق�شية  �شفته   - املازمي  �شديق  عبدالرحمن  بدرية   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )68٤5٢.3٢( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر 

 5956/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�����ش.ذ.م.م -   ب��امل��واد الغذائية  & م��ور خل��دم��ات التموين  املنفذ ���ش��ده/1-  فر�ش  اىل 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)55901.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

 اعالن بالن�شر
           يف  االإ�شتئناف رقم 1061/2021/320 ا�شتئناف احوال �شخ�شية ومواريث 

مو�شوع الإ�شتئناف:   
طالب الإعالن : معن مر�شي عبداهلل القطامني  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  نا�شر مال اهلل حممد غامن - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- فداء ا�شحاق عبداحلميد �شاهني ٢- ايهاب معن مر�شى عبداهلل 

 القطامني 3- جود معن مر�شى عبداهلل القطامني  - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 59٤/٢0٢1/100 احوال نف�ش م�شلمني 
، وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق ٢0٢1/8/٢٢  ال�شاعة 08.00 �شباحا مبكتب ادارة الدعوى 
يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 
عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق BOTIM اماما ادارة الدعوى ال�شتئنافية احلادية ع�شر 

على هاتف رقم:05٤39٢1397 ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
مذكرة اعالن بالن�شر )ا�شتئناف(

           يف  االإ�شتئناف رقم 1337/2021/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثانية رقم 8٢

جزئي  م��دين  رق������م:٢0٢1/1338  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  الإ�شتئناف:ا�شتئناف  مو�شوع 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب   

امل�شتاأنف:ارمانى لتاأجري ال�شيارات
عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلبي�شي - ديره - دبي - �شارع اخلبي�شى - مبنى البحري 

واملزروعي 535 - �شقة الول 11 ، 10 - خلف معر�ش هيونداي
املطلوب اإعالنه : 1- كني مونني وتاكا -   - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده

م��و���ش��وع الإع����الن : ق��د ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 1338-٢0٢1 م��دين جزئي 
 10.00 ال�شاعة  املوافق ٢0٢1/8/19   يوم اخلمي�ش  لها جل�شه  وح��ددت   ، ب��ت��اري��خ:٢0٢1/7/1٤ 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي  بقاعة  �شباحا 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

 106/2021/26 عقاري كلي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�شتي�ش بل�ش للعقارات �ش.ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م 

وميثله : حمد عي�شى حممد العي�شى 
وت�شليمه  املاأجور  واخ��الء  اليجار  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
خاليا من كافة ال�شواغل واللتزامات و�شداد مبلغ اجمايل قدره )1.975.77٤.55( درهم والفائدة 
القانونية عنه بواقع 1٢٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب، 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق ٢0٢1/9/7 ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1132/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 18٤

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 13 ل�شنة ٢0٢0 مدين جزئي واملعدل بال�شتئناف 
 V-54493 رقم ٤33 ل�شنة ٢0٢1 ا�شتئناف مدين ، برد املركبة نوع ميت�شوبي�شي لن�شر موديل ٢016 لوحات رقم
4B11RD4139 اىل  خ�شو�شي دبي رقم القاعدة:JMYSTCY4AGU741747 لون املركبة ف�شي - رقم املحرك 

طالبة التنفيذ وب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )٢08٢8( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : عزة زكريا عبد املنعم بدران

عنوانه:المارات - امارة دبي - النهدة الوىل - دبي - مبنى اجلابري - الطابق 11 - �شقة 11٢0 - بجوار 
دي تو دي 

املطلوب اإعالنه : 1- خالد بدر جمال - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢08٢8( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بف�شخ عقد البيع املوؤرخ يف:٢0٢0/8/٢٤ برد املركبة : نوع 
 JMYSTCY4AGU741747:خ�شو�شي دبي رقم القاعدة V-54493 ميت�شوبي�شي لن�شر موديل ٢016 لوحات رقم
لون املركبة ف�شي - رقم املحرك 4B11RD4139 اىل طالبة التنفيذ ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/07096

اإماراتي اجلن�شية و ميثله بالوكالة/�شلطان احمد راتب اخلطيب - �شوري  ال�م�خ�ط�ر : علي حممد حجي القبي�شي - 
اجلن�شية  ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 

SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�شدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�شارقة برقم
العن�وان : ال�شارقة  اأبو �شغارة - مقابل حديقة اأبو �شغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�شي للعقارات. -

هاتف رقم : 971568189121
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�شية  هندي   - كوران  فنان  ثيمريي  كاندانكون  كومار  �شانوج   : اإليه  ال�م�خ�ط�ر 
 601 7 �شقة رقم  العن�وان : ال�شارقة - القا�شمية - بناية علي القبي�شي - بناية رقم    784197131729721

- هاتف رقم : 971551020339 
مو�شوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�شيك.  الوق�ائع :
بتاريخ �شابق قد حرر ال�مخط�ر اإليه ل�شالح املخط�ر �شيك

“بنك   - رقم “000032” بقيمة “6،250” درهم “�شتة الف ومائتان وخم�شون درهم فقط ل غري” م�شحوب على 
الإمارات دبي الوطني” م�شتحق الدفع بتاريخ 2019/6/15 ، حيث ان ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب. 

اأيام من تاريخ ا�شتالم  اأق�شاها خم�شة  اإليه بال�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة  ال�م�خ�ط�ر  - و عليه يعلن ال�مخ�ط�ر 
الإخطار و اإل �شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. - و عليه يلتم�ش ال�مخطر من �شعادة الكاتب العدل باإمارة 

ال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 20/2019/828 جتاري كلي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل حمكوم عليهم/ 1- �شركة هاي �شتارز تريدنغ جي ال تي ٢- حممد هاين حممد ه�شام ق�شاب 3- �شامر 
حممد ه�شام ق�شاب  - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :ت�شامن كابيتال بي اإ�ش �شي 

وميثله : خمتار حممد باقر غريب 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ ٢0٢0/٢/٢7 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ت�شامن 
كابيتال بي اإ�ش �شي بحل وت�شفية �شركة امل�شماة )هاي �شتارز تريدنغ جي ال تي( وتعني اخلبري احل�شابي 
�شاحب الدور باجلدول م�شفيا لها يتوىل ت�شفيتها قانونا وفق عقد تاأ�شي�شها وتوزيع ما يتبقى من اموالها 

على ال�شركاء بعد �شداد الديون كل بقدر ح�شته واأ�شافت اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1652/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الوىل رقم ٤00

عليه  امل��دع��ي  واع���الن  لنظرها  املاثلة وحت��دي��د جل�شة  ال��دع��وى  بقيد  اول:ال��ت�����ش��ري��ح   : ال��دع��وى  مو�شوع 
ب�شحيفتها وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى:اأ- خماطبة مركز �شرطة الرب�شا لتزويدنا ب�شورة من التعهد 
باملعاملة  قيده  مت  ال��ذي  اجلنائي  البالغ  من  وب�شورة  للمدعي  التعر�ش  بعدم  عليه  املدعي  به  ق��ام  ال��ذي 
رقم:٢٢/00٤٢567٤1 - ب- احالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق الثبات ومنها �شهادة ال�شهود 
عقوق املدعي عليه ويف مو�شوع الدعوى:اول:احلكم بف�شخ والرجوع عن عقد الهبة رقم:97585/٢018 التي 
مبوجبه مت نقل ملكية العقار ل�شم املدعي عليه وخماطبة دائرة الرا�شب والمالك بدبي لعادة ت�شجيل 
العقار مو�شوع الدعوى با�شم املدعي - ثانيا:الزام املدعي عليه بامل�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة 

املدعي : حممد جنيب ال�شرفا
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - �شارع املينا - مبنى بن ثاين اأفنيو - �شقة M0٢ - بجوار مطعم 

احلالب  - وميثله:�شعود �شلطان حمد ال�شبلي
املطلوب اإعالنه :  1- ماجد حممد ال�شرفا  -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:الت�شريح بقيد الدعوى املاثلة وحتديد جل�شة 
لنظرها واعالن املدعي عليه ب�شحيفتها وقبل الف�شل يف مو�شوع الدعوى:اأ- خماطبة مركز �شرطة الرب�شا 
لتزويدنا ب�شورة من التعهد الذي قام به املدعي عليه بعدم التعر�ش للمدعي وب�شورة من البالغ اجلنائي 
طرق  بكافة  املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  احالة  ب-   - رق�����م:00٤٢567٤1/٢٢  باملعاملة  قيده  مت  ال��ذي 
الثبات ومنها �شهادة ال�شهود عقوق املدعي عليه ويف مو�شوع الدعوى:اول:احلكم بف�شخ والرجوع عن عقد 
الهبة رق��م:97585/٢018 التي مبوجبه مت نقل ملكية العقار ل�شم املدعي عليه وخماطبة دائرة الرا�شب 
والمالك بدبي لعادة ت�شجيل العقار مو�شوع الدعوى با�شم املدعي - ثانيا:الزام املدعي عليه بامل�شاريف 
والر�شوم ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ش  املوافق  ٢0٢1/8/19  ال�شاعة 09.00 �ش يف 
مكتب اإدارة الدعوى ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
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اإطالق م�شابقة الفجرية الدولية للعزف على البيانو
•• الفجرية - وام: 

م�شابقة  اإط���الق  ع��ن  اجلميلة  للفنون  ال��ف��ج��رية  اأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
�شمو  حت��ت  تنظمها  ال��ت��ي  البيانو  على  للعزف  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
 ، الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
داخل  من  وا�شعة  مب�شاركة  وذلك  الأكادميية،  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش 

وخارج الدولة، لكافة الفئات العمرية.
وفتحت الأكادميية باب الت�شجيل للم�شاركة يف امل�شابقة اعتبارا من 
للعازفني  الت�شفيات  تبداأ  اأن  على  ال��ق��ادم  نوفمرب   6 وحتى  اأم�ش 
امل�شاركني يف 14 نوفمرب بح�شور جلنة حتكيم دولية ذات م�شتوى 
لهم  وتقدمي  الفائزين  اختيار  �شيتم  و  امل�شرتكني،  اأداء  تقيم  رفيع 
جوائز قيمة، خالل حفل توزيع اجلوائز الذي �شيقام يف الفجرية. 
وقال �شعادة علي عبيد احلفيتي مدير عام اأكادميية الفجرية للفنون 
بداأت  البيانو،  على  للعزف  الدولية  الفجرية  م�شابقة  اإن  اجلميلة 
الإعداد  حيث  من  الدولية،  امل�شابقات  بني  الفنية  ب�شمتها  ت��رتك 
العازفني  لدى  الإبداعية  للجوانب  اإبرازها  خالل  ومن  والتنظيم 
امل�شاركني، الذين يقدمون مقطوعاتهم املو�شيقية الكال�شيكية باأداء 
منفرد، كما متثل فر�شة ثمينة للعازفني من ذوي املهارات العالية 

وال�شباب لإثبات قدراتهم يف العزف .
تنظمها  التي  الفنية  وامل�شابقات  الفعاليات  اأن  احلفيتي  واأ���ش��اف 
الأكادميية، حتظى بدعم كبري من �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�شرقي وحر�ش �شموه الدائم على ت�شجيع املواهب الفنية و 
حتفيزهم على حت�شني مهاراتهم با�شتمرار وال�شعي من اأجل حتقيق 

اأف�شل الإجنازات على ال�شعيد الدويل.
كافة  م��ن  للبيانو  ال��دول��ي��ة  الفجرية  مل�شابقة  املر�شحني  اأن  ي��ذك��ر 
اجلن�شيات ويتوزعون على اأربع جمموعات وح�شب الفئات العمرية 
11 و 13  “ ما بني عمر  10 �شنوات، و”الفئة ب  اأ” حتى  “الفئة 
�شنة، اأما “الفئة �شي” من عمر 14 و 17 �شنة، و”الفئة د “ من 

عمر 18 �شنة فما فوق.

اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
تطلق جائزة  )يف حب النور املبني(

•• الفجرية-وام:

يرعى �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية جائزة )يف 
حب النور املبني( والتي تنفذها اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة تزامًنا مع ذكرى 
ويل  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  اجلائزة  وتاأتي  1443هجري  ال�شريف  النبوي  املولد 
عهد الفجرية ودعمه للمواهب ال�شابة يف الفنون الكتابية والب�شرية بالتعبري الفني 
والإبداعي عن خمتلف املو�شوعات واملنا�شبات، كما تعك�ش حر�ش �شموه على الحتفاء 

بالفنانني واملوهوبني وت�شجيعهم على اإبراز اإبداعاتهم يف املجالني الفني والأدبي.
 وتت�شمن اجلائزة اأربع فئات هي الر�شم، واخلط العربي، وال�ّشعر، والّنحت، على اأن 
يكون العمل الفني امل�شارك من اإبداع امل�شارك نف�شه، واأن يعرب عن مو�شوع امل�شابقة 
به يف جوائز  امل�شاركة  قد متت  يكون  واأّل  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  وه��و حب 
اأخرى �شابًقا، وت�شتهدف الطلبة من الفئات العمرية املختلفة وهي طلبة املدار�ش )اأ( 
14-18 عاًما، وطلبة  العمرية  الفئة  املدار�ش )ب( يف  13 عاًما، وطلبة  حتى عمر 

اجلامعات حتى عمر 25 عاًما. 
و�شيح�شل الفائزون باملراكز الثالثة الأوىل يف جميع فئات اجلائزة على جوائز مالية، 
درهم،   6000 على  )اأ(  املدار�ش  طلبة  فئة  يف  الأول  باملركز  الفائز  �شيح�شل  حيث 

والفائز الثاين على 4000 درهم، والفائز الثالث على 2000 درهم .
ويف فئة طلبة املدار�ش )ب( �شيح�شل الفائز الأول على 8000 درهم، والفائز الثاين 

على 6000 درهم والفائز الثالث على 4000 درهم .
درهم،   15000 على  الأول  باملركز  الفائز  ف�شيح�شل  اجلامعات  طلبة  فئة  يف  اأم��ا 
واملركز الثاين 13000 درهم واملركز الثالث 10000 درهم، و�شيتم تكرمي جميع 

الفائزين يف حفل ذكرى املولد النبوي ال�شريف. 
info@ffaa. وللراغبني يف امل�شاركة ُتر�َشل الأعمال الفنية على الربيد الإلكرتوين

علًما باأن اآخر موعد ل�شتالم امل�شاركات يف اجلائزة هو 25 �شبتمرب 2021.  ae

ترميم  م�شروع  والآث��ار  ال�شياحة  وزارة  جترى 
واإعادة تاأهيل ق�شر حممد على ب�شربا اخليمة، 
مركز  بوا�شطة  الالزمة  الدرا�شات  اإع��داد  بعد 
ال��ق��اه��رة مع  هند�شة الآث����ار وال��ب��ي��ئ��ة ج��ام��ع��ة 
واليهودية  والقبطية  الإ�شالمية  الآث��ار  قطاع 
ال�شطور  خ���الل  ن�شتعر�ش  ول��ه��ذا  ب����ال����وزارة، 

املقبلة نبذة عن تاريخ الق�شر.

اخليمة  ب�شربا  با�شا  على  حممد  ق�شر  افتتح 
فى 26دي�شمرب 2005 الذى بنى قبل مائتى 
م��ن ترميمه  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ع���ام 
املوؤمترات  وتطويره كمركز عاملى لال�شت�شافة 

وكبار الزوار وكمزار �شياحى وذلك بتكلفة 50 
مليون جنيه.

تاريخية  اأحداثا  با�شا  على  حممد  ق�شر  �شهد 
ف��ى حد  فهو  ت��اري��خ م�شر احلديثة  ف��ى  مهمة 
ذاته حتفة معمارية نادرة على م�شتوى العامل 
خا�شة اأنه جمع فى عمارته وفنونه بني العاملني 

الغربى والإ�شالمى، و يبلغ عمره 200 عام.
�شهر ذى  ف��ى  بناء ق�شره  ف��ى  ب��داأ حممد على 
الإن�شاء  على  وا���ش��رف  1223ه�   �شنة  احلجة 
م�����ش��ي��د ع��م��ائ��ره ذو ال��ف��ق��ار ك��ت��خ��دا.. وج���اءت 
ع���م���ارة ال��ق�����ش��ر ع��ل��ى من���ط ج��دي��د مل تعرفه 
ال�شا�شعة  امل�شاحة  و���ش��اع��دت  ق��ب��ل،  م��ن  م�شر 

للموقع اجلديد على اختيار طراز معمارى من 
تركيا، هو طراز ق�شور احلدائق والذى �شاع فى 
تركيا على �شواطئ البو�شفور والدردنيل وبحر 
جوهره  ف��ى  الت�شميم  ه��ذا  ويعتمد  م��رم��رة.. 
�شخم  ب�شور  املحاطة  ال�شا�شعة  احلديقة  على 
هذه  ف��ى  وتتناثر  ال��ع��دد،  قليلة  اأب���واب  تتخلله 
ك��ل منها يحمل �شفات  م��ب��ان،  ع��دة  احل��دي��ق��ة 
الق�شر  اأول من�شاآت هذا  كان  معمارية خا�شة. 
ح�شب موقع الهيئة العامة لال�شتعالمات، هو 
و���ش��ط طريق  وك���ان مو�شعها  الإق��ام��ة  ���ش��راى 
مبان  بها عدة  وكان ملحقا  الكورني�ش احلاىل 
واحلرا�شة،  الق�شر  دواوي����ن  ملوظفى  خ�شبية 
النيل،..  ع��ل��ى  ل��ل��م��راك��ب  م��ر���ش��ى  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الق�شر  حديقة  اإىل  اأ�شيفت   1821 عام  وفى 
حتى  باقية  مازالت  الف�شقية< التى  >�شراى 
مبنى  م���ن  ال��ف�����ش��ق��ي��ة  ����ش���راى  ت��ت��ك��ون  و  الآن، 
يف 88   امل���رت  ون�����ش��ف  م���رتا    76(« م�شتطيل 
الداخلى  الت�شميم  امل���رت «. اأم���ا  ون�����ش��ف  م���رتا 
على  يعتمد  حيث  ن��وع��ه،  م��ن  ففريد  لل�شراى 
كتلة حمورية عبارة عن حو�ش ماء كبري«)61  

مرتا يف 45  مرتا ون�شف املرت «، 
املرمر  ب���ال���رخ���ام  م��ب��ط��ن  م����رت،  وبعمق 2،5    
كبرية  ن���اف���ورة  احل���و����ش  وي��ت��و���ش��ط  الأبي�ش،  
ينبثق  لتما�شيح �شخمة  حممولة على متاثيل 
اأربع  احل��و���ش  اأرك����ان  وف��ى  اأفواهها ،   م��ن  امل���اء 
الف�شقية  حو�ش  حول  ويلتف  ركنية ،   نافورات 
اأعمدة  م��ن  ب��ب��واك��ى  احل��و���ش  على  يطل  رواق 
ذلك  وب��ع��د  عمود ،   م��ائ��ة  ع��دده��ا  يبلغ  رخامية 
بعدة �شنوات اأ�شيفت اإىل حديقة الق�شر »�شراى 

اجلبالية« الباقية هى الأخرى حتى الآن.
ي��ن��ف��رد بها  ال��ت��ى ك���ان  وم���ن الأ���ش��ي��اء اجلميلة 
اأول  اإدخ���ال  �شهد  اأن��ه  �شربا  على  حممد  ق�شر 
اإجنلرتا  عرفت  فقد  احلديثة،  الإ���ش��اءة  نظم 

هذا النظام �شنة 1820 على يد م. 
لعمل  با�شتدعائه  على  حممد  ف��اأم��ر  ج��ال��وى 
وكان  ق�شره  ف��ى  ب��ذل��ك  اخل��ا���ش��ة  التجهيزات 

ذلك يعد نقلة نوعية هائلة.
وق���د ت��ف��رد ال��ق�����ش��ر ف��ى ج��م��ع��ه ب��ني الأ�شلوب 
وب���ني روح تخطيط  ال���زخ���ارف  ف��ى  الأوروب������ى 
بناء  ب��روح  بنى  فالق�شر  الإ�شالمية..  العمارة 
بف�شقية  4 ظ���الت حت��ي��ط  ف��ل��دي��ن��ا  امل�����ش��ج��د.. 

�شخمة وكاأنها باحة م�شجد.
باأ�شلوب  فنفذت  الق�شر  وزخ����ارف  ر���ش��وم  اأم���ا 
الر�شوم اليطالية والفرن�شية فى القرن التا�شع 

من  بفنانني  على  حممد  ا�شتعان  حيث   ، ع�شر 
الفرن�شيني واليطاليني واليونانيني والأرمن 
ل��زخ��رف��ة ق�����ش��ره، وم��ن ال��روائ��ع ال��ت��ى ي�شمها 
حممد  تخ�ش  مر�شومة  اأثرية  لوحات  الق�شر 

على با�شا واأفراد اأ�شرته.
ومن الروائع التى ت�شتحق الذكر برج ال�شاقية 
املهند�ش  ان  تتمثل معجزته وروعته فى  الذى 
الذى اأن�شاأه كان يهدف اإىل حتقيق عدة اأ�شياء، 
ك��ب��ري ليحقق بفارق  ارت���ف���اع  ع��ل��ى  ب��ن��اه��ا  ف��ق��د 
لت�شغيل  يكفى  للمياه مبا  اندفاع  قوة  املن�شوب 

نافورة الف�شقية، 
النيل  اأنه كان يتم �شحب مياه  اإىل ذلك  اأ�شف 
عرب نفق لي�شب بعد مروره فى ال�شاقية فى 4 
املياه خاللها قبل مرورها  تنقية  يتم  اأحوا�ش 
اأخرى  م��رة  لتخرج  نقية  الف�شقية  حو�ش  فى 

عرب قنوات للرى.

14 معلومة عن الق�ضر:
1- يقع الق�شر على م�شاحة 26 فداًنا.

2- مت بناوؤه يف عام 1808م، وا�شتمرت عملية 
البناء حتى عام 1821.

3- م��ك��ون م��ن م��ب��ن��ى ك�����ش��ك اجل��ب��الي��ة الذي 
يتخذ �شكل امل�شتطيل ويتكون من طابق واحد، 

ومبنى ق�شر الف�شقية.
4- اأ�شرف على التنفيذ ُم�شّيد عمائره املهند�ش 

املعماري ذو الفقار كتخدا.
5- افتتح ق�شر حممد على با�شا ب�شربا اخليمة 
من  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د   2005 يف 
لالأ�شت�شافة  عاملى  كمركز  وتطويره  ترميمه 
وذلك  �شياحى  وكمزار  ال��زوار  وكبار  املوؤمترات 

بتكلفة 50 مليون جنيه.
احداثا  ب��ا���ش��ا  ع��ل��ى  ق�����ش��ر حم��م��د  ���ش��ه��د   -6
فهو  احلديثة  م�شر  ت��اري��خ  يف  مهمة  تاريخية 
يف حد ذاته حتفة معمارية نادرة علي م�شتوي 
العامل خا�شة انه جمع يف عمارته وفنونه بني 
العاملني الغربي والإ�شالمي، ويبلغ عمره 200 

عام
ال��ت�����ش��م��ي��م يف ج���وه���ره علي  ي��ع��ت��م��د ه����ذا   -7
احلديقة ال�شا�شعة املحاطة ب�شور �شخم تتخلله 
احلديقة  ه��ذه  يف  وتتناثر  العدد،  قليلة  اأب��واب 
معمارية  �شفات  يحمل  منها  ك��ل  م��ب��ان،  ع��دة 

خا�شة.
�شراي  ه��و  الق�شر  ه��ذا  من�شاآت  اأول  ك��ان   -8
الإقامة وكان مو�شعها و�شط طريق الكورني�ش 

م��ب��ان خ�شبية  ع���دة  ب��ه��ا  وك���ان ملحقا  احل���ايل 
ملوظفي دواوين الق�شر واحلرا�شة، اإ�شافة اإيل 

مر�شي للمراكب علي النيل.
9- يف عام 1821 اأ�شيفت اإيل حديقة الق�شر 
حتي  باقية  م��ازال��ت  ال��ت��ي  الف�شقية«،  »���ش��راي 

الآن.
مبني  م����ن  ال��ف�����ش��ق��ي��ة  �����ش����راي  ت���ت���ك���ون   -10
م�شتطيل  )76  مرتا ون�شف املرت يف  88  مرتا 

ون�شف املرت (. 
على  يعتمد  لل�شراي  الداخلي  الت�شميم   -11
كتلة حمورية عبارة عن حو�ش ماء كبري  )61  

مرتا يف 45  مرتا ون�شف املرت (، 

املرمر  ب���ال���رخ���ام  م��ب��ط��ن  م����رت ،    2،5 وبعمق  
الأبي�ش.

12- يتو�شط احلو�ش نافورة كبرية حممولة 
من  امل��اء  ينبثق  �شخمة  لتما�شيح  متاثيل  علي 

اأفواهها .
ن��اف��ورات ركنية ،  اأرب��ع  اأرك���ان احلو�ش  13- يف 
علي  يطل  رواق  الف�شقية  حو�ش  ح��ول  ويلتف 
احل���و����ش ب��ب��واك��ي م���ن اأع���م���دة رخ��ام��ي��ة يبلغ 

عددها مائة عمود .
14- بعد ذلك بعدة �شنوات اأ�شيفت اإيل حديقة 
الق�شر »�شراي اجلبالية« الباقية هي الأخرى 

حتي الآن.

م�ضاحته 26 فداًنا وبني يف 13 �ضنة

عمره 200 عام ويتم ترميمه.. تعرف على تاريخ ق�شر حممد علي با�شا ب�شربا
�ضهد ق�ضر حممد على با�ضا اأحداثا تاريخية مهمة فى تاريخ م�ضر احلديثة
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ل امل�ضاركة يف اأعمال الدراما- كوميدي اأف�ضّ

بونيتا �شعادة: 
التمثيل والتقليد هما 
جمرد هوايتني اأحبهما

الكوميدية؟ الإطاللت  لني  تف�شّ هل  • كممثلة، 
ل امل�شاركة يف اأعمال الدراما- كوميدي. - بل اأف�شّ

وم�شل�شل )زوج حتت الإقامة اجلربية( عمٌل من هذا النوع، وهو غري غارق 
�شرف  ك�شيفة  بامل�شاركة  )راح���وا(  م�شل�شل  يف  اكتفيُت  بينما  ال��درام��ا،  يف 
وبدور �شغري جداً، لأنه ل ميكنني اأن اأقوم باأي من الأدوار التي �شارك فيها 

غريي من املمثلني، لأنني ل اأجد نف�شي فيها.
لبنان؟ يف  جداً  نادرة  الكوميديا  تقدمي  فر�ش  اأن  ترين  • هل 

- كال، اأنطوانيت عقيقي تقّدم الكثري من الأدوار الكوميدية.
َمن يكون ا�شمه )�شاِرباً( ولديه جمهور كبري يتابعه، ل يتوقف عن العمل 
الكوميدية  ال��درام��ا  َم��ن هم يف  ل��ه. كل  املُنا�ِشبة  الأدوار  ت��واف��رت  يف ح��ال 

يعملون.
بتقليدها  قمِت  عندما  ن��ور  م��رمي  فعل  رّد  �شدمك  ه��ل  ب�شراحة،   •

بح�شورها؟
- كال، لأنني كنت اأعرف ماذا �شيح�شل. هم اأخربوين اأنها �شتنفعل ولن 
ترحب بي، وبالرغم من رد فعلها وا�شلُت تقليدها يف الربنامج من 

اأجل اإ�شعاد النا�ش، مع اأنني كنت اأف�شل اأن تكون اأكرث جتاوباً معي.
بتقليدها؟ تقومني  التي  ال�شخ�شيات  كل  حتبني  • وهل 

- لي�ش بال�شرورة.
ومهنتي ودوري وواجبي تفر�ش علّي تقليد ال�شخ�شيات املعروفة، 

ول ميكنني اأن اأقّلد ابنة اجلريان مثاًل.
ن�شبة  الفيديو  وح��ق��ق  رح��م��ة،  دان��ي��ي��ال  بتقليد  قمت  اأخ����رياً، 
م�شاهدة عالية جداً، و�شاهده على تطبيق )تيك توك( اأكرث 

من 38 األف �شخ�ش.
تقليدها  على  ي�شاعد  ما  لديها  دانييال  اأن  �شك  ل   •

بلهجتها، وطريقة كالمها وحركتها؟
- هي )كاركتري(.

ال�شوؤال  ه����ذا  ع���ن  مب���ع���زل  ول���ك���ن 
معجبة  ل�������ش���ُت  ب���ال���ت���ح���دي���د، 
التي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ب��ن�����ش��ف 
اأنا  م��ث��اًل،  بتقليدها.  اأق���وم 
م�����ن امل���ع���ج���ب���ني مب���اج���دة 
الرومي، ومرمي نور لأنها 
واأنا  ج��داً  مثقفة  اإن�شانة 

اأتعلم منها.
يف املقابل، ثمة �شخ�شيات 
ل ميكن اأن اأتثقف منها، 
وب��ال��رغ��م م���ن ذل���ك اأنا 
تقليدها  ع��ل��ى  جم����ربة 
اإم����ا لأن���ه���ا م��ع��روف��ة اأو 

م�شتفزة.
ه������ن������اك ����ش���خ�������ش���ي���ات 
و�شخ�شيات  م�����ش��ت��ف��زة 
م������ع������روف������ة وح����������الت 
وفنانون  )ك���اراك���ت���ري( 
ميكن  ل  حم�����رتم�����ون 
التغا�شي عن تقليدهم.

ق��ّل��دُت ع���دداً ك��ب��رياً من 
اإلي�شا  بينهم  امل�شاهري، 
واأح�����������الم وم��������رمي ن���ور 
ومايا  كلينك  وم���ريي���ام 
دي����اب واأ����ش���ال���ة وف���ريوز 
و�����ش����ام����ي����ة اجل�����زائ�����ري 
وفاتن  ب��ول��ن��د  وح��ل��ي��م��ة 

حمامة.
املحامية  قّلدُت  واأخ���رياً، 

ب�شرى اخلليل.
ال�شخ�شيات  من  اأّي   •
وج�����������دِت �����ش����ع����وب����ًة يف 

تقليدها؟

رُت فيديو  - اأحب تقليد نوال الزغبي، ولكنني اأجد �شعوبة يف ذلك، وح�شّ
)اإن�شتغرام( وظهرُت  على  ون�شرته عرب �شفحتي  عيد ميالدها  مبنا�شبة 

فيه اأقّلد نوال من خالل اأبرز اإطاللتها وحركاتها.
ول  خ��ي��اط،  مرينا  اإخ���راج  م��ن  م�ش  )�شحيح  بتعليق:  الفيديو  واأرف��ق��ُت 
قلبي طيب  براند ول جنوميتي مثلك ول  ثيابي  ول  كلبتك  الكلبة كرب 
مثل قلبك، ب�ش املهم من هيدا وكلو انو بقّدرك وبحبك ك�شخ�ش بالدرجة 

الأوىل(.
ورّدت نوال الزغبي على املعايدة وكتبت: )اأحبك(.

الزغبي؟ نوال  تقليد  يف  ال�شعوبة  تكمن  كانت  • واأين 
- نوال الزغبي وجهها كبري واأنا وجهي �شغري، لذلك ا�شتعنُت باملاكياج كي 

اأعّدل مالمح وجهي.
الرجال؟ تقّلدين  ل  • وملاذا 

- �شبق اأن قّلدت عمرو دياب مرة واحدة، و�شاأفعل ذلك لحقاً، بعد النتهاء 
من تقليد بع�ش ال�شخ�شيات.

الأيام؟ هذه  يف  بكرثة  املتوافرة  التمثيل  عرو�ش  من  اأنت  • اأين 
- هي موجودة، ولكنني ل اأقبل اإل بالدور الذي ي�شبهني، اأرتاح له، اأحبه 
ما  اأفعل  بل  والتقليد،  التمثيل  اأمتهن  ل  متثيله.  عند  بال�شعادة  واأ�شعر 

اأرتاح له.
مهنتك؟ • وما 

هوايتني  جم���رد  ه��م��ا  والتقليد  والتمثيل  اأح��ب��ه،  جم���ال  اأي  يف  اأع��م��ل   -
اأحبهما.

مهنتي هي هوايتي، ويدخل يف نطاقها تقدمي الربامج، متثيل دور اأحبه، 
تقليد ال�شخ�شيات واإجراء املقابالت. مثاًل، مقابلتي مع متام بليق جنحت 

كثرياً وحققت �شدى اإيجابياً عند النا�ش.
ال�شا�شات،  على  اأعمالهم  ُتعر�ش  ممثلون  هناك  بينما  ملقابالتي،  اأخطّط 

ولكن النا�ش ل يتابعون مقابالتهم، بل ينزعجون منهم.
الدرامية؟ الأدوار  ترف�شني  • وملاذا 

- لعبُت الدراما يف بع�ش الأعمال، والدور هو الذي يحدد كل �شيء.
مثاًل، ميكنني تقدمي دور رول بق�شماتي يف م�شل�شل )ع�شرين ع�شرين(، 

وقد لفتني ح�شورها يف هذا العمل.
هي فنانة حقيقية ول تنتظر اأدوار البطولة، بل تنّوع يف اأدوارها ول تفعل 
كما غريها اللواتي يوّقعن عقوداً مع �شركات الإنتاج للعب اأدوار البطولة 

فقط.
مثاًل، طوين عي�شى كان �شيفاً حمبَّباً يف )ع�شرين ع�شرين( ومثله بديع 

اأبو �شقرا يف م�شل�شل )للموت(.
يكفي اأدوار بطولت.

كل  تلعب  ولكنها  اللبنانيات،  املمثالت  اأه��ّم  لب�ش هي من  كارمن  اأن  ومع 
الأدوار.

املمثلة؟ اأو  املمثل  توؤذي  الأوىل  البطولت  بع�ش  اأن  تق�شدين  • هل 
- بل توؤذي النجوم، لأنهم لو كانوا ممثلني حقيقيني مَلا كان قِبلوا بها.

النجوم؟ هوؤلء  اأ�شماء  حتددي  اأن  ميكن  • هل 
- لي�ش بال�شرورة، لأن النا�ش يعرفونهم. هناك ممثلون بارعون يلعبون 

اأدواراً م�شاندة اأمام جنوم ل ي�شتحقون اأدوار البطولة.
لأدوار  عقوداً  معها  وتوّقع  الأ�شماء  بع�ش  حتتكر  الإن��ت��اج  �شركات  بع�ش 
تلك  عنها  تتخلى  اأن  تخ�شى  لأن��ه��ا  تنتجها،  ال��ت��ي  الأع��م��ال  يف  البطولة 

الأ�شماء يف حال حققْت جنومية كبرية.
اأ�شحابها ل  الأ���ش��م��اء لأن  ب��ه��ذه  الأذى  ُت��ْل��ِح��ُق  ال�����ش��رك��ات  واق��ع��ي��اً  ول��ك��ن 
اأبطال  يكونوا  اأن  يفرت�ش  ول  منهم  اأك��رب  احِلْمل  اإن  اإذ  دائماً،  ينجحون 

وبطالت اأعمالهم.
بينما تعجبني جتربة رول بق�شماتي التي كانت بطلة يف دوٍر اأول مع تيم 

ح�شن، وما لبثت اأن �شاركت يف دور ُم�شاِند مع نادين جنيم.
كما اأنه يف املقابل، هناك ممثلون ُم�شاِندون اأنتظر اإطاللتهم على ال�شا�شة، 
كما ح�شل مع اأحمد الزين وكارول عبود يف )للموت(، مع اأنهما مل يكونا 

بطلْي العمل.

األفت عمر تبداأ ت�شوير 
)اأجازة مفتوحة(

اأكدت الفنانة األفت عمر، اأنها بداأت ت�شوير م�شبل�شل "اإجازة مفتوحة" مع 
اأيوب ومراد مكرم وه�شام  النجوم �شريف منري ولقاء اخلمي�شي و�شميحة 

اإ�شماعيل وجمموعة كبرية من النجوم.
تلعب األفت عمر يف امل�شل�شل، دور "اأماين" �شديقة ندى التي تلعبها لقاء 
اخلمي�شي، وهي �شخ�شية ثرية قد تبدو تافهة وتهتم باملو�شة فقط لكنها 

يف احلقيقة ثرية وبعد جمموعة مواقف ت�شبح مدر�شة مو�شيقى.
وعدد  و�شيرنجي  �شليم  مها  وان��ت��اج  حماقي  حممد  اإخ����راج  م��ن  امل�شل�شل 
اأخر  وكانت  الرم�شاين،  املو�شم  خ��ارج  عر�شه  و�شيتم  حلقة   45 حلقاته 
مت  نا�ش" ال��ذي  "ولد  م�شل�شل  يف  �شرف  ك�شيفة  م�شاركتها  األفت  اأع��م��ال 

عر�شه يف رم�شان املا�شي.

يحيى الفخراين يعود جلمهور االإ�شكندرية بـ)ياما يف اجلراب ياحاوي( 
الفخراين  ي��ح��ي��ى  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��م  اأع����رب 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ب��ال��ع��ودة جلمهور 
امل�شرحي  عر�شه   خ��الل  من  الأ�شكندرية 
"ياما يف اجلراب ياحاوي" الذي  اجلديد 
ي��ت��م اف��ت��ت��اح��ه ال��ي��وم ع��ل��ى امل�����ش��رح الكبري 
مبكتبة الأ�شكندرية كاأول عر�ش م�شرحي 
الأ�شكندرية  من  ينطلق  كبري  جماهريي 
منذ �شنوات طويلة ويف اأول مرة اأي�شاً يقف 

فيهاالنجم الكبري على م�شرح املكتبة.
وابدي الفخراين حما�شه  ال�شديد ملبادرة 
كايرو �شو باإطالق العرو�ش ال�شخمة من  
الأ�شكندرية  وجمهورها املتميز �شواء من 
من  العري�شة  اجلماهري  او  الثغر  اه��ايل 
حمافظات  جميع  م��ن  القادمني  ع�شاقها 

م�شر.
اآخ����������ر ع�����ر������ش م���������ش����رح����ي ل���ل���ف���خ���راين 
بالأ�شكندرية كان عام 2016 على م�شرح 
عام  وقبلها  بالأ�شكندرية  التون�شي  ب��ريم 
 ، لري"  امل��ل��ك   " ع��ر���ش  ع��ن��دم��ا   2008
ليعود هذه املرة بالعر�ش اجلديد "ياما يف 

اجلراب ياحاوي" 
عن رائعة بريم التون�شي واملو�شيقار اأحمد 
�شدقي " ليلة من األف ليلة" من اإنتاج " 

كايرو �شو" 
واإخراج جمدي الهواري مبعاجلة جديدة 
واأحدث تقنيات واأ�شرف عليها فنياً حممد 

هاتي ،
 وي�������ش���ارك يف ب��ط��ول��ت��ه��ا ع����دد ك��ب��ري من 

النجوم الالمعني يجتمعون يف عمل واحد 
جنما  و  ن�شار  اإي���اد  النجم  ه��م  م��رة  لأول 
ال�شرنوبي وكارمن �شليمان  الغناء حممد 
امل�شرح  وجن��وم  الد�شوقي  �شريف  والنجم 
�شيف  ونا�شر  ون�ش  ولبنى  اإب��راه��ي��م  �شما 
واإ�شماعيل  اإدري�������ش   ور���ش��ا  وع��الءق��وق��ة 

فرغلي.
يا ما يف اجل��راب يا ح��اوي ت��دور يف اجواء 

الف ليلة وليلة ال�شاحرة املثرية 
ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي 
الغنائي ال انها ت�شم كل عنا�شر الدراما 
امل�شرحية من الت�شويق و ال�شراع الن�شاين 
يف احداث جتمع احلب واخليانة والتامر 

وال�شراع علي ال�شلطة.

ع اللبنانية بونيتا �ضعادة ن�ضاَطها بني التقليد والتمثيل والظهور  ُتَوزِّ
اأنها َتعتر  ق النجاح يف كلها. ومع  قِّ عر )ال�ضو�ضيال ميديا( وُتَ
، فاإنها جتد يف املجال الثالث املنر  اأنها ل متتهن املجالنينْ الأولنينْ

احلقيقي الذي تعتمد عليه بالدرجة الأوىل.
�ضاركتنْ يف م�ضل�ضلينْ )زوج تت الإقامة اجلرية( ويف )راحوا(، 
وتقق نف�ضها بالأعمال الدراما - كوميدي، ولذا اكتفت بامل�ضاركة 
بدور ق�ضري يف امل�ضل�ضل الثاين، كما تقول يف هذا احلوار، لفتة اإىل 
اأن اأدوار البطولة الأوىل اأحلقت الأذى ببع�ض النجمات، لأنهن مل 

ل العمل. يكّن على قدر م�ضوؤولية تمُّ
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حتديد اأعرا�ش �شداع كوفيد19
بكلية  اجلينية  الأوبئة  علم  اأخ�شائي  �شبيكرت  تيموتي  الربوفي�شور  اأعلن 
لندن امللكية، اأن ظهور ال�شداع، قد ي�شري اإىل الإ�شابة باأنواع جديدة من 

الفريو�ش التاجي امل�شتجد.
اأن  اإىل   ،The Telegraph ل�شحيفة  الربوفي�شور يف حديث  وي�شري 

ال�شداع قد يكون على �شكل نب�شات اأو حادا اأو على �شكل �شغط.
ووفقا له، ي�شكو ثلثا امل�شابني بالفريو�ش التاجي امل�شتجد من ال�شداع، يف 

حني يظهر ال�شداع لدى ن�شف املر�شى الذين اأعمارهم تفوق 40 عاما.
ويقول الربوفي�شور، اإن غالبية املر�شى ي�شكون اإما من �شداع خفيف اأو حاد 
3-5 اأيام، ويظهر يف جانبي الراأ�ش وقد يكون على �شكل نب�شات،  ي�شتمر 

اأوحادا اأو على �شكل �شغط ول تنفع الأدوية امل�شكنة يف تخفيفه".
ب�  امل�شابني  املر�شى  م��ن  باملئة   15 اأن  اإىل  الن��ت��ب��اه،  الربوفي�شور  ويلفت 

فقط. ال�شداع  من  "كوفيد19-" ي�شكون 
املر�ش مت�شابهة مع  اأعرا�ش هذا  اأن  اإىل  الربيطانيون،  الباحثون  وي�شري 
اأعرا�ش اأمرا�ش الربد العتيادية، حيث يعاين امل�شاب من ال�شداع والزكام 

والتهاب احللق والعط�ش وال�شعال.

كيف نقلل من كثافة التعرق؟
اأعلنت الدكتورة يوليا ناغايت�شيفا، اأخ�شائية الأمرا�ش اجللدية، اأن غالبية 
النا�ش يواجهون يف الطق�ش احلار م�شكلة التعرق الغزير، وك�شفت الطرق 

التي ت�شمح بتقليلها.
التعرق، عملية  اأن  اإىل  "�شبوتنيك"،  لراديو  الأخ�شائية يف حديث  وت�شري 
اأن ل  اأجل  ف�شيولوجية طبيعية، تنقذ ج�شمنا من احل��رارة الزائدة. ومن 

يزعجنا التعرق، يجب مراعاة قواعد النظافة ال�شخ�شية الالزمة.
وتقول، "يجب اأن تكون النظافة ال�شخ�شية يف مقدمة كل �شيء: ال�شتحمام 
�شباحا وم�شاء، ويجب تنظيف منطقة الإبط بال�شابون، بهدف التخل�ش 

من جميع اأنواع البكترييا التي تع�ش�ش على اجللد".
وتن�شح الأخ�شائية، با�شتخدام، بعد ال�شتحمام امل�شائي، م�شتح�شر م�شاد 
التعرق  غ��دد  ن�شاط  يكبح  ال��ذي  الأمونيوم،  كلوريد  على  يحتوي  للتعرق 
ويقلل من عملية التعرق، ويف ال�شباح ميكن ا�شتخدام م�شتح�شرات مزيلة 

للرائحة.
من  م�شنوعة  اأح��ذي��ة  اح��ت��ذاء  يجب  ال��ق��دم��ني،  تعرق  ولتقليل  وت�شيف، 
جلد طبيعي وجوارب قطنية، وا�شتخدام م�شتح�شرات خا�شة متنع تعرق 

القدمني.
على  حت��ت��وي  ال�شيدليات  يف  ت��ب��اع  خا�شة  م�شتح�شرات  "توجد  وت��ق��ول، 
كلوريد الأملنيوم، حيث ميكن بعد غ�شل القدمني وجتفيفها ا�شتخدام هذه 

امل�شتح�شرات، لأنها تكبح ن�شاط الغدد العرقية ومتنع التعرق بغزارة".
وت�شري الطبيبة، اإىل �شرورة النتباه اإىل املواد الغذائية، وجتنب الإفراط 
يف ا�شتخدام التوابل وامل�شروبات الكحولية، لأنها تزيد من التعرق. كما اأن 

املالب�ش تلعب دورا يف عملية التعرق.
اأن�شجة ا�شطناعية، حتفز عملية التعرق.  "املالب�ش امل�شنوعة من  وتقول، 
لذلك يجب ارتداء مالب�ش م�شنوعة من اأن�شجة طبيعية". وت�شيف، ولكن 
اإذا كانت عملية التعرق غزيرة وتزعج ال�شخ�ش خالل فرتة طويلة، فعليه 

ا�شت�شارة الطبيب الأخ�شائي، لأنها قد ت�شري اإىل الإ�شابة مبر�ش ما.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�شخن حرارة ال�شم�ش الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�شية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �شخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  اقل  ي�شبح  ال��ذي  الهواء  ال�شم�ش  ت�شخن  ال�شتوائية 
حتدث  الأخ���رى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�شتواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�شي الدنيا 

الأربع
 • ما �ضبب ملوحة مياه البحر؟

مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأن��ه��ار  مياه  امللح  ه��ذا  م�شدر  الب�شر  ي�شتخدمه  ال��ذي  الطعام 
التي  ال�شخور  ملح  اإذاب���ة  على  الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  البحار  يف  ت�شب 

تعرت�ش طريقها وحتمله اىل البحر 
الفلوكرو�ضي�ض؟ مبر�ض  اأ�ضيب  اإذا  الإن�ضان  يفقده  الذي  • ما 

ال�شعر

ج�شر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�شر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ش يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �شطح  م�شتوى  عن  تنخف�ش  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�شم�ش  هي  الأر�ش  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�شان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني
�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ش ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ش  ان  تعلم  • هل 

جحا والأرانب 
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اجلوز 
باأن  اأم��ريك��ي��ة حديثة  درا���ش��ة  اأف����ادت 
اأوق���ي���ة واح����دة م��ن مك�شرات  ت��ن��اول 
اجلوز يوميا ميكن اأن ي�شهم يف اإبطاء 

منو وانت�شار �شرطان الثدي.
وقام باحثون بكلية الطب يف جامعة 
مار�شال ومركز اإدوارد ال�شامل لعالج 
ال�����ش��رط��ان ب���اإج���راء ال���درا����ش���ة التي 

ن�شرت بدورية بحث التغذية )Nutrition Research( العلمية.
ولر�شد تاأثري مك�شرات اجلوز يف احلد من �شرطان الثدي، راقب الفريق 
جمموعة من الفئران امل�شابة باملر�ش. واكت�شف الفريق اأن تناول ما يوازي 
اأوقية من مك�شرات اجلوز يوميا )الأوقية ت�شاوي 28 غراما( ملدة اأ�شبوعني 
�شاهم يف كبح منو وانت�شار �شرطان الثدي. وبناء على هذه النتائج اخترب 
ال�شيدات امل�شابات ب�شرطان  الباحثون مك�شرات اجلوز على جمموعة من 
اأوقية من مك�شرات اجلوز  اأولية، حيث تناولن  الثدي، يف جتربة �شريرية 
الثدي بداأت بالنخفا�ش، كما  اأن كتل �شرطان  الباحثون  يوميا. واكت�شف 
تراجع انت�شار الأورام لدى الالتي تناولن اجلوز، مقارنة مع اأقرانهن ممن 
اجلوز  مك�شرات  اأن  اأي�شا  الباحثون  ووج��د  اجل��وز.  مك�شرات  يتناولن  مل 
يف  �شاهم  مما  الثدي  ل�شرطانات  اجليني  التعبري  يف  كبريا  تغريا  اأحدثت 
مكافحة الأورام اخلبيثة. وقد اأدى تناول مك�شرات اجلوز اإىل تباطوؤ منو 
كما  باملر�ش،  امل�شابات  وال�شيدات  الفئران  ل��دى  الثدي  �شرطان  وانت�شار 

اأفادت قائد فريق البحث د. اإيلني هاردمان.

اأن  وق��رر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ش جميل  بذكر  الولود فجاء  الأران���ب  زوج��ا من  ال�شوق  ا�شرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�شرتيح قليال فجل�ش يف ظل �شجرة وو�شع �شلته التي كانت الرانب قد 
قر�شت جزءا منها على الر�ش وو�شع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�شلة ثم فرد ج�شده 
على الر�ش وا�شعا يده حتت راأ�شه كو�شادة واغم�ش عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �شريبيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكرب فياأتوا بازواج كثرية من الرانب. اذن �شيتوالد الم والب 
والبناء و�شي�شدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�شريه لن الرانب حتمل وتلد ب�شرعه و�شيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�شيغرقهما بالطعام ليكربوا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�شرتى زوجا من البط 
ليبي�ش ويفق�ش بطا �شغريا ويكرب ليبي�ش اي�شا و�شي�شرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�شرتى 
معزة �شغريه حلوبا وتلد اي�شا ومتتلىء الغرفة لت�شبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه ار�ش كاملة ول ي�شتطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة والطعام واغم�ش عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�شهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�شية جتري فيها ومترح وت�شمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�شرتى ما�شية وهذه فعنده تكفي كثريا.. وا�شتيقظ من النوم مرتاحا مب�شوطا و�شعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�شلة ولب�شهما وحني جاء دور ال�شلة فوجىء بها خالية فقد قر�شها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ش هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�شه فاأخذ ي�شرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ش اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�شية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقريا يا وياله.. واحالماه. 

اأن  املناعة واحل�شا�شية،  اأخ�شائية  يارت�شوفا،  اإيرينا  الدكتورة  اأعلنت 
الأكرث  والأع��را���ش  واحل�شا�شية،  الأزه���ار  تفتح  مو�شم  هو  ال�شيف 
ان��ت�����ش��ارا ه��ي ال��زك��ام وال��ع��ط�����ش. ول��ك��ن مل���اذا يتفاعل اجل�����ش��م بهذه 

ال�شورة؟
لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  الأخ�شائية  وت�شري 
اإىل اأن ال�شعال والزكام لي�شا دائما من اأعرا�ش املر�ش اأو احل�شا�شية، 

ولكن مع ذلك عند ظهور مثل هذه الأعرا�ش يجب النتباه لها.
وتقول، "قد يكون العط�ش يف ال�شيف مرتبطا باحل�شا�شية من حبوب 
لذلك  الطق�ش.  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  وه��ذا  م��ا.  لنبات  الطلع 
ال�شيف  يف  والطق�ش  معينة.  اأي��ام  يف  بها  ال�شخ�ش  ي�شعر  األ  ميكن 
عادة يكون جافا، لذلك يرفع الهواء الغبار وحبوب الطلع، ما ي�شبب 
ف�شيولوجية  عملية  العط�ش  وت�شيف،  الغالبية".  ل��دى  العط�ش 

طبيعية، لذلك ل داعي اإىل قمعها.
ال�شعال  اأن  اأي  اإزال��ة �شيء ما.  اإىل  اآلية وقائية تهدف  "هي  وتقول، 
للخوف  حاجة  ل  طبيعية،  اأم��ور  جميعها  ال��زك��ام،  وحتى  والعط�ش 
منها. وي�شتخدمها اجل�شم لإخراج �شيء ما دخل اإليه يف مكان غري 

منا�شب".
ا�شت�شارة  ي��ج��ب  وا���ش��ت��م��رت،  الأع����را�����ش  ه���ذه  ا���ش��ت��دت  اإذا  ول���ك���ن، 
ت�شتمر  عندما  فقط  نقلق  اأن  "يجب  وتقول،  الأخ�شائي.  الطبيب 
باإفرازات  امل�شحوب  الأن��ف  احتقان  الأعرا�ش فرتة طويلة مع  هذه 
يف  اأن��ه  اإىل  الأخ�شائية،  وت�شري  الطبيب".  زي���ارة  وينبغي  غ��زي��رة. 
ظروف جائحة "كوفيد19-" ميكن اأن يثري العط�ش قلق املحيطني 
بال�شخ�ش، لذلك يجب عند العط�ش اأو ال�شعال تغطية الأنف والفم 

مبنديل ملنع انت�شار الرذاذ الناجت.

كيف نعط�ش ب�شورة �شحيحة و�شحية؟

املغني كري�ض روبن�ضون يوؤدي اأغنية من فيلم The Black Crows الذي يتم عر�ضه يف م�ضرح جرمانيا للتاأمني يف اأو�ضنت، تك�ضا�ض.ا ف ب


