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ن�شائح للحفاظ على �شباب الب�شرة
ال��ب�����ش��رة تفقد  اإن  ب��رج��ي��ت ه��وب��ر  الأمل��ان��ي��ة  التجميل  ق��ال��ت خ��ب��رة 
اإىل  حتتاج  فاإنها  وبالتايل  العمر،  يف  التقدم  مع  ومرونتها  ن�شارتها 

عناية خا�شة للحفاظ على مظهرها اجلميل.
واأو�شحت هوبر اأن العناية ال�شليمة بالب�شرة يف الِكرب تبداأ بالتنظيف 
اأ�س  ال�شحيح. ولهذا الغر�س، ينبغي ا�شتخدام منتجات تنظيف ذات 
هيدروجيني حم�شي، نظراً لأن الب�شرة يف الِكرب تكون ح�شا�شة جتاه 

منتجات التنظيف القلوية مثل ال�شابون ورغوة التنظيف.
وبعد التنظيف ينبغي تطبيق كرمي عناية نهاري غني مبواد مرطبة 
مثل حم�س الهيالورونيك، كما ينبغي اأن يحتوي الكرمي على ُمعامل 
الأ�شعة  من  الب�شرة  حلماية  ع��ال   SPF ال�شم�س  اأ�شعة  من  حماية 
فوق البنف�شجية ال�شارة. وقبل الذهاب اإىل الفرا�س، ينبغي تنظيف 
ي�شاعد  ليلي  عناية  املكياج مع تطبيق كرمي  بقايا  من  الب�شرة جيداً 

الب�شرة على ال�شت�شفاء والتجدد.

حل �شحري غذائي يقلل من تف�شي كورونا
الغذائية  املكونات  بع�س  اأن  اإىل  اأمركية  جامعة  يف  باحثون  خل�س 
ميكن اأن ت�شاهم يف التقليل من تف�شي فرو�س كورونا امل�شبب ملر�س 

"كوفيد19-".
كينزل  مايكل  ف��ل��وري��دا،  ب��ولي��ة  �شنرتال  جامعة  يف  الباحثان  وق��ال 
وكرمي اأحمد، تناول بع�س الأطعمة ميكن اأن يوؤدي اإىل تقليل حجم 
اللعاب لدى الفرد، ويوؤدي اإىل تقليل كميات القطرات التي يطلقها 

الإن�شان يف الهواء وحتمل فرو�س كورونا.
 Nature Scientific ون�شر الباحثان نتائج درا�شتهما يف دورية
اإن الدرا�شة تعطي �شياقا جديدا  Reports العلمية، وقال كينزل 
الأوىل  هي  درا�شتهما  اأن  واأ�شاف  كورونا.  تف�شي  م�شدر  يف  للتحكم 

التي تركز على ما يخرج من جتويف الفم ب�شاأن كورونا.
الطلبة  على  الأقنعة  ارت���داء  اأث��ر  حتديد  على  واأح��م��د  كينزل  وعمل 
ت��زي��د م��ن قدرة  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ال��درا���ش��ي��ة، ومعرفة  داخ���ل الف�شول 

ال�شخ�س على ن�شر الفرو�س.
وخل�س الباحثان اإىل اأن مكونات غذائية مثل الزجنبيل ون�شا الذرة، 
واملثلجات"،  ال�شوكولته  �شناعة  يف  "تدخل  واأغ��ار  الزانثان،  و�شمغ 

تقلل من قطرات اللعاب اخلارج من اجل�شم.
كمية  م��ن  قلل  الزجنبيل  اأن  الباحثون  لح��ظ  امل��ث��ال،  �شبيل  وع��ل��ى 
اإىل  وعمل  باملئة،   80 عن  تزيد  بن�شبة  العط�س  عن  الناجتة  اللعاب 

جانب القناعة على تقليل امل�شافة التي تقطعها قطرات اللعاب.

اأطول الب�شر على الأر�ض يق�شرون.. ماذا يحدث بال�شبط؟
يف درا�شة طريفة حتمل خربين اأحدهما جيد والآخر �شيئ بالن�شبة 
تراجع  ال�شعب  هذا  اأط��وال  متو�شط  اأن  باحثون  ك�شف  للهولنديني، 

ب�شكل ملحوظ خالل العقود الأخرة.
اأنهم ل  اأم��ا اخل��رب اجليد للهولنديني فهو  ال�شيئ،  ك��ان ه��ذا اخل��رب 
يزالون ال�شعب الأطول على وجه الأر�س، رجال ون�شاء، حتى مع هذا 

الرتاجع.
فقد تو�شلت الدرا�شة التي اأجراها املكتب املركزي لالإح�شاء، الر�شمي 
يف هولندا، اإىل اأن املواطنني املولودين عام 2001 اأق�شر من نظرائهم 

املولودين عام 1980.
البالغ، بدءا من عمر  وحاليا يف هولندا، يبلغ متو�شط   طول الرجل 
19 عاما، 182.9 �شنتيمرتا، بينما ي�شل طول املراأة يف املتو�شط اإىل 
169.3 �شنتيمرتا. لكن هذه الأرقام تعك�س "تقزما" يف متو�شطات 

اأطوال الرجال مبقدار �شنتيمرت واحد، و1.4 �شنتيمرت بني الن�شاء.
عن  م�شوؤولة  تكون  اأن  املرجح  من  عوامل  هناك  اإن  الدرا�شة  وقالت 
النمو  من  ون�شف  ق��رن  بعد  ع��ام،  ب�شكل  الهولنديني  اأط���وال  تراجع 

ال�شريع، مثل الهجرة والنظام الغذائي.
منذ  لكن  واأط���ول،  اأط��ول  اأ�شبحنا  املا�شي  القرن  "خالل  واأو�شحت 

النمو". توقف   1980
وتابعت الدرا�شة: "الرجال الذين ولدوا يف عام 2001 كانوا اأق�شر 
يف  �شنتيمرت   1.4 والن�شاء   ،1980 جيل  من  �شنتيمرت   1 مبقدار 

املتو�شط".
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عمليات التجميل ت�شتهوي 
الرجال يف ال�شني

ي�شتعّد �شيا �شورونغ الذي مل يبلغ الثالثني من العمر لإجراء عملية جتميل 
لوجهه اآمال يف اأن يفتح له مظهره اجلديد اآفاقا مهنية جديدة، �شاأنه يف 
يف  التجميلية  اجل��راح��ات  اإىل  يلجوؤون  الذين  الرجال  ماليني  �شاأن  ذل��ك 

ال�شني.
ومعاير اجلمال �شارمة يف البلد، وهي تقت�شي اأن تكون الب�شرة فاحتة، اإذ 
اأن الب�شرة الداكنة غالبا ما تن�شب اإىل الفاّلحني، والعينان كبرتني ن�شبيا 

والأنف بارزا مبا فيه الكفاية.
ومل يعد �شيا �شورونغ الباحث يف العلوم البالغ من العمر 27 عاما يطيق 
مظهره الذي يذّكر باملهوو�شني باملعلوماتية والتكنولوجيات احلديثة وهو 

يريد اعتماد اأ�شلوب يفتح له مزيدا من الأبواب يف احلياة.
وهو يقول "يف عمري، ينبغي اأن اأكون �شابا بهّي الطلعة، يف حني اأنني اأ�شبه 

رجال يف عقده الرابع".
وتقوم العملية التي ي�شتعّد للخ�شوع لها على اإعادة ر�شم مالمح وجهه من 

خالل اإدخال مكّونات �شغرة م�شنوعة من مادة �شبيهة بالعظم.
و�شبق لل�شاب اأن اأنفق 40 األف يوان )5200 يورو( على جراحة اأوىل يف 
بداية العام جرى خاللها �شفط فائ�س الدهون من جزء من ج�شمه لزرعه 

يف الوجه بغية تغير مالحمه.
ويروي �شيا �شورونغ "اأم�شيت طفولتي يف الريف ومل تكن ب�شرتي جميلة 
بل كانت داكنة اللون. ومل يكن مظهري فاتنا اإن جاز القول". ويقّر "لطاملا 

عانيت من عقدة الدونية".

هبوط اأول كب�شولة 
ف�شاء بطاقم مدين 
هبطت ب�شالم رحلة �شبي�س اإك�س املعروفة 
با�شم "اإن�شبري�شن 4" بطاقمها املدين 
املحيط  اأف�������راد يف  اأرب����ع����ة  م���ن  امل����وؤل����ف 
فلوريدا  ولي��ة  �شواحل  قبالة  الأطل�شي 
ال�شبت  الأول  اأم�����س  م�����ش��اء   الأم��ري��ك��ي��ة 
بطاقم  الف�شاء  اإىل  رح��ل��ة  اأول  منهية 
امل���دن���ي���ني. وق���ال���ت �شركة  ج��م��ي��ع��ه م���ن 
ما�شك  لإي���ل���ون  امل��م��ل��وك��ة  اإك�����س  �شبي�س 
والرئي�س  املتطورة  التكنولوجيا  قطب 
ل�شناعة  ت��ي�����ش��ال  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شيارات الكهربائية يف بث مبا�شر على 
التي  الكب�شولة  اإن  يوتيوب  على  قناتها 
حتمل ا�شم كرو دراجون هبطت يف البحر 
يف ن��ح��و ال�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء ب��ت��وق��ي��ت �شرق 
ب��ع��د رح��ل��ة ا�شتمرت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ثالثة اأيام. وجهزت �شبي�س-اإك�س مركبة 
الف�شاء واأطلقتها من فلوريدا وحتكمت 
يف طرانها من مقرها يف �شواحي لو�س 
الأربعاء  ي��وم  الرحلة  واأقلعت  اجنلي�س. 
ل��ل��ف�����ش��اء يف كيب  م����ن م���رك���ز ك���ن���ي���دي 
كنافرال على منت ال�شاروخ فالكون 9، 
�شبي�س-اإك�س  �شاروخني  من  واحد  وهو 

قابلني لإعادة ال�شتخدام. 

هل ميكن للقهوة واخل�سراوات 
امل�ساعدة يف احلماية من "كوفيد- 19"؟ �ص 23

لزيادة  �شهلة  متارين   5
طول الطفل

تلعب اجلينات دوراً مهماً يف حتديد طول الإن�شان، اإىل جانب العديد من 
العوامل املادية التي ميكن اأن توؤثر على الطول.

زي���ادة طولهم يف  الأط��ف��ال على  ت�شاعد  فعالة  5 مت��اري��ن  اأك��ر  يلي  فيما 
مرحلة النمو، وفق �شحيفة تاميز اأوف اإنديا.

ال�شباحة: حت�شن ال�شباحة املرونة وتن�شط اخلاليا داخل اجل�شم، وت�شاعد 
يف حتفيز كل ع�شالت اجل�شم مما ي�شاهم يف زيادة الطول ب�شكل طبيعي.

متارين التعّلق: يعترب التعلق من اأف�شل التمارين لزيادة الطول، اإذ ت�شاعد 
يف زيادة القدرة على التحمل يف الذراعني وحتفز ع�شالت اجل�شم العلوية، 

ما يوؤدي اإىل ت�شكيل اجل�شم ب�شكل �شليم، م ي�شاعد بدوره يف زيادة الطول.
مل�س اإ�شبع القدم: مترين مل�س اأ�شابع القدم �شهل، ويحفز ع�شالت الظهر 

والرجلني، ومينح ع�شالت الفخذين تدليًكا لطيًفا. 
ويرفع  بطنه  على  الطفل  ي�شتلقي  الكوبرا،  و�شع  لأداء  الكوبرا:  و�شعية 
لتعزيز  ج�شمه  ب��ه  ي�شمح  مب��ا  وينحني  ب��ب��طء،  ج�شمه  م��ن  العلوي  اجل��زء 

القدرات املتنامية خلاليا اجل�شم، ما ي�شاعد يف زيادة طوله.
خاليا  يحفز  اإذ  ال��ط��ول،  زي���ادة  يف  ي�شاعد  باحلبل  القفز  باحلبل:  القفز 
اجل�شم من الراأ�س اإىل القدمني وين�شطها، وهو اأف�شل ن�شاط ع�شلي لنمو 

اجل�شم الن�شيابي وزيادة الطول.

الطفل  ا�شتجابة  كيفية  تقييم  ��ا  اأي�����شً اخل���رباء  وي��ق��رتح 
عندما تاأخذ ال�شا�شة بعيًدا عنه، وما اإذا كان نق�س الأجهزة 
يوؤثر على �شحته اليومية. وقال املتحدث “اإذا كان الطفل 
على ا�شتعداد للت�شحية باحتياجاته الأ�شا�شية مثل الأكل 
اأو النوم من اأجل ال�شا�شات، فقد ي�شر ذلك اإىل �شكل من 

اأ�شكال اإدمان ال�شا�شة«.
بالكتب  اله��ت��م��ام  با�شتمرار  يفقدون  الأط��ف��ال  ك��ان  واإذا 
والألعاب والتفاعل الجتماعي واحلدائق واحلفالت واأي 
���ش��يء اآخ���ر م��وج��ود لإث����ارة ف��رح��ة ال��ط��ف��ل، ول ُيظهرون 
ي�شعون  فاإنهم  ال�شا�شة،  اأم��ام  يكونون  عندما  اإل  ال�شعادة 
ال�����ش��ا���ش��ات هي  ك��ان��ت  واإذا  اأج��ه��زت��ه��م.  ع��ل��ى  ك��ب��رة  قيمة 
الو�شيلة الوحيدة لتح�شني مزاجهم، فقد ي�شر ذلك اإىل 

اأنهم يطورون عالقة غر �شحية مع هذه الأجهزة.
ال�شا�شات  على  امل��دم��ن��ون  الأط��ف��ال  ي�شتخدم  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
اأ����ش���ل���وب ال���ت���الع���ب ل��ت��ح��ق��ي��ق ه��دف��ه��م ب��اجل��ل��و���س خلف 
اأو  الت�شلل  الطفل  ح��اول  اإذا  املثال،  �شبيل  على  اأجهزتهم. 
اإنكار  اأو  امل�شاء  نومه يف  اإىل غرفة  اللوحي  اإدخ��ال جهازه 
املدة التي اأم�شاها عليه، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة 

تقييم حدود ا�شتخدام ال�شا�شات.
وميكن اأن يوؤثر الوقت املفرط اأمام ال�شا�شات على ال�شحة 
النوم  اأمن���اط  اأن  ال��درا���ش��ات  واأظ��ه��رت  للطفل.  البدنية 
املتقطعة، واآلم الرقبة املزمنة، والو�شعية ال�شيئ، وتاأخر 
تكون  اأن  ميكن  املتقلبة  الجتماعية  والتفاعالت  الكالم، 

كلها نتيجة لق�شاء وقت طويل اأمام ال�شا�شات.
بح�شب  ال�شا�شات  للتعامل مع  الن�شائح  بع�س  يلي  وفيما 

عمر الطفل:
للدرد�شة  ال�شا�شة  ت�شتخدم  العمر  من  �شهًرا   18 حتى   -

اأحد  م��ع  امل���ث���ال،  �شبيل  “على  ب��ال��غ  �شخ�س  م��ع  امل��رئ��ي��ة 
الوالدين خارج املدينة«.

- ي��ج��ب اأن ي��ق��ت�����ش��ر وق����ت م�����ش��اه��دة ال�����ش��ا���ش��ة ب���ني 18 
مقدم  مع  التعليمية  ال��ربام��ج  م�شاهدة  على  �شهًرا  و24 

الرعاية.
و5   2 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  لالأطفال  بالن�شبة   -
�شاعة  بحوايل  التعليمي  غر  ال�شا�شة  وقت  حدد  �شنوات، 
اأي���ام عطلة نهاية  اأي���ام الأ���ش��ب��وع و3 �شاعات يف  واح���دة يف 

الأ�شبوع.
اأع��وام فما فوق، �شجع العادات   6 - بالن�شبة لالأعمار من 

ال�شحية وقلل من الأن�شطة التي ت�شمل ال�شا�شات.
- اأغلق جميع ال�شا�شات اأثناء الوجبات والنزهات العائلية.

- تعرف على اأدوات الرقابة الأبوية وا�شتخدمها.
لدى  الغ�شب  نوبات  لوقف  ال�شا�شات  ا�شتخدام  جتنب   -

الطفل.
- اأغلق ال�شا�شات واأخرجها من غرف النوم قبل 60-30 

دقيقة من موعد نوم الأطفال

تاأثري ال�شا�شات على منو الأطفال.
جيد،  ب�شكل  يتطور  لكي   .. الطفل  على  ال�شا�شات  خطر 
يحتاج الطفل  اإىل التوا�شل مع الآخرين والقيام بجميع 
“على �شبيل املثال: الألغاز ولعب العجني  اأنواع الأن�شطة 
واحلرف اليدوية ورمي الكرة واإلقاء نظرة على الكتب”. 
ال��واق��ع  تعترب تفاعالت الطفل مع بيئته وم��ن حوله  يف 
زاد  كلما  ذل��ك،  ومع  له.  بالن�شبة  للتحفيز  م�شدر  اأف�شل 
الوقت الذي يق�شيه الطفل اأمام ال�شا�شة خالل اليوم، قل 
الوقت املتبقي له للعب والتحدث مع الآخرين و بالتايل 

مع  فعالة  رواب���ط  اإن�����ش��اء  و  التوا�شل  يف  اأ�شاليبه  تطوير 
ال�شا�شات م�شاحة  ت�شغل  األ  ال�شبب، يجب  لهذا  حميطه. 

كبرة يف حياته.
من  لل�شا�شات  املكثف  ال�شتخدام  يقلل  ما  غالًبا  وباملثل، 
احلر.  واللعب  ال��ب��دين  الن�شاط  يف  يق�شيه  ال��ذي  ال��وق��ت 
اأثبتت العديد من الدرا�شات وجود �شلة بني منط احلياة 
اخلامل الناجم عن ا�شتخدام ال�شا�شات وزيادة الوزن عند 
نق�س  يتداخل  اأن  ميكن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  الأط��ف��ال. 
الن�شاط البدين ومنط احلياة اخلامل مع تنمية املهارات 
�شبيل  “على  عام  ب�شكل  الطفل  لنمو  الأ�شا�شية  احلركية 
اإىل  وم��ا  والزحف  والقفز  والرمي  واجل��ري  امل�شي  املثال: 

ذلك«.
يف  لل�شا�شات  جًدا  العايل  التعر�س  يرتبط  الأطفال،  عند 

�شن مبكرة مبا يلي
خطر ال�شا�شات على الطفل :

�شعف امل��ه��ارات احل��رك��ي��ة عند دخ���ول امل��در���ش��ة لأن��ه��م مل 
ب�شكل  يقطعوا  اأو  ير�شموا  اأو  يرموا  اأو  يقفزوا  اأو  يجروا 

كاٍف.
�شعف املهارات الجتماعية ب�شبب نق�س التفاعالت.

امل��ن��خ��ف�����ش��ة، خ���ا����ش���ة ف��ي��م��ا يتعلق  امل���ع���رف���ي���ة  ال�����ق�����درات 
القراءة  وتعلم  اللغة،  وتطوير  امل���دى،  ق�شرة  ب��ال��ذاك��رة 

والريا�شيات.
“العدوانية،  وال�شلوكيات  العواطف  ال�شيطرة على  �شعف 

و�شعوبة تهدئة نف�شك وال�شلبية« .
�شعوبات يف النتباه والرتكيز.

م�شاكل النوم.
عدم احرتام الذات.

غوا�شون يلتقطون نفايات 
من مياه �شواطئ الفلبني

الفلبني  يف  غ���وا����ش���ون  ال���ت���ق���ط   
اأكيا�شا بال�شتيكية وزجاجات مياه 
�شعاب  منطقة  م��ن  �شيد  و�شباك 
م��رج��ان��ي��ة، ���ش��م��ن ح��م��ل��ة تنظيف 
ال�شوء  لت�شليط  ت��ه��دف  ���ش��ن��وي��ة 
على تاأثر النفايات على حميطات 
12 غوا�شا  ن��ح��و  وع��م��ل  ال��ع��امل. 
النفايات  اإزال��������ة  ع���ل���ى  حم���رتف���ا 
م����ن ال�������ش���ع���اب امل���رج���ان���ي���ة وم���ن 
فعاليات  ���ش��م��ن  ق��ري��ب��ة،  ���ش��واط��ئ 
يف  للتنظيف،  العاملي  اليوم  اإح��ي��اء 
م��ق��اط��ع��ة ب��ات��اجن��ا���س وه���ي موقع 
جنوبي  وال��غ��و���س  للغط�س  �شهر 
كارميال  قالت  مانيال.  العا�شمة 
�شيفيال، منظمة احلملة، لرويرتز 
وهي مت�شك بكي�س مليء بالقمامة 
�شيد  ���ش��ب��ك��ة  اأو  خ��ي��ط  ك���ل  "مع 
نفوق  بالفعل منع  تزيلها، ميكنك 
�شلحفاة اأو اأن تعلق بها "بال�شبكة" 

اأو اأن تاأكل كي�س بال�شتيك".
من  اأك��ر  ي�شم  اأرخبيل  والفلبني 
متتد  و���ش��واح��ل  ج��زي��رة   7600
وهي  ك��ي��ل��وم��رت،   36300 لنحو 
اأك��ر دول العامل ثراء  واح��دة من 
ن�شطاء  ل��ك��ن  ال��ب��ح��ري��ة.  ب���امل���وارد 
يقولون  البيئة  بحماية  معنيني 
اإن مواردها البحرية مهددة ب�شبب 
والتهاون  املحلية  ال�شلطات  اإهمال 

يف تطبيق قوانني البيئة.

عودة امل�شاركات الدولية 
ملهرجان �شماع للإن�شاد

مب����زي����ج �����ش����اح����ر م�����ن الب����ت����ه����الت 
والرتانيم  الإ���ش��الم��ي��ة  وال��ت��وا���ش��ي��ح 
�شماع  م��ه��رج��ان  ان��ط��ل��ق  امل�����ش��ي��ح��ي��ة 
الدويل لالإن�شاد واملو�شيقى الروحية 
الرابعة ع�شرة على م�شرح  يف دورت��ه 
ب��ق��ل��ع��ة ���ش��الح الدين.  ي��و���ش��ف  ب��ئ��ر 
ي��ه��دف امل��ه��رج��ان ال���ذي ي��ق��ام �شنويا 
حتت �شعار "ر�شالة �شالم" اإىل تعزيز 
ال�شعوب  ب���ني  الإن�������ش���اين  ال��ت��وا���ش��ل 
والتاأكيد على وحدة جوهر الر�شالت 
والت�شامح  امل��ح��ب��ة  وق��ي��م  ال�����ش��م��اوي��ة 
وال����ع����ي���������س امل�����������ش�����رتك. وت���������ش����ارك 
من  ف����رق����ة   32 ال����������دورة  ه������ذه  يف 
واليونان  وفرن�شا  وروم��ان��ي��ا  الأردن 
ولبنان  وال���������ش����ودان  واإن���دون���ي�������ش���ي���ا 
وبنجالد�س وجنوب ال�شودان واليمن 
واإ���ش��ب��ان��ي��ا وف��ل�����ش��ط��ني وف����رق تابعة 
بالقاهرة  واأجنبية  عربية  ل�شفارات 
ا�شتهل  امل�شرية.  ال��ف��رق  جانب  اإىل 
موؤ�ش�س  الفتاح  عبد  انت�شار  الفنان 
الفتتاح  ح��ف��ل  امل���ه���رج���ان  ورئ���ي�������س 
الرابعة  للحركة  مبعاجلة مو�شيقية 
من ال�شيمفونية التا�شعة للمو�شيقار 
بيتهوفن،  ف�����ان  ل���ودف���ي���ج  الأمل��������اين 
الدورة،  ه��ذه  �شخ�شية  اختر  ال��ذي 
من  النبي"  "نور  باأغنية  مم��زوج��ة 

اأحلان وغناء حممد الكحالوي.

الوقت املنا�شب لطفلك خلف ال�شا�شات ح�شب عمره

“اإدمان ال�شا�شة” اأمًرا �شعًبا حيث ل توجد معايري  يعد تعريف 
ت�شخي�ض طبية حمددة، ولكن هناك بع�ض ال�شلوكيات اخلطرية 
نحو  يتجه  طفلك  اأن  تظهر  قد  والتي  عنها  البحث  يجب  التي 

الإدمان على ال�شا�شات الإلكرتونية.
 Qustodio وك�شفت اأداة الرقابة الأبوية والرفاهية الرقمية
اإذا  اإليها  النتباه  الآباء  على  يجب  التي  احلمراء  العالمات  عن 

وقال  اأطفالهم.  ب�شاأن  قلقني  كانوا 
 Qustodio ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
»غالًبا ما ُيفرت�ض اأن الوقت الذي 

هو  ال�شا�شة  على  الطفل  يق�شيه 
لتحديد  حتليله  يجب  �شيء  اأول 

مدى اعتماد الطفل عليها، ومع ذلك، 
اإن  بال�شرورة.  احلال  هو  هذا  لي�ض 

عدم التوقف عن ا�شتخدام ال�شا�شات 
ال�شا�شة،  اإىل  با�شتمرار  الرجوع  اأو 

الأن�شطة  يقطع  الطفل  اأن  ل��درج��ة 
اأن  ميكن  الب�شري،  التفاعل  اأو  اللعب  مثل  اليومية 

يكون مبثابة عالمة حمراء اأكرب من جمرد مقدار الوقت املرتاكم 
خلف ال�شا�شة«.
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي-الفجر

اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  يفتتح 
نهيان ع�شو جمل�س الوزراء، وزير الت�شامح 
فعاليات  الث��ن��ني  ال��ي��وم   �شباح  والتعاي�س 
تنظمه  " اإ�شراقات" الذي  العاملي  املهرجان 
وزارة الت�شامح والتعاي�س بالتعاون مع وزارة 
الت�شامح   " �شعار  حت��ت  والتعليم،  الرتبية 
افرتا�شيا"   " امل��ه��رج��ان   ومي��ت��د  معرفة" 
ع��ل��ى  م���دى ث��الث��ة اأي����ام مب�����ش��ارك��ة حملية 
وعاملية بارزة، وي�شتهدف الو�شول باأن�شطته 
اآلف طالب من مدار�س  اإىل ح��وايل ع�شرة 
العامل،  دول  وع��دد من  الإم���ارات  وجامعات 
)حملية  وخ��ا���ش��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ام��ع��ة  و70 
800 مدر�شة حكومية وخا�شة  ودولية(، و 
دولية.و20  مدر�شة  و100  الإم����ارات،  يف 
مدر�س  و1000  وع��امل��ي��ا،  حم��ل��ي��ا  ���ش��ري��ك��ا 
اأولياء  من الإم��ارات والعامل، و2000 من 

الأمور.
من    75 وجل�شاته  اأن�شطته  يف  وي�����ش��ارك   
ال��ك��ت��اب والأدب������اء وامل��ب��دع��ني، ك��م��ا يناق�س 
املهرجان من خالل اأن�شطته العامة حوايل 
بالت�شامح  متعلقا  وفنيا  اأدب��ي��ا  عمال   70
والتعاي�س وقبول الآخر، حيث تزيد فعالياته 
على ال�40 برناجما وجل�شة حملية ودولية، 
باللغتني  اجل��م��ي��ع  اأم�����ام  م��ت��اح��ا  و���ش��ي��ك��ون 
ال��ع��رب��ي��ة والأج��ن��ب��ي��ة ع��ل��ى م��واق��ع ال����وزارة 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  على  وك��ذل��ك 
ك��م��ا ���ش��ي�����ش��ل اإىل ك���اف���ة و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واحل��دي��ث��ة، وال��ف��ر���ش��ة متاحة 
اجلل�شات  خمتلف  يف  اجل��م��ي��ع  ي�����ش��ارك  ك��ي 

والأن�شطة.
للمهرجان  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
وال��ت��ي ت��ت��خ��ذ م��ن ���ش��ع��ار امل��ه��رج��ان عنوانا 
حيث  معرف�������ة"،  "الت�ش�����امح  وه���و  ل��ه��ا، 

اآل نهيان  ال�شيخ نهيان مبارك  يلقي معايل 
ح�شني  م��ع��ايل  يتحدث  ث��م  الف��ت��ت��اح،  كلمة 
احل����م����ادي وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م عن 
بالت�شامح  الحتفاء  يف  الإماراتية  التجربة 
الدكتورة  تر�شد  بعدها  ال��دول��ة،  مب��دار���س 
والكادميية  الكاتبة  ك���ردي  باخ�شي  روب���ي 
الت�شامح  اإث��راء  كيفية  ال��ب��ارزة  ال�شوي�شرية 
واأهمية  والآب�����اء،  وامل��در���ش��ني  الطلبة  ل��دى 
ع��ل��ى م�شتوى  ال���رتب���وي  ب��امل��ج��ال  ت��ف��ع��ي��ل��ه 
ال���ع���امل، واأخ�����را ت��ت��ح��دث ال��دك��ت��ورة متبل 
جراندين، الربف�شورة بجامعة كولورادو عن 

كيفية التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�شة 
معهم  للتكيف  واملجتمعي  الإن�شاين  والأث��ر 
ودجمهم جمتمعيا واأثر الت�شامح والتعاي�س 
الإيجابية،  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  دع��م��ه��م  يف 
بعدها يعر�س املهرجان فيلما ت�شجيليا عن 
اأهم �شيوف املهرجان من كبار ال�شخ�شيات 
ال��ع��امل��ي��ة واأه�����م الأن�����ش��ط��ة وال���ربام���ج التي 

يقدمها املهرجان واأهم اأهدافه.
الأن�شطة  ت��ن��ط��ل��ق  الف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  وع���ق���ب 
وتت�شمن  للمهرجان  ال��ع��ام��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وور�س  نقا�شية،  حلقات  ترفيهية،  اأن�شطة 

،وجت�شد  متخ�ش�شة  وج��ل�����ش��ات  ت��دري��ب��ي��ة، 
"الت�شامح  امل����ه����رج����ان  ����ش���ع���ار  ج��م��ي��ع��ه��ا 
القدرة  امل�����ش��ارك��ني  ل���دى  وحت��ف��ز  معرفة"، 
الت�شامح  الإيجابي نحو  ال�شلوك  تبني  على 
الإن�شاين،  بالتنوع  والح��ت��ف��اء   والتعاي�س 
الكبرة  امل��ج��م��وع��ة  ه����ذه  ت�����ش��ت��ه��دف  ح��ي��ت 
ب�شكل  والأن�شطة  وال��ربام��ج  الفعاليات  من 
املدر�شي  التعليم  يف  �شواء  الطالب  اأ�شا�شي 
اأو اجلامعي، وكذلك كل من يعمل يف ال�شاأن 

التعليمي كاملدر�شني واأولياء الأمور.
الأول،  ال����ي����وم  وب����رام����ج  ج��ل�����ش��ات  وت�������ش���م 
" اجلمل ال�شغر" ، للكاتبة  عر�س الدمى 
متتلك  التي  زيولو�شكي  مي�شيل  ال��دك��ت��ورة 
وعلم  والت�شوير  والت�شميم  الفن  يف  خربة 
ل���ط���الب احللقة  الآث��������ار، وه����و خم�����ش�����س 
الأوىل من التعليم الأ�شا�شي، ثم تبداأ جل�شة 
�شميت  مات  الربيطاين  العاملي  الر�شام  من 
"ار�شم كاريكاتر خا�س بك!"، وهي جل�شة 
من  وي��ع��م��ل  لاأع���م���ار  خمتلف  م��ن  للطلبة 
امل�شاركني كي  الفنان على م�شاعدة  خاللها 
يبتكر كل منهم كاريكاتر خا�س به وي�شارك 
احلقيقية  وق�����ش�����س  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  جت��رب��ت��ه 
التعاطف  قيم  تعزيز  ب��ه��دف  الآخ��ري��ن  م��ع 
الآخ��ر وقبول الختالف، ثم  والت�شامح مع 
جل�شة "الر�شم مع فرن" والتي ي�شتعر�س 
ب��راون قدراته يف  العاملي فرن  الفنان  فيها 
تعزيز الت�شامح من خالل الر�شم والت�شوير 
لتعزيز  ال���ف���ر����ش���ة   ال�����ش��غ��ار  ك��م��ا مي��ن��ح   ،
لتعلموا  قدراتهم وتدريبهم خطوة بخطوة 

مبادئ الر�شم. 
كما مينح املهرجان الفر�شة ملتابعيه لزيارة 
افرتا�شية اإىل حديقة احليوان بالعني من 
احللقة  ل��ط��الب  خم�ش�شة  ف��ع��ال��ي��ة  خ���الل 
الأوىل، بعدها تبداأ جل�شة خا�شة للمدر�شني 
من خمتلف دول العامل حتت عنوان " بناء 

اجل�����ش��ور ب��ني المم وال��ث��ق��اف��ات م��ن خالل 
الإبداع" يديرها اإخ�شائي التعليم الحرتايف 
ب���ازي���ن���ا����س، ك��م��ا يلتقى  الإ����ش���ب���اين م��اي��ك��ل 
املعلمون اأي�شا مع الدكتور نيك فرمين من 
الوليات املتحدة يف جل�شة " ال�شيء الوحيد 
العظماء"  والتي  املعلمني  كل  يفعله  ال��ذي 
القواعد  اأه��م  فرمن  الدكتور  فيها  ير�شد 
القدرة  معلم  لأي  تتيح  التي  وال�شا�شيات 
على اإثارة خيال الطلبة وجعل املادة العلمية 

التي يدر�شها اأكر اإثارة ومتعة. 
واأكدت وزارة الت�شامح والتعاي�س اأن املهرجان 
بفكر  خاللها  من  ننتقل  دولية،  من�شة  هو 
العاملية،  اإىل  الإماراتي  والتعاي�س  الت�شامح 
م����ن خ�����الل م�������ش���ارك���ة جت�������ارب الإم���������ارات 
والآخرين يف قارات العامل اخلم�س، وكذلك 
ال����ش���ت���ف���ادة م���ن ال���ت���ج���ارب الأخ�������رى التي 
الوليات  م��ن  وخ���رباء  اأك��ادمي��ي��ون  يقدمها 
امل��ت��ح��دة واأوروب�������ا وا���ش��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا خالل 
"اإ�شراقات"  اأن  م��وؤك��دة  امل��ه��رج��ان،  جل�شات 
حول  واجلامعات  املدار�س  طالب  ي�شتهدف 
العامل، كما يركز جهوده على الو�شول اإىل 
الم��ور من خالل جل�شات  واأولياء  املعلمني 
حم�����ددة ل��ه��م م���ع خ�����رباء ع��امل��ي��ني يف هذا 

املجال.
اأن كافة اجلل�شات مذاعة  واأو�شحت الوزارة 
ال��وزارة على الإنرتنت،  مبا�شرة عرب موقع 
التوا�شل  مواقع  على  عناوينها  ومن خالل 
املجال  على  تعميمها  مت  كما  الج��ت��م��اع��ي، 
الرتبوي من خالل وزارة الرتبية والتعليم، 
ودائ������رة اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة، كما 
التفا�شيل  ك���اف���ة  امل���ه���رج���ان  م���وق���ع  ي��ت��ي��ح 
واجلل�شات  والأح��������داث  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ع���ن 
باأول  اأول  اأخباره  واه��م  باملهرجان  اخلا�شة 
العربية  باللغتني  للجميع  متاحة  لتكون 

والإجنليزية.  

 •• العني - الفجر

امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  ك���رم 
 - ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  ل�شاحب  الثقايف 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 
باملبنى  ال�������ش���ع���ادة   امل���ت���ح���دة،  يف جم��ل�����س 
امل��ت��م��ي��زي��ن، وذلك  ال��ب��اح��ث��ني   ، ال���ه���اليل 
يف  والبحثية  العلمية  جلهودهم  تقديرا 
جمالت وتخ�ش�شات العلوم ،والريا�شيات، 
والهند�شة الكيميائية والبرتولية، والطب 
الطبية،  وال��ع��ق��اق��ر  ال�����ش��ح��ي��ة،  وال��ع��ل��وم 
والأغ�����ذي�����ة وال�����زراع�����ة، والق���ت�������ش���اد ، ملا 
قدموه من اأبحاث علمية متميزة من�شورة 
العاملية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��ج��الت  يف 
الأكادميية املتخ�ش�شة ذات اجلودة العالية 
الدوريات  من   25% اأف�شل  الن�شريف  يف 
حول العامل ح�شب بيانات قاعدة البيانات 
"ا�شكوبا�س" ،  يف الفرتة  العاملية  العلمية 
العام  من   2021 اإىل   2018 العام  من 
غالب  الدكتور  الأ�شتاذ  بح�شور  اجل��اري، 
اجلامعة  م��دي��ر  ال���ربي���ك���ي-  احل�����ش��رم��ي 

حممد  علي  ح�شن  حممد  ،واأ.د.  بالإنابة 
-نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية 
النائب   - م��راد  علي  اأحمد  واأ.د.  بالإنابة، 
والباحثني   ، ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث  امل�������ش���ارك 

املتميزين.
للباحثني  ا�شتقباله  اأثنى معاليه خالل  و 
 " العلمية  وقال  املتميزين على جهودهم 
اأتطلع قدما اإىل روؤية املزيد من الإجنازات 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  م��ن  البحثية  
باجلامعة ، مبا ي�شهم يف الرتقاء  ب�شمعة 
امل�شتقبل"   "جامعة  الإم��������ارات  ج��ام��ع��ة 
على امل�شتوى ال���دويل،  وذل��ك يف جمالت 
البحث والبتكار العلمي واملعريف، وحتقيق 
اإجن��������ازات ب��ح��ث��ي��ة ن��وع��ي��ة ع���امل���ي���ة،  تلبي 
الريادة  نحو  ال��ر���ش��ي��دة   ال��ق��ي��ادة  تطلعات 
ال�شعيد  على  والبحثي  العلمي  والتميز 

العاملي.
واأو����ش���ح الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د مراد- 
ال��ن��ائ��ب امل�������ش���ارك ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي " اإن 
ال��ب��ي��ئ��ة العلمية  ت��وف��ر  ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
وخمتربات   ، حتتية  بنية  م��ن  وامل��م��ك��ن��ات 

علمية متطورة ت�شاعد الباحثني يف اإجراء 
البحوث العلمية التي متكنهم من الن�شر 
ينعك�س  وال��ذي  العاملية،  املجالت  اأرق��ى  يف 
ال��ع��امل��ي��ة للجامعة  ال�����ش��م��ع��ة  ع��ل��ى  ب�����دوره 
والت�شنيف العاملي، وتعمل جامعة الإمارات 
على التكرمي الدوري للباحثني املتميزين، 
وذلك لت�شجيعهم يف ال�شتمرار، وت�شجيع 
ال��ع��ط��اء وم�شرة  م��وا���ش��ل��ة  الآخ���ري���ن يف 

التميز البحثي" 
وج����رى خ���الل احل��ف��ل ت��ك��رمي ك��ال م��ن : 
املدلل  قا�شم  الربوفي�شور  املتميز  الباحث 
،حيث  العلوم  بكلية  الريا�شيات  ق�شم  من 
جمالت  م��ن  ك��ال  بحثه  ن��ط��اق��ات  �شملت 
والنظرية،  احل�شابية،  امل��وائ��ع  ديناميات 
الك�شرية، والتحليل  التفا�شلية  واملعادلت 
العددي، حيث قدم خالل تلك الفرتة 87 
ورقة بحثية وعلمية من�شورة ح�شب قاعدة 
الطب  ك��ل��ي��ة  وم���ن  "ا�شكوبا�س"،  ب��ي��ن��ات 
والعلوم ال�شحية يف جامعة الإمارات، جرى 
تكرمي الباحث املتميز الربوفي�شور فكري 
اأب��وزي��دان م��ن ق�شم اجل��راح��ة، وذل��ك عن 

ن�شره ل85 ورقة بحثة علمية متخ�ش�شة 
"ا�شكوبا�س" العاملية،  بينات  قاعدة  ح�شب 
�شري�س  ك��وم��ار  املتميز  ال��ب��اح��ث  وك��ذل��ك 
اأوجاه- الأ�شتاذ امل�شارك من ق�شم الأدوية 
يف علم الأدوية وامل��داواة وذلك عن اأوراقه 
اجلودة  ذات  املتميزة  والعلمية  البحثية 
66 ورق����ة بحثية  ب��ل��غ��ت  وال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 
من�شورة ح�شب قاعدة بينات "ا�شكوبا�س"، 
على  قائمة  اأدوي���ة  اكت�شاف  ب��ني  وتنوعت 
املنتجات الطبيعية وت�شميمها وتطويرها، 
وعلمية  ب��ح��ث��ي��ة  اأوراق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
الع�شبي  التنك�س  اأم��را���س  يف  متخ�ش�شة 

والقلب والأوعية الدموية.
الهند�شة  ق�����ش��م  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  وم�����ن 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال��ب��رتول��ي��ة ،ج����رى تكرمي 
الدكتور  امل�شارك  املتميز والأ�شتاذ  الباحث 
حممد ن��ور ال��ط��راون��ة، وذل���ك ع��ن جهده 
بحثية  ورق��ة   41 ن�شر  يف  واملتميز  امل��ق��در 
ح�شب  ال���ع���ال���ي���ة   اجل�������ودة  ذات  وع��ل��م��ي��ة 
كلية  وم���ن  "ا�شكوبا�س"،  ب��ي��ن��ات  ق���اع���دة 
البيطري ج��رى تكرمي  وال��ط��ب  ال��زراع��ة 

الأ�شتاذ  مق�شود،  �شاجد  املتميز  الباحث 
، بن�شره  ال��غ��ذاء  امل�����ش��ارك م��ن ق�شم ع��ل��وم 
قاعدة  ح�شب  متميزة  علمية  ورق��ة   32
بينات "ا�شكوبا�س" يف جمالت :اجلزيئات 
الن�شطة بيولوجًيا يف حليب الإبل والتمور 
وخ�����ش��ائ�����ش��ه��ا ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة، 
والكمياء اخل�شراء وتقنيات ال�شتخال�س 
اجلديدة وتطبيقاتها املختلفة يف املركبات 
وت�شل�شلها   ، وال���ربوت���ي���ن���ات  ال���غ���ذائ���ي���ة 

وخ�شائ�شها الن�شطة بيولوجًيا.
املتميز عبد  ال��ب��اح��ث  ت��ك��رمي  ك��م��ا ج���رى   
واملرونة  ال��ق��ي��ادة  ق�شم  م��ن  خ���ان  ال��ك��رمي 
التنظيمية بكلية الإدارة والإقت�شاد،وذلك 
يف  واملن�شورة  املتميزة  العلمية  اأوراق��ه  عن 
املجالت العلمية العاملية املتخ�ش�شة والتي 
41 ورقة بحثية متخ�ش�شة ح�شب  بلغت 
جمالت  يف  "ا�شكوبا�س"  ب��ي��ن��ات  ق���اع���دة 
التنظيمية،  :ال���ع���دال���ة  اأب���رزه���ا  م��ت��ن��وع��ة 
وحتفيز   ، م��ن��ت��ج��ة  ال���غ���ر  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
اخل����دم����ة ال����ع����ام����ة، وجم��������الت ال���ق���ي���ادة 

والتنظيم.

•• العني - الفجر

دولة  وبرامج حكومة  مبادرات  مع  تزامنا 
الإمارات العربية املتحدة  للم�شي قدما يف 
تفعيل وثيقة مبادئ اخلم�شني التي ت�شكل 
واملوؤ�ش�شات؛  والهيئات  ال���وزارات  م�شارات 
اأط���ل���ق���ت ال�����ش��ي��خ��ة ال���دك���ت���ورة ���ش��م��ا بنت 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
خالد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شات  اإدارة 
"جائزة  والثقافية  التعليمية  نهيان  اآل 
تعزيزا  الإيجابية"  ال��رق��م��ي��ة  امل��واط��ن��ة 
الرقمية  املواطنة  ميثاق  مبادئ  لتطبيق 
التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات عام 
وطنيا  موؤ�شرا  اجلائزة  لت�شبح   2020
املوؤ�ش�شات  ب��ك��اف��ة  امل��ي��ث��اق  لتطبيق  داع��م��ا 
اأ�شبح العامل  والأ���ش��ر والأف����راد يف زم���ن  
ال��رق��م��ي��ة ميدانا  الف��رتا���ش��ي والأمت���ت���ة 
الإن�شاين  والن�شاط  والتوا�شل  للتفاعل 

على  املحافظة  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  برمته، 
املعززة  والقوانني  املبادئ  مبيثاق  اللتزام 
التحديات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  احل����ي����اة،  جل�����ودة 
املمار�شات  تخلفها  ق��د  ال��ت��ي  واخل��الف��ات 
اخل��اط��ئ��ة، وم���ا مي��ك��ن اأن ت��رتك��ه م��ن اأثر 
ع��ل��ى ال��ت��م��ا���ش��ك والأم������ن الج��ت��م��اع��ي يف 

جمتمع دولة الإمارات
وت���اأت���ي ج���ائ���زة امل���واط���ن���ة ال��رق��م��ي��ة دعما 
يف  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  ل�شرتاتيجية 
الذي  الإي��ج��اب��ي��ة  امل��واط��ن��ة  ميثاق  تفعيل 
اأطلقه )الربنامج الوطني لل�شعادة وجودة 
احلياة( وهو ما يحقق التما�شك والتالحم 
نحو  الوطنية  ال��روؤي��ة  وحتقيق  املجتمعي 

جمتمع اآمن م�شتقر
الإيجابية  الرقمية  املواطنة  وتعد جائزة   
هدفا اأ�شا�شيا تتناف�س فيه اجلهود لرت�شية 
والأوق����ات وعلى  امل��ج��الت  ك��ل  تفعيلها يف 
العامل يف  تناف�س  دولة  امل�شتويات يف  كافة 

قوة ا�شرتاتيجيتها، مت�شمنة قيم املواطنة 
مهما  متطلبا  اأ�شبحت  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

للمحافظة على اآمن املجتمع وا�شتقراره 
ه���ذا وق���د وج��ه��ت ال���دع���وة جل��م��ي��ع اأف����راد 
باللتزام  وطني  تعهد  توثيق  يف  املجتمع 
ب���ه���ذا امل��ي��ث��اق مم���ا ي��ج��ع��ل م��ت��اب��ع��ت��ه على 
ال�شوء  ت�شليط  وي�شهم يف  ال��واق��ع   اأر����س 
تقوم  ال��ت��ي  وال�شيا�شات  امل��م��ار���ش��ات   على 
الوثيقة  لتحقيق  والأ���ش��ر؛  املوؤ�ش�شات  بها 

واللتزام بها
 فيما قالت ال�شيخة د. �شما بنت حممد بن 
اجلائزة:  حول  كلمتها  يف  نهيان  اآل  خالد 
)املواطنة كلمة واحدة تختزل الكثر من 
على  تقت�شر  ول  وامل��ب��ادئ،  والقيم  املعاين 
من ولد فقط على اأر�س الوطن بل ت�شمل 
اأق����ام ع��ل��ي��ه، يف ع��الق��ة تلقائية  ح��ت��ى م��ن 
املجتمع  اأف�������راد  ب���ني  م��ت��ب��ادل��ة  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
وينعمون  عليها  ي��ح��ي��ون  ال��ت��ي  وال���دول���ة 

ومع  ال��دول��ة،  ه��ذه  كانت  اأينما  بخراتها، 
دولة  يف  الثقافات  وتعدد  العاملي  النفتاح 
ومواكبتها  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
امل�شتمرة للتقنيات والتكنولوجيا احلديثة 
وتطوراتها املت�شارعة، اأ�شبح تعزيز مفهوم 
امل��ج��ت��م��ع متطلبا  اأف������راد  ل�����دى  امل��واط��ن��ة 
اإع��الن احلكومة  واأ�شافت جاء  و���ش��رورة. 
لقيم املواطنة الرقمية الإيجابية ا�شتجابة 
املعنية  للجهات  وتوجيها  التحديات  لهذه 
لذا  امل��ج��ال،  ه��ذا  على  وال��ع��م��ل  بالهتمام 
خالد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  م��رك��ز  اأخ���ذ  فقد 
اآل نهيان الثقايف على عاتقه تعزيز ون�شر 
هذه القيم كواجب وطني على كل مواطن 
ومقيم يف الدولة، حيث قام املركز باإطالق 
املبذولة  اجلهود  وتقدير  لتقييم  اجلائزة 
من   ، ومبادئها  الرقمية  املواطنة  لتعزيز 
ب��ه��ذه الوثيقة  ف����اإن اجل��م��ي��ع م��ع��ن��ي  ه��ن��ا 
باأ�شاليب  تفعل  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

وبرامج وفعاليات حتاكي الإبداع والبتكار 
يف تر�شيخ القيم واملبادئ(  

يف الوقت ذاته فقد اعتمدت رئي�س جمل�س 
بن  حممد  بنت  �شما  د.  ال�شيخة  الإدارة 
م�شتوى  ع��ل��ى  اجل���ائ���زة  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 
اأطياف  جميع  لت�شمل  وتعميمها  ال��دول��ة، 
وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  م��ن  املجتمع 
واأف������راد، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأ����ش���رة التي 
تعترب نواة املجتمع وعلى املوؤ�ش�شات املعنية 
ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ت��رب��ي��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة، وبذلك 
املركز معاير اجلائزة ودعمها  فق�د ح�دد 
التميز  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  اأ����ش���ا����ش���ي  ك��ع��ن�����ش��ر 
ال�شتدامة  ل�شمان  ال��دول��ة  يف  وال���ري���ادة 

وجودة احلياة،  
يف   �شتنطلق  اجلائزة  اأن  بالذكر  واجلدير 
اأكتوبر 2021 بن�شختها الأوىل لالطالع 
اأجندة  وف��ق  خاللها  من  وامل�شاركة  عليها 

دليل املعاير الذي �شيعلن عنه قريبا .

ينطلق على مدى 3 اأيام حتت �شعار  الت�شامح معرفة :

نهيان بن مبارك يفتتح اليوم املهرجان العاملي »اإ�شراقات«
املهرجان اأن�شطة  خلل  من  ومعلم  طالب  األف  بـ13  يلتقون  دوليا  وخبريا  مبدعا   127

لتعزيز الريادة العلمية والبحثية على امل�شتوى الدويل
زكي ن�شيبة يكرم الباحثني املتميزين بجامعة الإمارت يف الفرتة من 2018-2021 للن�شر العلمي 

للأوراق البحثية يف اأعرق املجلت والدوريات العاملية وفق قاعدة البيانات العلمية الدولية »�شكوبا�ض«

دعما للربنامج الوطني لل�شعادة وجودة احلياة

�شما بنت حممد بن خالد تطلق جائزة املواطنة الرقمية الإيجابية

مركز الأبحاث البيئية... 
حتفة فنية جتمع منابع املعرفة

•• العني-الفجر

يعد مركز الأبحاث اأكرب مركز متخ�ش�س يف العلوم البيئية على م�شتوى 
دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث يحت�شن م�شادر معلوماتية �شخمة 
وخدمات بحثية ومعرفية لكافة الباحثني الأكادميني من املعاهد واملدار�س 
واجل��ام��ع��ات، وي�����ش��م ح���وايل 11000 ك��ت��اب��اً ب��ي��ئ��ي��اً ت��ت��ن��وع م��ا ب��ني كتب 
واأقرا�س فيديو وم�شادر  واأدلة  واأطال�س  وجمالت ومو�شوعات وقوامي�س 

خا�شة بالطلبة املهتمني بالعلوم و�شون الطبيعية واحلياة الربية.
امل�شادر  ماليني  ويوفر  التكنولوجيا،  ع��امل  يف  اأ�شا�شياَ  دوراَ   املركز  يلعب 
واملحدثة  املتنوعة  املقالت  اإىل  بالإ�شافة  وجمالت  كتب  من  الإلكرتونية 
با�شتمرار التي ت�شاهم يف تعزيز مفهوم القراءة لدى زوار وموظفي حديقة 

احليوانات بالعني.
املعرفة، ويجيد  يقدر  اإم��ارات��ي حم��رتف،  ك��ادر  املركز  ال��زوار يف  وي�شتقبل 
باأ�شرع  املعلومة  ي�شاعدهم يف احل�شول على  ب�شغف  التعامل مع اجلمهور 
عملية  ت�شهل  التي  العاملية  املكتبات  معاير  تطبيق  مع  عناية،  وبكل  وقت 
البحث وال�شرتجاع. ويرحب املركز مبختلف فئات ال�شيوف من املخت�شني 
الأخرى،  الفئات  الزوار وغرهم من  و  والباحثني والأكادمييني والطلبة 
حتقيق  ل�شمان  امل��رك��ز  يف  اخل��دم��ات  لأه���م  تعريفية  ج��ول��ة  ل��ه��م  وي��وف��ر 

ال�شتفادة الق�شوى للزائر.

جمل�ض افرتا�شي ل�شرطة اأبوظبي ي�شتعر�ض 
جهود الدولة يف تنفيذ اجلينوم الإماراتي

•• اأبوظبي-الفجر

عقدت  �شرطة اأبوظبي  جمل�شاً افرتا�شياً عرب الت�شال املرئي "عن ُبعد" 
بعنوان "اجلينوم الإماراتي ....م�شوؤولية  جمتمعية  "ركزت  على ال�شحة 
املرجعية   الدولة  يف ر�شم  اخلارطة  اجلينية   العامة  للمجتمع وجهود  

ملواطني  الإمارات .
واأدار  الربفي�شور حميد بن حرمل ال�شام�شي مدير معهد برجيل لالأورام 
مب�شت�شفى مدينة برجيل الطبية ورئي�س جمعية الإمارات لالأورام اجلل�شة  
مو�شحاً  اأن اجلينوم  الب�شري جمموعة معلومات وراثية لالإن�شان  يجري 
درا�شتها بجهود بحثية دقيقة  لتحديد  ت�شل�شل  احلم�س  النووي  ب�شكل  

كامل  ور�شم  اخلرائط  الدقيقة ال�شحية والوقائية. 
وا�شتعر�شت مرمي ماجد بن ثنية ع�شو املجل�س الوطني الحتادي جهود 
الإمارات يف  القطاع ال�شحي وجناحاتها  على مدار اخلم�شني عاما املا�شية  
اأن الرعاية ال�شحية من الركائز ال�شتة يف الأجندة الوطنية  اإىل   م�شرة 
لدولة الإمارات  التي  تطمح  لإن�شاء  اأف�شل  قطاع �شحي بتطوير اأنظمتها 
الوقائية حفاظاً على �شحة الفرد واملجتمع وتوفرها للخدمات ال�شاملة 

واملتميزة وامل�شتدامة.   
ب�شرطة  الطبية  اإدارة اخلدمات  الها�شمي مدير  ثريا علي  العقيد  وذكرت 
اجلهات  اأوائ��ل  من  اأبوظبي  �شرطة  اأن  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع  اأبوظبي 
ا�شرتاتيجية  والداعمة  لفكرة م�شروع اجلينوم وو�شعت  خطة  امل�شاركة  
وب���ع���دة ل���غ���ات لإي�������ش���ال امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��ام��ل��ة ع���ن ال���ربن���ام���ج وال�����رد على 
وخو�س  بالتطوع   املواطنني  ون�شحت  العينات  جمع  واآلية  ال�شتف�شارات  

التجربة. 
ب�شركة  املجتمعي  التوا�شل  اإدارة   مدير  العو�شي  اأح��م��د   الدكتور   وق��ال 
G42 املنفذة  لربنامج  اجلينوم الإماراتي اأن الإمارات متيزت باأنها  اأول 
دولة  يف العامل  يتجاوز عدد  فحو�شات  فرو�س  كورونا  العدد الإجمايل  
لل�شكان وا�شتعر�س فكرة م�شروع  اجلينوم واأهميته يف تعزيز الوقاية من 

الأمرا�س الوراثية واملزمنة.
ول��ف��ت اإىل اه��ت��م��ام دول����ة الإم������ارات ب��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة  ال��ط��ب الوقائي  
والتعاون  ال�شابة   الوطنية  الكفاءات  على  واعتمادها  �شحية   ب�شيا�شات 
امل�شرتك مع مراكز الأبحاث الطبية  املتطورة لتعزيز مكانة الدولة كمركز 

عاملي لالبتكار.
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اأظ������ه������رت درا�������ش������ة ج�����دي�����دة ل�����ش��رك��ة 
Northwestern Medicine اأن ا�شتهالك 
يوفر  قد  اخل�شروات  من  الكثري  وتناول  القهوة 

بع�ض احلماية من "كوفيد-19".
الأوىل  الدرا�شة  هي  هذه  اأن  الباحثون  ويعتقد 
دور  لفح�ض  ال�شكانية  البيانات  ت�شتخدم  التي 
املدخول الغذائي املحدد يف الوقاية من "كوفيد-

."19

الأ�شتاذة  ك��ورن��ي��ل��ي�����س،  م���ارل���ني  ال��ب��اح��ث��ني  ك��ب��رة  وق���ال���ت 
نورث  بجامعة  الطب  كلية  يف  الوقائي  الطب  يف  امل�شاعدة 
"تغذية الإن�شان توؤثر على املناعة".  اإن  و�شرتن يف فينربج، 
ويلعب اجلهاز املناعي دورا رئي�شيا يف قابلية الفرد لالإ�شابة 
"كوفيد- ذلك  يف  مبا  لها،  وال�شتجابة  املعدية  بالأمرا�س 

."19
اأي�شا  توفر  ق��د  الطبيعية  الر�شاعة  اأن  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
اأق����ل م��ن اللحوم  ت��ن��اول ك��م��ي��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  احل��م��اي��ة 

امل�شّنعة.
"اإىل  كورنيلي�س:  وق��ال 
ج�����ان�����ب ات����ب����اع 
الإر������������ش�����������ادات 
بها  امل�����ع�����م�����ول 
ح���ال���ي���ا لإب����ط����اء 
انت�شار الفرو�س، 
الدعم  فاإننا نقدم 
ل��ل��ط��رق الأخ���رى 
ن�شبيا  الب�شيطة 
ال���������ت���������ي مي����ك����ن 
من  ل���������الأف���������راد 
تقليل  خ���الل���ه���ا 
خم�������اط�������ره�������م 
وذل���������������ك م���ن 
النظام  خ���الل 
ال�����������غ�����������ذائ�����������ي 

والتغذية".
وُن���������ش����رت ال����ورق����ة 
بالتغذية  اخل��ا���ش��ة 
واحلماية من "كوفيد19-" 

.Nutrients موؤخرا يف جملة
يوميا  القهوة  م��ن  اأك���ر  اأو  واح���د  فنجان  وارت��ب��ط 
بن�شبة  ب�"كوفيد19-"  الإ�شابة  خطر  بانخفا�س 
واحد  فنجان  م��ن  ب��اأق��ل  م��ق��ارن��ة  تقريبا   10%
 0.67 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ا�شتهالك  وارت��ب��ط  يوميا. 
ح�����ش��ة ي��وم��ي��ا م���ن اخل�������ش���روات )م��ط��ب��وخ��ة اأو 

البطاطا(  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ن���ي���ئ���ة، 
الإ�شابة  خ��ط��ر  ب��ان��خ��ف��ا���س 
"كوفيد19-" ارتبط  بعدوى 

ا�شتهالك اللحوم امل�شنعة باأقل 
بزيادة  ي��وم��ي��ا  ح�����ش��ة   0.43 م���ن 

فيما  ب�"كوفيد19-".  الإ�شابة  خطر 
الطبيعية  الر�شاعة  تقلل 

م������ن خ����ط����ر الإ�����ش����اب����ة 
مقارنة   10% بن�شبة 

بغرها.
ُتظهر  وب���ي���ن���م���ا 
اأن  ال�����درا������ش�����ة 

اأنه يقلل ب�شكل متوا�شع من خماطر  النظام الغذائي يبدو 
والوقاية  الأم��را���س  على  ال�شيطرة  مراكز  تو�شي  امل��ر���س، 
منها باللقاحات باعتبارها الطريقة الأكر فعالية للوقاية 

من "كوفيد19-"، وخا�شة املر�س ال�شديد والوفاة.
واأ�شارت كورنيلي�س اإىل اأنه بخالف اإدارة الوزن، ركز قدر اأقل 
من الهتمام على عوامل اخلطر الأخرى القابلة للتعديل 

التي ت�شبق الإ�شابة بفرو�س كورونا.
ويقود الدكتور ثانه هوين فو، املوؤلف الأول للدرا�شة واأ�شتاذ 
الطب امل�شارك يف جامعة نورث و�شرتن، التحليالت لتحديد 
اإذا ك��ان��ت ���ش��ل��وك��ي��ات ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��وق��ائ��ي خا�شة  م��ا 
نطاق  على  التنف�شي  اجل��ه��از  التهابات  اأو  ب�"كوفيد19-" 

اأو�شع.
وقالت كورنيليو�س: "القهوة م�شدر رئي�شي للكافيني، لكن 
اأ�شا�س  هناك اأي�شا ع�شرات املركبات الأخرى التي قد تكون 
باللحوم  الرت��ب��اط  لحظناها.  التي  الوقائية  الرت��ب��اط��ات 
امل�شنعة، ل اللحوم احلمراء، ي�شر اإىل عوامل غر متعلقة 

باللحوم".
املتحدة،  اململكة  يف  احليوي  البنك  من  بيانات  وبا�شتخدام 
فح�س الباحثون الرتباطات بني ال�شلوكيات الغذائية التي 
"كوفيد19-" يف  وع��دوى   2010-2006 يف  قيا�شها  مت 

مار�س اإىل دي�شمرب 2020، قبل توفر اللقاحات.
وركزوا على:

1( عوامل النظام الغذائي التي كانت البيانات اخلا�شة بها 
الدرا�شات  على  بناء  املناعة  يف  �شابقا  تورطت  والتي  متاحة 

الب�شرية واحليوانية.
واخل�شروات  وال�شاي  القهوة  لتناول  الذاتية  الكمية   )2
واللحوم  امل�شنعة  وال��ل��ح��وم  الدهنية  والأ���ش��م��اك  وال��ف��واك��ه 

احلمراء.كما مت حتليل احل�شول املبكر على حليب الأم.
ومن بني 37988 م�شاركا مت اختبارهم من اأجل "كوفيد-

 17% نتيجة  ج��اءت  الدرا�شة،  يف  ت�شمينهم  ومت   ،"19
اإيجابية.

امل�شاركني  جميع  مع  اأن��ه  كورنيلي�س  وتو�شح 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  احل���ي���وي  ال��ب��ن��ك  يف 
حاليا، تاأمل يف ا�شتخدام هذه املعلومات 
لكت�شاب روؤية اأف�شل حول كيفية توفر 
النظام الغذائي والتغذية للحماية من 

املر�س.

تغذية الإن�شان توؤثر على املناعة

هل ميكن للقهوة واخل�شراوات امل�شاعدة يف احلماية من "كوفيد- 19"؟

ك�شفت درا�شة جديدة وا�شعة النطاق اأن تناول اللحوم احلمراء 
واملعاجلة، مثل النقانق، ميكن اأن يزيد ب�شكل كبر من خطر 

الإ�شابة باأمرا�س القلب.
ويقول خرباء ال�شحة اإن اأمرا�س القلب التاجية، التي ت�شببها 
ما  بحياة  ت��ودي  ب��ال��دم،  القلب  مت��د  التي  ال�شيقة  ال�شرايني 
كل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  �شخ�س  ماليني  ت�شعة  من  يقرب 

عام.
مل  الآن  وحتى  ال�شحية،  النظم  على  كبرا  عبئا  هذا  وميثل 
يكن من الوا�شح ما اإذا كان تناول اللحوم يزيد من املخاطر اأو 

يختلف ح�شب نوع اللحوم.
خمتلفة  درا���ش��ة   13 م��ن  البيانات  حتليل  و�شمح 

للفريق  ���ش��خ�����س،  م��ل��ي��ون   1.4 ���ش��م��ل��ت 
تاأثر  بفح�س  اأك�شفورد  جامعة  م��ن 

اللحوم على ال�شحة.
اأن��ه مقابل كل 50 غراما  ووج��دوا 
يرتفع  امل�شنعة،  اللحوم  يوميا من 
القلب  ب���اأم���را����س  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 

التاجية بن�شبة 18٪.
لن�شبة  با و

ل��ل��ح��وم غ��ر امل�شنعة م��ث��ل حل��م ال�����ش��اأن وحل���م ال��ب��ق��ر، زادت 
زي������ادة مع  ي��ك��ن ه���ن���اك خ��ط��ر  %9، ومل  ب��ن�����ش��ب��ة  امل���خ���اط���ر 

الدواجن.
ال�����ش��ب��ب، لكنهم  اإن درا���ش��ت��ه��م مل حت��ق��ق يف  ال��ف��ري��ق  وي��ق��ول 
الدهون  من  اأعلى  تركيزات  اإىل  يرجع  قد  اأن��ه  اإىل  ي�شرون 

امل�شبعة يف اللحوم احلمراء وامللح يف اللحوم امل�شنعة.
درا�شات متعددة، مبا يف  البيانات من  الباحثون بتحليل  وقام 
ذلك واحدة حيث اأكمل امل�شاركون ا�شتطالعات مف�شلة للنظام 

الغذائي مع تتبع �شحتهم ملدة 30 عاما.
وقالوا اإن تناول كميات كبرة من الدهون امل�شبعة املوجودة يف 
م�شتويات  يزيد من  امل�شنعة،  احلمراء غر  اللحوم 

الدهني  الربوتني  كولي�شرتول 

زيادة  اإن  اأي�شا  )LDL(.ويقولون  الكثافة  منخف�س  ال�شار 
ا�شتهالك امللح، مع وجود م�شتويات عالية يف اللحوم امل�شنعة، 

ترفع �شغط الدم.
وي��ع��ت��رب ك��ل م��ن ك��ول��ي�����ش��رتول ال��ربوت��ني ال��ده��ن��ي منخف�س 
الرا�شخة  اخلطر  ع��وام��ل  م��ن  ال���دم،  �شغط  وارت��ف��اع  الكثافة 
ال�شابق  العمل  اأ�شار  التاجية.كما  القلب  باأمرا�س  لالإ�شابة 
للفريق نف�شه اإىل اأنه حتى تناول كميات معتدلة من اللحوم 
ب�شرطان  الإ�شابة  خطر  ب��زي��ادة  يرتبط  واملعاجلة،  احل��م��راء 
الأمعاء.وقالت الدكتورة كرين بابر، املعدة الرئي�شية امل�شاركة 
با�شتمرار  ترتبط  وامل��ع��اجل��ة  احل��م��راء  اللحوم  اإن  ل��ل��درا���ش��ة، 
اأي�شا. القلب  باأمرا�س  ب�شرطان الأمعاء، وميكن الآن ربطها 

اللحوم  ا�شتهالك  من  للحد  احلالية  التو�شيات  ف��اإن  لذلك، 
الوقاية  يف  اأي�شا  ت�شاعد  ق��د  واملعاجلة  احل��م��راء 

من اأمرا�س القلب التاجية.
هذا  يف  املت�شمنة  ال��درا���ش��ات  وا���ش��ت��ن��دت 
البالغني  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ب  يف  ال��ت��ح��ل��ي��ل 
البي�س الذين يعي�شون يف اأوروبا اأو 

الوليات املتحدة الأمريكية.
اإن هناك  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وي��ق��ول 
من  م����زي����د  اإىل  ح����اج����ة 
لفح�س  ال���ب���ي���ان���ات 
الرتباطات  ه���ذه 
جمموعات  يف 
اأخرى،  �شكانية 
ذل������ك  يف  مب���������ا 
��������ش�������رق اآ������ش�����ي�����ا 

واإفريقيا.
ون�����ش��رت ال��ن��ت��ائ��ج يف 
 Critical جم���ل���ة 
 reviews in
 Food Science and

.Nutrition

درا�شة حتذر من خطر �شحي ينجم عن تناول اللحوم احلمراء واملعاجلة!
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العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
�ساجي ملقاولت البناء ذ م م - في�سنو �ساجي �ساجي فيتاترييل راغهافان  

جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003438/ 
اإىل املحكوم عليه : �شاجي ملقاولت البناء - ذ م م  -2 في�شنو �شاجي �شاجي فيتاتريل راغهافان 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة امل�شاريع العامة للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - جيكو  

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

املطلوب   تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 230380 درهم

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

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - 1- م�سنع بيكون لال�سغال املعدنية ذ م م  
2-علياء عبداهلل حميد املزروعي  3-رائد حممد جاد اهلل �سرمي   

مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002468/ 
اإىل املحكوم عليه : 1- م�شنع بيكون لال�شغال املعدنية ذ م م

�شرمي    اهلل  جاد  حممد  3-رائد  املزروعي   حميد  عبداهلل  2-علياء 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

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

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 9850  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003687 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه فا�شلة خ�شرجي خليل، العنوان : 9273740
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاله
ل�شالح / ت�شجابو كبد ملي ، بالتايل:

ن�س احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :

بالزام املدعى عليها بدفع مبلغ 1750 درهم الف و�شبعمئة وخم�شني درهما درهم للمدعي.
- باإعادة جواز �شفر للمدعي.

- باإلزامها مبا ينا�شب من الر�شوم وامل�ش�اري�ف
حكما غر قابال لال�شتئناف

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0002669 يف  الدعوى رقم

املحكوم عليه املنيب لتنظيف املباين ، العنوان : 9257428
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/05/18 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله
ل�شالح زي�شان ب�شارت ب�شارت على ، بالتايل

حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 11960 درهم)اأحد ع�شر 
األف وت�شعمائة و�شتون درهم( وت�شليمه جواز �شفره والزمتها املنا�شب من امل�شروفات 
ذل���ك م��ن ط��ل��ب��ات. حكما قابال  ع���دا  م��ا  امل��دع��ي م��ن ن�شيبه فيها ورف�����ش��ت  واأع���ف���ت 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر    SHCFICICPL2021 /0006170 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه ر�شيد بن على بن حممد الر�شيد ، العنوان : 9333158
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله  ل�شالح فهد بن حممد بن �شعد القثامي، بالتايل:
نامر باإلزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )2500000 درهم 
والزمته بالفائدة القانونية بواقع5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات.
حكما ً قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0004190  مدين )جزئي(    
اإىل املدعى عليه : �شركة الطريق لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية

نعلمكم باأن املدعي �شم�س املن�شورة ملقاولت البناء ذ م م المارات العربية املتحدة/ اجلن�شية،
اأمام حمكمة  2766.0، لذا يجب عليكم احل�شور  اأعاله للمطالبة  اأقام الدعوى املذكورة  قد 

ال�شارقه الإحتادية، املحكمة البتدائية املدنيه 
اإر�شال وكيل معتمد ينوب  اأو  لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات، ويف حالة عدم ح�شوركم 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
احلكم : قررت املحكمة مبثابة احل�شوري :

باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 60.400 درهم وبالر�شوم وامل�شاريف 
حرر بتاريخ 2021/9/14 / حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 
الق�سية رقم )2021/1809( جتاري جزئي  - عجمان 

املرفوعة من اأحمد ال�شعيد عبده اإ�شماعيل
�شد كال من : 1- هاين �شعيد علي حممد ح�شب اهلل  

عكاوى  حممد  و�شيم   -3  ، عبده  حممد  اأحمد  نا�شر   -2
املدعي عليهم : 1- هاين �شعيد علي حممد ح�شب اهلل 

عكاوى حممد  و�شيم   -3  ، عبده  حممد  اأحمد  نا�شر   -2
مدعوين للح�شور لإجتماع جلنة اخلربة احل�شابية املقررة عقده الثانية بعد الظهر )2.00( ظ - وذلك 
اإجتماع عن بعد )مكاملة فيديو(    ZOOM 2021/9/22 م وذلك عرب برنامج  املوافق  يوم الأربعاء 

للتوا�شل مع مكتب اخلبر لإر�شال رابط الإجتماع : 0589796040 
salemoffice123@gmail.com : او عرب الربيد الإلكرتوين

 Meeting ID 3034372242 : رابط الإجتماع
Passcode:5ATNyv

اخلبري احل�سابي وامل�سريف / �سامل حممد �سامل بالعمى 
رقم القيد 210 

اإجتماع خربة 
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 2021/4

ميل�ك  اجلن�شية  ام�����ارات��ي   � الكتب�ي  ن�شيب  مب�ارك  م�شبح  خليفة   : ال�شيد  اأن  حيث 
الرخ�ش�ة جتاري�ة )خمبز الفي�شان( رخ�شة جتارية والتي تاأ�ش�شت بال�شارقه مبوجب 
 – الكتبي  ن�شيب  مبارك  م�شبح  خليفة  ال�شيد:  ان  حيث   )771142( رقم  رخ�شة 
التجارية  الرخ�شة  يف  ح�شتها  كام�ل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  اماراتي 
))خمبز الفي�شان(( البالغة ) 100%( اإىل ال�شيدة : �شريعة البحري خمي�س مفتاح 

الكتبي - اماراتية اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر.
ل�شنة   رق��م )4(  الحت���ادي  القانون  اح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  امل���ادة )14(  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل العام 

       وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات  )مكتب ال�سارقة - الذيد(

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 2021/5
ميلك  اجلن�شية  ام�اراتي  الطنيج�ي-  �ش�مالن  ب�ن  �شامل  جمعة  هزاع  ال�شيد:  اأن  حيث 
مبوج�ب  بال�شارقه  تاأ�ش�شت  والتي  جتارية  رخ�شة  كافيه(  )كا�شل  جتارية  الرخ�ش�ة 
رخ�ش�ة رق�م )779038( حي�ث ان ال�شيد: هزاع جمعة �شامل بن �شمالن الطنيجي- 
التجارية  الرخ�شة  ك�ام�ل ح�شتها يف  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�شية  اماراتي 
�شمالن  بن  �شامل  جمعه  عبداهلل   : ال�شيد  اإىل   )%100( البالغة  كافيه((  ))كا�شل 

الطنيجي - اماراتي اجلن�شية ، تنازل �شاحب الرخ�شة لآخر.
ل�شنة   رق��م )4(  الحت���ادي  القانون  اح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  امل���ادة )14(  وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  

اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل العام 

       وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات  )مكتب ال�سارقة - الذيد(
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعالن بالن�سر
رقم )7315/2021(

املنذر / ه�شام حممد �شعيد علو�س
املنذر اإليه / فادي �شومل

ي��ن��ذر امل���ن���ذر اإل���ي���ه ����ش���داد ب�����ش��رورة ����ش���داد م��ب��ل��غ وق���دره 
)200،000 درهم( مائتان الف درهم خالل مدة اأق�شاها 
خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار واإل �شي�شطر املنذر 
ا�شفا اىل اتخاذ الجراءات القانونية �شد املنذر اليه وذلك 

حتى يتثنى لنا اإقامة الدعوى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7780(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �س ذ م م   

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 

من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم. 3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 11 - �شقة رقم 

)1108( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد. 
ال�شكنية الوحدة  بذات  متعلقة  اخرى  فواتر  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�شليم  ب�شرورة   -4

درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5
بالن�شر.  الإعالن  تاريخ  من  يوما  ثالثون   )30( خالل  وذلك   -6

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7788(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : اظهر ح�شني حممد حنيف - باك�شتاين اجلن�شية )ب�شفته مدير برخ�شة وموقع ال�شيكات وعقد اليجار عن ال�شركة 

املنذر اليها الوىل( 
املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 

1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 
من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 

يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم.  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 5 - �شقة رقم 
4- ب�شرورة ت�شليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتر اخرى  )505( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد.  
متعلقة بذات الوحدة ال�شكنية. 5- ب�شرورة �شداد غرامة ال�شيك املرجتع كما هو من�شو�س عليه يف عقد اليجار وذلك بحد اأدنى 

بقيمة 1000 درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7792(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : اظهر ح�شني حممد حنيف - باك�شتاين اجلن�شية )ب�شفته مدير برخ�شة وموقع ال�شيكات وعقد اليجار عن ال�شركة 

املنذر اليها الوىل( 
املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 

اليجارية  القيمة  نظر  وذلك  درهم(  وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  الف  )�شبعة   7833 مبلغ  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -1
املتاأخرة من 2021/8/8 حتى 2021/10/7 

يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/8 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم.  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 2 - �شقة رقم 
4- ب�شرورة ت�شليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتر اخرى  )201( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد.  
متعلقة بذات الوحدة ال�شكنية. 5- ب�شرورة �شداد غرامة ال�شيك املرجتع كما هو من�شو�س عليه يف عقد اليجار وذلك بحد اأدنى 

بقيمة 1000 درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7775(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم  رقم املحرر : 2020/1/172873 
وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 

املنذر اليه : اظهر ح�شني حممد حنيف - باك�شتاين اجلن�شية )ب�شفته مدير برخ�شة وموقع ال�شيكات وعقد اليجار عن ال�شركة 
املنذر اليها الوىل( 

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 

من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم. 3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 11 - �شقة رقم 

)1108( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد. 
ال�شكنية الوحدة  بذات  متعلقة  اخرى  فواتر  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�شليم  ب�شرورة   -4

درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5
بالن�شر.  الإعالن  تاريخ  من  يوما  ثالثون   )30( خالل  وذلك   -6

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7790(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : اظهر ح�شني حممد حنيف - باك�شتاين اجلن�شية )ب�شفته مدير برخ�شة وموقع ال�شيكات وعقد اليجار عن ال�شركة 

املنذر اليها الوىل( 
املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 

اليجارية  القيمة  نظر  وذلك  درهم(  وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  الف  )�شبعة   7833 مبلغ  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -1
املتاأخرة من 2021/8/8 حتى 2021/10/7.

يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/8 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم.  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 6 - �شقة رقم 
4- ب�شرورة ت�شليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتر اخرى  )605( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد.  
متعلقة بذات الوحدة ال�شكنية. 5- ب�شرورة �شداد غرامة ال�شيك املرجتع كما هو من�شو�س عليه يف عقد اليجار وذلك بحد اأدنى 

بقيمة 1000 درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7793(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
اليجارية  القيمة  نظر  وذلك  درهم(  وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  الف  )�شبعة   7833 مبلغ  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -1

املتاأخرة من 2021/8/8 حتى 2021/10/7 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/8 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
2 - �شقة رقم  اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة  47،000 درهم. 
4- ب�شرورة ت�شليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتر اخرى  )201( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد.  

متعلقة بذات الوحدة ال�شكنية.
درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5

وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7791(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
اليجارية  القيمة  نظر  وذلك  درهم(  وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  الف  )�شبعة   7833 مبلغ  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -1

املتاأخرة من 2021/8/8 حتى 2021/10/7 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/8 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
6 - �شقة رقم  اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة  47،000 درهم. 

)605( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد. 
ال�شكنية الوحدة  بذات  متعلقة  اخرى  فواتر  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�شليم  ب�شرورة   -4

درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5
وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7786(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 

من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
9 - �شقة رقم  اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة  47،000 درهم. 

)905( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد. 
ال�شكنية الوحدة  بذات  متعلقة  اخرى  فواتر  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�شليم  ب�شرورة   -4

درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5
وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7789(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : زونال لينك للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 
1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 

من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 
يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
5 - �شقة رقم  اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة  47،000 درهم. 

)505( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد. 
ال�شكنية الوحدة  بذات  متعلقة  اخرى  فواتر  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�شليم  ب�شرورة   -4

درهم.   1000 بقيمة  اأدنى  بحد  وذلك  اليجار  عقد  يف  عليه  من�شو�س  هو  كما  املرجتع  ال�شيك  غرامة  �شداد  ب�شرورة   -5
وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7783(

املنذر : �شركة املاجد للعقارات - ذ م م - وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبوجب الوكالة رقم 
رقم املحرر : 2020/1/172873

وميثلها ال�شتاذ / فاروق علي يو�شف ابراهيم مبوجب وكالة رقم 2020/1/198960 
املنذر اليه : اظهر ح�شني حممد حنيف - باك�شتاين اجلن�شية )ب�شفته مدير برخ�شة وموقع ال�شيكات وعقد اليجار عن ال�شركة 

املنذر اليها الوىل( 
املو�شوع : توجه املنذرة هذا الإعالن اىل املنذر اليها لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي : 

1- ب�شرورة و�شرعة �شداد مبلغ 15667 )خم�شة ع�شر الفا و�شتمائة و�شبعة و�شتون( وذلك نظر القيمة اليجارية املتاأخرة 
من 2021/6/10 حتى 2021/10/9 

يف  العقد  نهاية  تاريخ  وحتى   2021/10/10 من  الفرتة  عن  اليجار  قيمة  من  ي�شتجد  ما  �شداد  و�شرعة  ب�شرورة   -2
�شنوي  ايجار  بدل  بواقع  التام  وال�شداد  الفعلي  الخالء  حتى  ايجارية  قيمة  من  ي�شتجد  ما  اىل  بالإ�شافة   2021/12/4
47،000 درهم.  3- ب�شرورة ت�شليم الوحدة اإمارة دبي - منطقة الق�شي�س الوىل - البيت العمايل - الدور 9 - �شقة رقم 
4- ب�شرورة ت�شليم الفاتورة النهائية للكهرباء واملاء واي فواتر اخرى  )905( بحالة جيدة كما مت ت�شليمها وقت التعاقد.  
متعلقة بذات الوحدة ال�شكنية.  5- ب�شرورة �شداد غرامة ال�شيك املرجتع كما هو من�شو�س عليه يف عقد اليجار وذلك بحد اأدنى 

بقيمة 1000 درهم.  وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ الإعالن بالن�شر. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : فيبكو للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
ال�شكل   - الول  ال�شناعية  علي  - جبل  العقارية  دبي  موؤ�ش�شة  م�شتودع ملك   : العنوان 
بال�شجل  القيد  رقم   776529  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1271226 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2021/8/24
كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�شبون قانونيون العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �شفيان 

على �شعيد بن �شلوم الفال�شي - ديرة - القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :  
 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �شركة �شركة فيبكو للخدمات الفنية - �ض ذ م م  
ال�شكل   - الوىل  ال�شناعية  علي  جبل   - العقارية  دبي  موؤ�ش�شة  ملك  م�شنع   : العنوان 
الرخ�شة  ، رقم  م(  م  الواحد )ذ  ال�شخ�س   - ذات م�شوؤولية حم��دودة  �شركة   : القانوين 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1337507  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   803879  :
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�شبون قانونيون العنوان 
: مكتب رقم BM07 ملك �شفيان على �شعيد بن �شلوم الفال�شي - ديرة - القرهود - 
هاتف : 2822936-04 فاك�س :   م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �شفيان على �شعيد بن �شلوم الفال�شي - ديرة - 
تعلن  ه�������ذا  مب�����وج�����ب  القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :   
اأعاله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة 
بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  فيبكو 
 2021/8/24 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/8/24
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : كودو�ض بي اأر اأ�ض حما�شبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �شفيان على �شعيد بن �شلوم الفال�شي - ديرة - 
تعلن  ه�������ذا  مب�����وج�����ب  القرهود - هاتف : 2822936-04 فاك�س :   
اأعاله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة 
قرار  مب��وج��ب  وذل����ك  م   م  ذ  �ض   - الفنية  للخدمات  فيبكو  �شركة  �شركة 
حماكم دبي بتاريخ  2021/8/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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املال والأعمال

ب�شعة 200 األف طن تربيد تغطي ما يعادل  ا�شتهالك برج خليفة 20 مرة
»اإمباور« و »ميت�شوبي�شي« توقعان اأكرب اتفاقية 

على م�شتوى �شناعة تربيد املناطق عامليًا
•• دبي -الفجر:

لأنظمة  الإم�����ارات  موؤ�ش�شة  �شجلت 
اأكرب  “اإمباور”  امل���رك���زي  ال��ت��ربي��د 
م�����زود خل���دم���ات ت���ربي���د امل��ن��اط��ق يف 
توظيف  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة  ال����ع����امل، 
خدمات  لتوفر  الع�شرية  التقنيات 
تربيد املناطق �شديقة للبيئة، وذلك 
بعد اإبرامها �شفقة جديدة مع �شركة 
الثقيلة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  ميت�شوبي�شي 
بتقنياتها  �شتغني   وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الثورية يف اأنظمة التكييف والتدفئة 

عمليات “اإمباور” لتربيد املناطق.
وتق�شي ال�شفقة اجلديدة بقيام �شركة 

ميت�شوبي�شي لل�شناعات الثقيلة بتزويد موؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد 
املربدة  املركزي  الطرد  م��ربدات  بوحدات متطورة من  “اإمباور”  املركزي 
 )water-cooled centrifugal chillers( خا�شة  مبوا�شفات  باملاء 
ال�شفقة  وت�شمنت  تربيد،  طن  األ��ف   100 تبلغ  اإجمالية  تربيد  وب�شعة 
بنوداً تتيح ل� “اإمباور” حق م�شاعفة عدد وحدات التربيد الع�شرية ب�شعة 
تربيد اإجمالية ت�شل اىل 200 األف طن تربيد خالل العامني املقبلني، اأي 

ما يعادل %11 من اإجمايل طاقة التربيد. 
كاورو  “اإمباور”  ل�  التنفيذي  الرئي�س  �شعفار  بن  اأحمد  التفاقية  ووق��ع 

كو�شوموتو رئي�س �شركة ميت�شوبي�شي لل�شناعات الثقيلة العاملية.
و�شتبا�شر “اإمباور” با�شتخدام الوحدات اجلديدة يف حمطاتها قيد الإن�شاء 
املوجودة يف زعبيل واخلليج التجاري ومدينة جمرا ومدينة دبي لند يف 
املتعددة  والتعليمية  وال�شحية  والتجارية  ال�شكنية  امل�شاريع  لتخدم  دب��ي، 
اإ�شافة اإىل تنفيذ خطط مدرو�شة تت�شل بتطوير البنية التحتية للموؤ�ش�شة 

والرتقاء باأدائها اإىل م�شتويات غر م�شبوقة.
وقال اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد 
على  القائمة  املوؤ�ش�شة  ا�شرتاتيجية  تطبيق  �شنوا�شل  “اإمباور”  املركزي 
تطوير اأ�شول قّيمة، حديثة وع�شرية، تواكب ريادة اإمباور وقيادتها ل�شوق 
التربيد على م�شتوى العامل، وترتقي يف الوقت ذاته بطرق تقدمي خدمات 
تربيد املناطق �شديقة البيئة. مو�شحا اأن ال�شفقة مع عمالق ال�شناعات 
الثقيلة اليابانية ميت�شوبي�شي، توؤتي ثماراً م�شتقبلية ترتكز على حتديث 
اأنظمتنا بتقنيات مبتكرة ت�شاهم بعمليات انتاج منخف�شة ال�شو�شاء واأكر 
ا�شرتاتيجية  البيئة وفق  اأعلى يف حماية  واأداء  الطاقة  ا�شتخدام  كفاءة يف 
طويلة الأمد تهدف خلف�س ا�شتهالك الطاقة واملياه بن�شبة %30 بحلول 
دولة  خطة  لتحقيق  الكربونية  النبعاثات  خف�س  وا�شرتاتيجية   2030

الإمارات العربية املتحدة الهادفة اىل ال�شتدامة.
واأكد بن �شعفار على اأن ال�شفقة تر�شخ جاهزية وا�شتعداد “اإمباور” الدائم 
املطورين  وع��ي  خلفية  على  املتزايد  وامل�شتقبلي  احل��ايل  الطلب  تلبية  يف 
ومالك العقارات مبكا�شب تربيد املناطق القت�شادية وال�شحية والبيئية. 

�شركة ال�شارقة لإدارة الأ�شول متنح 
موظفيها فر�شة اكت�شاف اإك�شبو 2020 دبي

•• ال�شارقة-الفجر:

ال����ذراع ال���ش��ت��ث��م��اري��ة حلكومة  ال�����ش��ارق��ة لإدارة الأ����ش���ول،  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شارقة، عن منح جميع موظفيها العاملني يف ال�شركات ال�شقيقة والتابعة، 
تذاكر جمانية لزيارة اإك�شبو 2020 دبي، لتمكينهم من اكت�شاف ما يقدمه 
املجالت  الأه��م من فر�س وخ��ربات وممار�شات، يف جميع  العاملي  املعر�س 

املرتبطة بعملهم، من البتكار والتكنولوجيا، اإىل ال�شتدامة والأعمال. 
للخدمات، يف  اأ�شول”  اإبراهيم احلوطي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة  واأكد 
اأن  ال�شارقة،  ال�شتثمارية حلكومة  الذراع  الأ�شول،  لإدارة  ال�شارقة  �شركة 
لدولة  تاريخي  اإجن��از   ،2020 دب��ي  اإك�شبو  معر�س  يف  العامل  ا�شت�شافة 
اأر�س  الإم��ارات العربية املتحدة، �شي�شتفيد منه كل من يقيم ويعمل على 
الدولة، من الأفراد واملوؤ�ش�شات، بف�شل ما يقدمه من فر�س لكت�شاف ثراء 

وتنوع الأفكار التي �شتقدمها الدول ال�191 امل�شاركة يف املعر�س.
لإدارة  ال�شارقة  �شركة  موظفي  جميع  منح  خ��الل  “من  احل��وط��ي:  وق��ال 
املعر�س،  لزيارة  الإداري���ة، تذاكر  وال��وح��دات  ال�شركات  الأ���ش��ول، من كافة 
والأفكار  والب��ت��ك��ارات،  التقنيات،  على  التعّرف  م��ن  متكينهم  اإىل  نتطلع 
�شتكون  وال��ت��ي  واملوؤ�ش�شات،  وال�شركات  ال���دول  �شتقدمها  التي  الإب��داع��ي��ة 
والطالع  اخل���ربات  وت��ب��ادل  والتوا�شل  للتفاعل  اإب��داع��ي  خمترب  مبثابة 
على اأف�شل املمار�شات، مبا ينعك�س اإيجاباً على عمل كوادرنا الب�شرية وعلى 
للخدمات  اأ�شول”  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�شار  ب�شكل عام«.  ال�شركة 
اإىل اأن اإك�شبو 2020 دبي ميثل م�شدر اإلهام لقطاعات الأعمال للم�شاهمة 
ازدهار  ب��ه��دف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  اأ�شا�شه  ع��امل��ي  ب��ن��اء م�شتقبل  يف 
الإن�شانية، م�شيفاً اأن م�شاركة املوظفني يف التفاعل مع احلدث �شت�شهم ببث 
الإجناز  نفو�شهم من خالل م�شاهدتهم حلجم  والإب��داع يف  روح احلما�س 
الذي �شنعته اأف�شل العقول بالعامل يف كافة زوايا املعر�س.  وت�شعى �شركة 
تاأ�ش�شت  التي  الأ�شول  لإدارة  ال�شارقة 
مظلتها  حت��ت  وت�شم   ،2008 ع��ام 
الناجحة،  ال�����ش��رك��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
مل�شتقبل  قوية  ا�شرتاتيجية  بناء  اإىل 
الإمارة، وتعزيز اقت�شادها التناف�شي 
ا�شتثمارات  توفر  خالل  من 
وال�شتعانة  الأوىل،  الدرجة  من 
من  العائدات  لزيادة  باملحرتفني 
الأ�شول،  واإدارة  ال�شتثمار  اأن�شطة 
من  ال����ع����دي����د  نطاق  ت���و����ش���ي���ع  م�����ع 
وتطوير  الإم���������ارة،  يف  ال���ق���ط���اع���ات 
لفر������س  امل�شتوى  عاملية  مرافق 

ال�شتثمار امل�شتدامة.

جمموعة موانئ اأبوظبي و�شركة تطوير العقبة توقعان اتفاقية لتنفيذ م�شاريع تطويرية بحرية يف العقبة بالأردن
•• اأبوظبي-الفجر: 

وقعت جمموعة موانئ اأبوظبي، املحرك 
اللوج�شتية،  واخل��دم��ات  للتجارة  ال��رائ��د 
العقبة  �شركة تطوير  اتفاقية مبدئية مع 
حمطة  اإن�شاء  املجموعة  ت��ويل  على  تن�س 
زايد  م��ر���ش��ى  يف  م��ت��ط��ورة  �شياحية  ���ش��ف��ن 
الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  ب��ال��ع��ق��ب��ة 
ال�شقيقة، لتكون بذلك اأول من�شاأة ملجموعة 
موانئ اأبوظبي يف اململكة واأول حمطة �شفن 
الإم����ارات  دول���ة  خ���ارج  لها  تابعة  �شياحية 
���ش��ي��ت��م تطوير  امل���ت���ح���دة. ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة 
العقبة  ال�شياحية يف ميناء  ال�شفن  حمطة 
على  امل�شافرين  ل�شتقبال  رئي�شية  كبوابة 
منت ال�شفن ال�شياحية التي �شتوؤم منطقة 
البحر الأحمر لت�شبح نقطة جذب لقاطني 
اخلدمات  م��ن  جم��م��وع��ة  وت��وف��ر  العقبة 

ال�شياحية والتجارية والرتفيهية.
كما مت اأي�شا توقيع اتفاقية مبدئية اأخرى 
اأبوظبي  موانئ  جمموعة  قيام  على  تن�س 
ب��واب��ة املقطع،  م��ن خ��الل ذراع��ه��ا الرقمي 
امل���وان���ئ ملنظومة  ب��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام جم��ت��م��ع 
موانئ العقبة بهدف ت�شهيل التوا�شل بني 
كافة م�شغلي موانئ العقبة و�شلطة منطقة 
و�شركة  اخل���ا����ش���ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة 
الأردنية  البحرية  والهيئة  العقبة  تطوير 
والعمليات  امل�شاندة  واخلدمات  واجلمارك 
الربية. و�شتقوم جمموعة موانئ اأبوظبي 
واللوج�شتية  التجارية  خرباتها  بتوظيف 
تطوير  �شركة  مع  تعاونها  خالل  الوا�شعة 
املتطور  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ن�شر  ب��ه��دف  العقبة 
العقبة  م��وان��ئ  منظومة  ق����درات  وت��ع��زي��ز 
التوقيع  وج��رى  والتكنولوجية.   التقنية 
اأردين  على التفاقيتني خالل زيارة لوفد 
رفيع امل�شتوى اإىل اأبوظبي برئا�شة عطوفة 
منطقة  �شلطة  م��ف��و���ش��ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املهند�س  اخل��ا���ش��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة 
اأن ه���ذه اخلطوات  ال��ب��خ��ي��ت. ح��ي��ث  ن��اي��ف 
ال�شراكات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  الأوىل  تعد 
اإبرامها  املزمع  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية 
ب��ني اجل��ان��ب��ني.  واأع�����رب ال��ك��اب��نت حممد 
 – التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي،  جمعة 
�شعادته  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي  م���وان���ئ  جم��م��وع��ة 
بالتوقيع على هذه التفاقية ال�شرتاتيجية 
مع �شركة تطوير العقبة، وقال باملنا�شبة: 
ال�شفن  حم��ط��ة  وت�شغيل  اإن�����ش��اء  “ي�شكل 
اإجنازاً  ال�شياحية اجلديدة يف مر�شى زايد 
كبراً لقطاع ال�شياحة والرحالت البحرية 
الها�شمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل��ت��ن��ام��ي 
ال�شقيقة، وهو الأول �شمن �شل�شلة م�شاريع 
م�شتقباًل«.  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ن��ع��ت��زم  ت��ط��وي��ري��ة 
التزامنا  اإط������ار  يف  “�شنقوم  واأ������ش�����اف: 
اململكة  يف  البحري  القطاع  تطوير  بدعم 

توفرها  التي  الرقمية  ق��درات��ن��ا  بتوظيف 
���ش��رك��ة ب��واب��ة امل��ق��ط��ع، ب��ه��دف ن�����ش��ر نظام 
العقبة  املوانئ يف منظومة موانئ  جمتمع 
والذي ي�شاعد يف ت�شريع العمليات املتعلقة 
مب�شتويات  والرت����ق����اء  الأع����م����ال  ب���ج���ودة 
قال  ب���دوره  الأردن«.  يف  التجاري  التبادل 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة، 
بني  التعاون  اإط��ار  “يف  ال�شفدي:  ح�شني 
اململكة الأردنية الها�شمية ودولة المارات 

التعاون  ي�شرنا  ال�شقيقة،  املتحدة  العربية 
اأكدت  والتي  اأبوظبي  مع جمموعة موانئ 
قدرتها على دعم وتطوير القطاع البحري 
من خالل خططها وم�شاريعها التطويرية 
اأبوظبي  باإمارة  الطموحة يف قطاع املوانئ 

وحول العامل. 
حمطة  تطوير  “يعد  ال�شفدي:  واأ�شاف   
مهماً  داع��م��اً  العقبة  يف  ال�شياحية  ال�شفن 
والذي  اململكة  يف  ال�شياحي  القطاع  لنمو 

وا�شعة  جمموعة  بتقدمي  �شيقوم  ب���دوره 
م��ن امل���راف���ق واخل���دم���ات وت�����ش��ه��ي��ل حركة 
ال��ق��ادم��ني ع��ل��ى م��نت ال�شفن  امل�����ش��اف��ري��ن 
ال�شياحية من دول حو�س البحر الأبي�س 
امل��ت��و���ش��ط واأوروب�����ا ل��زي��ارة امل��ث��ل��ث الذهبي 
وهو  العقبة”   – رم  وادي   – “البرتاء 
الأردن  يف  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات  اأه���م  م��ن 
وكذلك �شي�شاهم يف تطوير املنتج ال�شياحي 
ب��الإ���ش��اف��ة ل��ت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل جديدة 

اإقليمي.  ك��م��رك��ز  ال��ع��ق��ب��ة  دور  ول��ت��ع��زي��ز 
الرقمنة  تطور  ت�شارع  “وملواكبة  واأ�شاف: 
ثقة  كلنا  واللوج�شتيات،  النقل  ق��ط��اع  يف 
اأبوظبي  م��وان��ئ  جمموعة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وب��واب��ة امل��ق��ط��ع، م��ن ق��درت��ن��ا على حت�شني 
امل�����ش��ت��خ��دم��ة لتقدمي  ال��رق��م��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
املعاير  اأف�����ش��ل  �شمن  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
العقبة  يف  امل���وان���ئ  مل�����ش��ت��خ��دم��ي  ال���دول���ي���ة 

والرتقاء بها«.

NBFX  بنك الفجرية الوطني يطلق من�شة التداول الإلكرتونية
•• دبي-الفجر: 

�س.م.ع  الوطني  الفجرة  بنك  اأع��ل��ن 
اأم�������س ع���ن اإط������الق م��ن�����ش��ة ال���ت���داول 
 .NBFX ب���ه  الإل��ك��رتون��ي��ة اخل��ا���ش��ة 

جمموعة  تو�شيع  اإىل  البنك  وي�شعى 
يقدمها  ال���ت���ي  ال���رق���م���ي���ة  اخل����دم����ات 
للعمالء  اجل��دي��دة  املن�شة  توفر  حيث 
جتربة رقمية خم�ش�شة للتحوط من 
متطلبات اخلزانة، وهي متاحة للتداول 

التقليدي وكذلك التداول املتوافق مع 
تتوفر  الإ���ش��الم��ي��ة.  ال�شريعة  اأح��ك��ام 
اأيام    5 ال�شاعة ملدة  املن�شة على مدار 
تنفيذ  للعمالء  يتيح  مما  الأ�شبوع،  يف 
البنك  عمل  �شاعات  خ��الل  امل��ع��ام��الت 
ال�شيولة يف  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  وب��ع��ده��ا 

كافة املناطق الزمنية.
فعالة  و�شيلة  اجلديدة  املن�شة  وت�شّكل 
للقيام  ال�شتخدام  و�شهلة  وتناف�شية 
معامالت  وتنفيذ  البور�شة  بعمليات 
 NBFX وت����وف����ر  ال��ث��م��ي��ن��ة.  امل����ع����ادن 
لهم  خم�ش�شة  جتربة  للم�شتخدمني 
تتوافق مع احتياجاتهم وتتيح التنفيذ 
العمالت  ل���ت���داول  وال�����ش��ه��ل  ال���ف���وري 
والو�شول  الطلبات  واإدارة  الأجنبية 
وتتميز  املعامالت.  �شجل  اإىل  ب�شهولة 
تنفيذ  ب���اإم���ك���ان���ي���ة   NBFX م��ن�����ش��ة 
غر  الآجل��������ة  العق��������ود  العم������الء 
اأدوات  وا���ش��ت��خ��دام  للت�شليم  ال��ق��اب��ل��ة 
  FX Time Optionsمثل ت����داول 
يف  اأي����ام    5 مل���دة  ال�ش����اعة  م���دار  ع��ل��ى 

الأ�شبوع.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى اإط������الق امل��ن�����ش��ة، قال 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  فين�س كوك، 
اإط����الق  “يوؤكد  ال���وط���ن���ي:  ال��ف��ج��رة 

بكونه  البنك  ال��ت��زام   NBFX من�شة 
اإنها  اإذ  للعمالء  م��ايل  �شريك  اأف�شل 
جتمع بني اأحدث التكنولوجيا وخربة 
البنك الوا�شعة يف ال�شوق. وتتيح هذه 
املن�شة الفريدة للعمالء تعديلها وفقاً 
وكذلك  امل�����ش��ت��خ��دم��ني،  ل��ت��ف�����ش��ي��الت 
ال�شتفادة من الأ�شعار الأكر تناف�شية 
مل�شاعدتهم على  القّيمة  البيانات  ومن 
بدعم  يحظون  كما  ق��رارات��ه��م.  ات��خ��اذ 
فريق من اخلرباء يف اخلزانة والتداول 
التعامل مع  مل�شاعدتهم على  والهيكلة 
تغيرات ال�شوق والتحوط من املخاطر 
لتو�شيع  م�شتقباًل  ونعتزم  الأ�شا�شية. 
نطاق من�شة NBFX لتلبية متطلبات 
واملعادن  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  ال��ع��م��الء 
�شريعة  الأ�شا�شية  وال�شلع  الرئي�شية 
 NBFX ممت من�شة  ال�شتهالك.« �شُ
للعمالء احلاليني واملحتملني لتمّكنهم 
من ال�شتفادة من عملية حجز �شفقات 
اإىل  م��ن احل��اج��ة  ي��ح��ّد  مب�شطة، مم��ا 
الو�شول  اإت��اح��ة  مع  ال��ي��دوي،  التدخل 
ومعادن  اأج��ن��ب��ي��ة  ع��م��الت  اأ���ش��ع��ار  اإىل 
احلقيقي.  ال��وق��ت  يف  تناف�شية  ثمينة 
لتنفيذ  اآم��ن��ة  من�شة   NBFX وت��ع��ّد 
املعامالت حيث تّتبع اأف�شل املمار�شات، 

امل�����ش��ادق��ة متعددة  ت��ع��ت��م��د  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
وتوفر  الدخول،  ت�شجيل  عند  املراحل 
املتوافق  اأو  التقليدي  التداول  خدمات 

مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.
ا�شتجابًة  املن�شة اجلديدة  ومت تطوير 
لح��ت��ي��اج��ات ال���ع���م���الء ومت��ا���ش��ي��اً مع 
الهادفة  ال�شاملة  البنك  ا�شرتاتيجية 
وامل�شتخدمني  عمالئه  م�شاعدة  اإىل 
اجلديدة  الفر�س  من  ال�شتفادة  على 
التكنولوجيا  ت���ط���ور  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي 

املالية.

•• اأبوظبي- وام:

العربية  الإم�����ارات  “دور  ع��ن��وان  حت��ت  دويل  تقرير  اأك���د 
دولة  اأن  للهيدروجني”  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد  يف  امل��ت��ح��دة 
مُتّكنها  التي  التناف�شية  وامل��زاي��ا  الأ�ش�س  لديها  الإم���ارات 
من اأن ت�شبح واحدة من اأكرب الدول املنتجة للهيدروجني 

منخف�س الكربون والأقل تكلفة على م�شتوى العامل.
الدكتور  اإع��داد  ومن  موؤخرا  ن�شر  ال��ذي  التقرير  واأو�شح 
الطاقة  �شيا�شة  م��رك��ز  يف  اأول  ب��اح��ث  ف��ري��دم��ان  ج��ول��ي��و 
ميلز  وروب�����ن   ،SIPA ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة قمر للطاقة وزميل غر مقيم 
يف معهد دول اخلليج العربي يف وا�شنطن العا�شمة -اأهمية 
الهيدروجني كوقود م�شتقبلي والنطالقة القوية لدولة 
الإمارات لال�شتفادة من اأ�شولها احلالية يف اأن تت�شدر دوراً 
ريادياً يف هذه ال�شوق. وُيتوقع اأن يكون للهيدروجني دور 
مهم يف متكني ال�شرتاتيجيات الدولية التي تهدف للحد 
امل�شتدامة،  التنمية  وحتقيق  الكربونية  النبعاثات  م��ن 
منخف�شة  الطاقة  م�شادر  اإىل  العاملي  التحول  ومتكني 
ما  الهيدروجني  ميثل  اأن  اأي�شاً  املتوقع  وم��ن  ال��ك��رب��ون. 
ي�شل اإىل %18 من الطلب العاملي على الطاقة بحلول 
30 دول��ة خططها  اأك��ر من  اأ�شدرت  2050، حيث  عام 
لتنفيذ  التخطيط  اإىل  اإ�شافة  بالهيدروجني،  اخلا�شة 
�شل�شلة قيمة  النطاق عرب  228 م�شروع وا�شع  اأكر من 
ال�شتفادة  ُتعد  الهيدروجني  ملجل�س  ووفقاً  الهيدروجني. 
من هذا الطلب النا�شئ فر�شة مهمة للجهات العاملية يف 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  وت��وؤك��د  الطاقة.  جم��ال 
“اأدنوك” اأن هناك تقدماً فعلياً يف هذا املجال وذلك من 
خالل اإعالنها عن عدد من املبادرات املتعلقة بالهيدروجني 
ع��ن بيع  ال�شركة م��وؤخ��راً  اأعلنت  ..ك��م��ا  ال��ن��اق��الت  ووق���ود 
اليابان  لعمالئها يف  الزرقاء  الأمونيا  �شحنات من  ثالث 

الزرقاء  لالأمونيا  جديد  م�شنع  لتطوير  خططها  وع��ن 
بقدرة اإنتاجية تبلغ مليون طن �شنوياً وذلك يف “تعزيز” 
متوازنة  ا�شرتاتيجية  الإم���ارات  دول��ة  وتنتهج  بالروي�س. 
ت�شمل الهيدروجني الأزرق والأخ�شر حيث يعترب التو�شع 
فهو  وبالتايل  �شهولة  اأك��ر  الأزرق  الهيدروجني  اإنتاج  يف 

عن�شر مهم لدعم منو ال�شوق العاملية النا�شئة.
الغاز  م��ن  املنتج  الهيدروجني  ه��و  الأزرق  والهيدروجني 
وتخزينه  امل�شاحب  الكربون  التقاط  يتم  حيث  الطبيعي 
عبارة عن  الأخ�شر هو  الهيدروجني  بينما  الأر���س  حتت 
الهيدروجني الناجت عن عملية التحليل الكهربائي للماء 
من  ح��د  اأدن���ى  م��ع  للكهرباء  متجددة  م�شادر  با�شتخدام 
الهيدروجني  ويعترب  ال��ك��رب��ون.  اأك�شيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات 
تطوير  ن��ح��و  م��ه��م��ة  وخ��ط��وة  تكلفة  اأق����ل  ح��ال��ي��ا  الأزرق 
اقت�شاد الهيدروجني منخف�س الكربون ومع ذلك ُيتوّقع 
مبرور  الأخ�شر  الهيدروجني  اإن��ت��اج  تكلفة  تنخف�س  اأن 
تتميز  الإم������ارات  دول���ة  اأّن  ال��ت��ق��ري��ر  ي�شر  ك��م��ا  ال���وق���ت. 
التحتية  بنيتها  اإىل  بالإ�شافة  كبرة  طبيعية  باإمكانيات 
النوعني حيث  لكال  العالية  الإنتاجية  وقدراتها  احلالية 
دولة  يف  التناف�شي  الأزرق  الهيدروجني  اإنتاج  متكني  يتم 
الوفرة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  م��ن خ��الل كميات  الإم�����ارات 
الهيدروجني  لإن���ت���اج  احل��ال��ي��ة  وامل��ن�����ش��اآت  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة، 
والأم��ون��ي��ا وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق وال���ق���درات ال��ك��ب��رة للتقاط 
وت��خ��زي��ن ال��ك��رب��ون ع��ل��ى ن��ط��اق وا����ش���ع، وال���ت���ي متتلكها 
“اأدنوك”  وُت��ن��ت��ج  ب��ا���ش��ت��م��رار.  وت��ط��ّوره��ا  بالفعل  اأدن����وك 
اأك���ر م��ن 300 األ���ف ط��ن ���ش��ن��وي��اً م��ن ال��ه��ي��دروج��ني يف 
الغالب  يف  ي�شتخدم  وال��ذي  لها،  التابعة  التكرير  من�شاآت 
اإنتاجها  لزيادة  ال�شركة  وتخطط  ال�شناعية  لالأغرا�س 
األف طن �شنوياً، كما حققت   500 اإىل  من الهيدروجني 
ت��ق��دم��اً يف ع���دد م��ن ف��ر���س ال��ن��م��و اجل���دي���دة، ل�شيما يف 
جم���ال الأم��ون��ي��ا ال���زرق���اء ..وي�����ش��م��ل ذل���ك اإن�����ش��اء م�شنع 

منطقة  يف  عاملي  م�شتوى  على  ال��زرق��اء  لالأمونيا  جديد 
“تعزيز” يف الروي�س، ويف بيع اأوىل ال�شحنات التجريبية 

من الأمونيا الزرقاء لعمالئها يف اليابان.
وتعتمد جهود دولة الإمارات يف جمال اإنتاج الهيدروجني 
الأخ�شر على التوفر الهائل للطاقة ال�شم�شية يف الدولة 
بالطاقة  اإنتاجها  يتم  التي  للكهرباء  املنخف�شة  والتكلفة 
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  واأط��ل��ق��ت  ال�شم�شية. 
الأخ�شر،  الهيدروجني  م��ب��ادرات  من  العديد  “م�شدر” 
مبا يف ذلك تطوير م�شنع جتريبي للهيدروجني الأخ�شر 
يف مدينة م�شدر بال�شراكة مع �شيمنز اإنرجي ماروبيني، 
خليفة  جامعة  لوفتهانزا،  جمموعة  ل��ل��ط��ران،  الحت���اد 

للعلوم والتكنولوجيا، ودائرة الطاقة يف اأبوظبي.
واأو�شح التقرير اأن عدة عوامل ت�شاهم يف ت�شهيل اإنتاج كال 
النوعني من الهيدروجني النظيف منخف�س الكربون من 
اأهمها توفر البنية التحتية القوية ومن�شاآت الت�شدير يف 
دولة الإم��ارات، بالإ�شافة ملوقع الدولة اجلغرايف الو�شط 
وال�شديقة  امل�شتقرة  والبيئة  الرئي�شية،  الأ����ش���واق  ب��ني 
الدكتور فريدمان وميلز يف  اإليه  اأ�شار  ملا  لالأعمال، وفقاً 
التقرير. واأ�شار التقرير اإىل اأن الهيدروجني ُيعد قطاعا 
نا�شئا ل يزال يتعني عليه مواجهة العديد من التحديات 
وال�شيا�شة.  والقت�شاد  التكنولوجيا  يخ�س  فيما  الكبرة 
يجب  م�شتدام،  ب�شكل  الهيدروجني  اقت�شاد  ولتاأ�شي�س 
تطوير �شوق نا�شئة تقّدم �شمانات للمنتجني وامل�شتهلكني 
امل�شاريع  اأح��ج��ام  تزايد  مع  التكاليف  تخفي�س  ..وي��ج��ب 
ومتطلبات التمويل املرتبطة بها ..وهذا يتطلب �شراكات 
ال�����ش��رك��ات وموؤ�ش�شات  وب���ني  احل��ك��وم��ات،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

الأبحاث، ومع ال�شركات وامل�شتخدمني النهائيني.
ال�شراكات  ب�����ش��ج��ل ح��اف��ل م���ن  الإم�������ارات  وت��ت��م��ت��ع دول����ة 
العديد م��ن اجلهات  ال��ع��ام واخل��ا���س م��ع  القطاعني  ب��ني 
التحتية  والبنية  الطاقة  قطاعات  عرب  والدولية  املحلية 

اأبوظبي  ائ��ت��الف  ت�شكيل  ..وك����ان  الثقيلة  وال�����ش��ن��اع��ات 
اأدن��������وك، و����ش���رك���ة مبادلة  ب���ني ك���ل م���ن  ل��ل��ه��ي��دروج��ني 
ووزارة   ،/ADQ/ و”القاب�شة«  “مبادلة”  لال�شتثمار 
الطاقة والبنية التحتية خطوة مهمة اأثمرت عن منظومة 
متكاملة ومتناغمة لبناء اقت�شاد الهيدروجني يف الدولة.
ويف وقت �شابق من هذا العام خالل جل�شة وزارية رفيعة 
امل�����ش��ت��وى ح���ول ال��ه��ي��دروج��ني ُع��ق��دت اف��رتا���ش��ي��اً اأع���رب 
ال�شناعة  وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل 
والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول 
عن  �شركاتها  وجم��م��وع��ة  “اأدنوك”  الوطنية  ظبي  اأب���و 
تفاوؤله بالن�شبة ملا تتمتع به اأدنوك حالياً من بنية حتتية 
وقدرات يف جمال التقاط الكربون وا�شتخدامه وتخزينه 
يف  رئ��ي�����ش��ي��اً  دوراً  تلعب  يجعها  ن��ط��اق جت����اري، مم��ا  ع��ل��ى 

تطوير �شوق الهيدروجني الأزرق.
خريطة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل  اأدن����وك  اأن  معاليه  وك�����ش��ف 
الإمارات  خلدمة  للهيدروجني  منظومة  لإن�شاء  طريق 
“نحن  ق��ائ��اًل:  وع��ّل��ق  العاملية.  وال�شوق  املتحدة  العربية 
نعمل بجد مع �شركائنا وعمالئنا والأطراف الأخرى ذات 
ال�شلة لإن�شاء �شال�شل القيمة الالزمة لبدء �شوق عاملية 
خلدون  م��ع��ايل  اأك���د  جانبه  وم��ن  ل��ل��ه��ي��دروج��ني«.  نا�شئة 
خليفة املبارك، الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة 
مبادلة لال�شتثمارعلى جهود مبادلة يف دفع عجلة حتّول 
قطاع الطاقة يف دولة الإمارات. وقال: “ب�شفتنا م�شتثمراً 
يت�شم بامل�شوؤولية فنحن نحر�س على امل�شاركة الفعالة يف 
جمموعة جديدة من ا�شتثمارات الطاقة التي من �شاأنها 
الفعالة  الطاقة  ح��ل��ول  م��ن  امل��زي��د  ت��ق��دمي  يف  ت�شاهم  اأن 
اإمكانات  الهيدروجني  ..وي��وف��ر  النبعاثات  ومنخف�شة 
ال��ري��ة يف  “م�شدر”  ك��ب��رة يف ه��ذا ال�شدد وم��ع خ��ربة 
لنا  يتيح  مميز  و�شع  يف  نحن  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�شادر 

الريادة يف �شل�شلة قيمة الهيدروجني الأخ�شر«.

تقرير دويل: الإمارات تقود ال�شوق العاملية النا�شئة للهيدروجني
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املال والأعمال

امل�شرف املركزي ي�شدر تقريرا عن املخاطر 
النا�شئة يف القطاع املايل يف ظل جائحة كوفيد-19 

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي تقرير “اأمناط املخاطر يف 
القطاع املايل”، الذي مت اإعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 
العاملي، و�شلطة  اأبوظبي  ويرتاأ�شها امل�شرف املركزي وت�شم كال من �شوق 
ومتويل  الأم��وال  غ�شل  ملواجهة  التنفيذي  واملكتب  املالية،  للخدمات  دبي 

الإرهاب، ووحدة املعلومات املالية.
الوعي  املايل وزيادة  القطاع  النا�شئة يف  التقرير لتحديد املخاطر  وي�شعى 
حولها، بهدف متكني الهيئات الرقابية املعنية واملن�شاآت املالية لال�شتعداد 
ملعاجلة هذه املخاطر يف الوقت املنا�شب. وك�شف التقرير عن اأكر املخاطر 
مت  حيث  ملواجهتها،  املتبعة  املمار�شات  واأف�شل  املالية  املن�شاآت  بني  �شيوعاً 
املخاطر  لتحديد  جتريبي  ب�شكل  امل��ال��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت  م��ن  جمموعة  اخ��ت��ي��ار 
ال�شتثنائية ال�شائدة يف القطاع، والتي تفاقمت ب�شبب جائحة كوفيد-19. 
وت�شمل اأمناط املخاطر املحددة يف التقرير خماطر غ�شل الأموال ومتويل 
الإرهاب والحتيال والر�شوة والف�شاد والحتيال املرتبط بالأعمال اخلرية 
والكوارث، والهجمات الإلكرتونية والحتيال اخلارجي الناجم عن جائحة 
املحددة  الأمن���اط  م��ن  امل�شتمدة  املخاطر  اأن  التقرير  وب��نّي  كوفيد-19. 
املرتبطة  للمخاطر  الوطني  التقييم  املُو�شحة يف  للمخاطر  اإ�شافة  تعترب 
بجرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، حيث من املرجح اأن تكون �شائدة 
التعامل مع ُمقَدمي اخلدمات  املايل، مثل تزايد  القطاع  اأو�شع يف  بدرجة 

املالية غر املرخ�شني وت�شاعد خماطر الهجمات الإلكرتونية.
لتحديد  املالية  املن�شاآت  تطبقها  التي  الفّعالة  املنهجيات  التقرير  ويظهر 
املخاطر والتعرف عليها والتخفيف من حدتها واإيجاد احللول ملواجهتها، 

بالإ�شافة اإىل حتليل اجتاهات املخاطر التي مت ر�شدها.
وقال معايل خالد حممد �شامل بالعمى حمافظ م�شرف الإمارات العربية 
ملواجهة  امل�شتمرة  اجلهود  اإط��ار  يف  التقرير  ه��ذا  ياأتي   : امل��رك��زي  املتحدة 
واأمناط  الإره��اب  الأم��وال ومتويل  بغ�شل  والتطورات اخلا�شة  الجتاهات 
واأ�شاف  كوفيد-19.  جائحة  ظ��ل  يف  امل��ايل  القطاع  يف  النا�شئة  املخاطر 
اأن  اإل  الأوىل،  املراحل  ي��زال يف  املخاطر ل  ه��ذه  اأن حتديد  بالرغم من   :
الرقابية  بالتعاون مع اجلهات  التقرير  باإ�شدار هذا  املركزي قام  امل�شرف 
وموؤ�شرات  اأمن��اط  ب�شاأن  املالية  للمن�شاآت  رئي�شاً  مرجعاً  يكون  كي  املعنية، 
املخاطر املتعلقة باجلائحة، مل�شاعدتهم على معرفة املخاطر النا�شئة واحلد 

منها، الأمر الذي ي�شهم يف احلفاظ على �شالمة النظام املايل للدولة.

بلدية دبي تفوز بع�شر فئات 
�شمن جوائز �شتيفي العاملية 

•• دبي-وام:

العاملية، حيث  �شتيفي  متنوعة �شمن جوائز  فئات  بع�شر  دبي  بلدية  فازت 
خمتلف  يف  والب��ت��ك��ار  التناف�شية  م��ب��ادئ  تطبيق  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  ح��ر���ش��ت 
مم��ار���ش��ات��ه��ا، وال��ع��م��ل وف���ق اأرق����ى امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا ���ش��اه��م يف تعزيز 
ح�شورها يف فئات اجلائزة. و�شملت الفئات التي فازت بها بلدية دبي فئة 
تكنولوجيا  حلول  وفئة  املعلومات  تقنية  خدمة  اإدارة  وفئة  املن�شورة  امل��واد 
الأعمال وفئة اأف�شل كتاب اإلكرتوين وفئة اإدارة منتج جديد وفئة الت�شال 
اجلماهري وفئة تكامل و�شائل الإعالم التقليدية واجلديدة وفئة فريق 
خدمة العمالء وفئة اأف�شل م�شوؤول تنفيذي يف خدمة العمالء وفئة اأف�شل 

ا�شتجابة حكومية خالل كوفيد 19.

الحتاد للطريان تو�شع نطاق �شراكتها 
مع مايكرو�شوفت لتعزيز قدراتها التقنية

•• اأبوظبي-الفجر: 

التحول  خطة  �شمن  اجل��دي��دة  املرحلة  اإط���الق  ع��ن  للطران  الحت���اد  اأعلنت 
الرقمي اخلا�شة بق�شمها املايل ، وذلك عن طريق ال�شتفادة من تقنيات الذكاء 
ال�شطناعي املقدمة من مايكرو�شوفت لأمتتة عمليات التنظيم امل�شرفية. وتاأتي 
هذه اخلطوة يف �شياق احلاجة املتزايدة لتعزيز الإنتاجية وفعالية العمليات يف 
اإىل  الحت���اد  ت�شعى  حيث   ، كوفيد-19  جائحة  تداعيات  تعقب  التي  املرحلة 
اتخاذ خطوات حا�شمة لتعزيز الفعالية عن طريق تطبيق احللول التي تقدمها 
مايكرو�شوفت، بالإ�شافة اإىل تقلي�س الأخطاء الب�شرية التي قد تن�شاأ عن العدد 
الهائل من العمليات املالية املطلوبة التي يتم اإجراوؤها يدوياً وب�شكل تقليدي. 
وحول هذه اخلطوة �شرح املدير املايل ملجموعة الحتاد للطران اآدم اأبو قديدة 
قائاًل “ فر�شت اجلائحة طلباً متزايداً على التحول الرقمي ، ولكن و�شع هذه 
العملية مو�شع التنفيذ يعتمد على الأ�شخا�س املوؤهلني والتكنولوجيا املتقدمة 
وهو الأمر الذي مييز الحتاد التي تعاقدت مع اأبرز مقدمي احللول الرائدين 
املالية يف  ال��ق��درات �شرح رئي�س العمليات  امل��ج��ال«. وح��ول فعالية ه��ذه  يف ه��ذا 
العاملون  “ا�شتطاع  ق��ائ��اًل  �شيف�شانكر  بهافي�س  للطران  الحت���اد  جمموعة 
جمدية  بتكلفة  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأدوات  من  ال�شتفادة  املالية  امل��ج��الت  يف 
اأن  املهم  فاإنه من  القليلة فقط، لذلك  املا�شية  الأع��وام  وطريقة عملية خالل 
نرى العمليات الرئي�شية مثل الت�شويات البنكية، والدفعات، والتنبوؤ النقدي تتم 

عرب هذه الأدوات مبا ي�شمن حتقيق نتائج ناجحة«.
حلول  تاأتي  البنكية،  الت�شويات  تتطلبه  ال��ذي  واجلهد  التكلفة  اإىل  وبالنظر 
الذكاء ال�شطناعي لتعزز من هذه العمليات وتزيد من فاعليتها الأمر الذي 
ي�شدد عليه فرانك ماير الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون الرقمية يف �شركة الحتاد 
قائاًل “ت�شكل الت�شويات البنكية واملعامالت املالية حتدياً للمنظمات واملوؤ�ش�شات 
التحديات  ه��ذه  م��ن  التقليل  يف  اأ�شهم  التكنولوجيا  ا�شتخدام  اأن  اإل  العاملية 
مع  املمتدة  �شراكتنا  ج��اءت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املختلفة.  العمليات  اأمتتة  عرب 
طريق  عن  العمليات  وحت�شني  التكلفة  وتقليل  الفاعلية  لتعزيز  مايكرو�شوفت 

حلول الذكاء ال�شطناعي«. 

عمار النعيمي يوجه باإرجاء تطبيق الر�شم ال�شياحي يف م�شفوت ومزيرع واملنامة حتى نهاية 2023 

الإمارات ت�شتك�شف فر�شا جديدة لل�شراكة مع اململكة املتحدة

اململكة املتحدة ثالث اأكرب �شريك جتاري اأوروبي للإمارات .. 
و8.1 مليار دولر حجم التجارة غري النفطية بني البلدين خلل العام املا�شي 

•• عجمان- وام:

وجه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
تطبيق  ب��اإرج��اء  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
امل��ن�����ش��اآت الفندقية  امل��ق��رر ع��ل��ى  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ر���ش��م 
ومزيرع  م�شفوت  مناطق  يف  “ال�شرتاحات”  فئة 
2023 م��ع تخفي�س  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وامل��ن��ام��ة ح��ت��ى 
على  امل��ف��رو���ش��ة  الل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  متطلبات 
املن�شاآت الفندقية فئة “ال�شرتاحات” دون الإخالل 

بال�شرتاطات الأ�شا�شية للتقارير الدورية.
ن�شاط  دع������م  ب����ه����دف  ال���ت���وج���ي���ه���ات  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
ال�شرتاحات ال�شياحية يف تلك مناطق ومبا ي�شاهم 
يف تو�شيع وا�شتقطاب ال�شتثمار ال�شياحي للمناطق 

التابعة لإمارة عجمان.
با�شتمرار  حتر�س  عجمان  حكومة  اأن  �شموه  واأك��د 
املناخ  ال�������ش���ي���اح���ي وحت�������ش���ني  ال���ق���ط���اع  ع���ل���ى دع�����م 
املعتمدة  الإج����راءات  وتطوير  للقطاع  ال�شتثماري 
ومبا  التحديات  كافة  ليواجه  وفعال  م�شتمر  ب�شكل 
ال�شياحي  لال�شتثمار  ج��اذب��ة  بيئة  خلق  يف  ي�شاهم 

بكافة مناطق الإمارة.
وقال �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي اإن اإطالق 
�شاحب  لتوجيهات  ترجمة  جاء  املبادرات  هذه  مثل 

ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
البنية  تطوير  على  وحر�شه  عجمان  حاكم  الأعلى 
الإمارة  م��دن  يف  ال�شياحي  امل�شهد  وتعزيز  التحتية 
م��ن اج���ل ج���ذب ال��زائ��ري��ن وال�����ش��ائ��ح��ني للمناطق 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م اآث�����ارا ومواقع 
النمو  متطلبات  لتلبية  اإ���ش��اف��ة  وتاريخية  تراثية 
والزده��ار يف تلك املناطق ..م�شرا اإىل اأن الهتمام 
وت��و���ش��ي��ع ال����ش���رتاح���ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة وزي���ادت���ه���ا جاء 
ا�شتجابة للطلب املتزايد على املرافق ال�شياحية وان 
املناطق يهدف اىل ت�شجيع  الر�شم على تلك  اإرج��اء 
ومبا  ال�شرتاحات  بناء  من  مزيد  على  امل�شتثمرين 
لن�شاط  الت�شغيلية  التكاليف  تخفي�س  يف  ي�شاهم 

“ال�شرتاحات ال�شياحية” يف المارة.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن حميد 
بعجمان  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �شمو  توجيهات 
�شت�شاهم  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ل��ك  اإن  ..وق����ال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
القطاع  مل�شتثمري  الفر�س  زي��ادة  يف  مبا�شر  ب�شكل 
املناخ  �شيوفر  مما  الإم���ارة  مناطق  بكافة  ال�شياحي 
الأم��وال يف  لروؤو�س  اجل��اذب  التناف�شي  ال�شتثماري 

ن�شاط ال�شرتاحات ال�شياحية.
وا�شاف اأن هذه التوجيهات دليل على الروؤية الثاقبة 

ل�شموه لت�شجيع ال�شياحة ودعم القطاع القت�شادي 
يف الإمارة عرب حتفيز ال�شتثمار يف خمتلف املناطق 
واملدن خ�شو�شاً يف م�شفوت ومزيرع واملنامة والتي 

ت�شكل ركيزة رئي�شة للجذب ال�شياحي يف عجمان.
ان  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  واو���ش��ح 
و�شاملة  متكاملة  وخ��ط��ط��ا  ب��رام��ج  ال���دائ���رة  ل���دى 
ترمي اإىل تعزيز ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر بعجمان 
�شركاء  والتن�شق مع  وبالتعاون  ون�شعى من خاللها 
الت�شويقية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  مهتمني  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال�شياحية والتجارية نقل املعرفة والتجارب الرائدة 
ن�شتهدف  به فنحن ل  وترتقي  املجتمع  التي تري 
العوائد املادية بل نتطلع اإىل اجلودة ونوؤكد اأن اإمارة 
املطلوبة ل�شتقطاب  املقومات  لديها جميع  عجمان 
دعم  واأه��م��ه��ا  وا�شتمراريتها  ومن��وه��ا  ال�شتثمارات 
واحلماية  احل��ي��وي  القطاع  لهذا  الر�شيدة  قيادتنا 
والبنية  امل�شتثمرين  وحتمي  تدعم  التي  القانونية 

التحتية املتطورة.
واأك����د ال�����ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي اأن 
القيادة الر�شيدة يف اإمارة عجمان ت�شعى ب�شكل دائم 
وُتعنى  للم�شتثمرين  حمفزة  بيئة  لتوفر  ودوؤوب 
الظروف  الدعم خا�شة يف ظل  اأن��واع  كافة  بتقدمي 
الراهنة والتي ي�شهدها العامل بوجود جائحة كوفيد 

•• اأبوظبي -وام: 

مت�شي دولة الإمارات قدما نحو تطوير عالقاتها 
وا�شتك�شاف  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع  الق���ت�������ش���ادي���ة 
البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  الفر�س  م��ن  مزيد 
امل�شتويني  على  ال�شراكة  اآف��اق  وتو�شيع  ال�شديقني 
لعالقات  جديدة  اأط��ر  وو�شع  واخلا�س،  احلكومي 
التنمية  خطط  خلدمة  امل��ج��الت  كافة  يف  التعاون 

ال�شاملة التي يقودها البلدان.
ويف ه��ذا الإط��ار يقوم وف��د اإم��ارات��ي رفيع امل�شتوى 
ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل�����ري وزي���ر 
امل���ت���ح���دة خالل  امل��م��ل��ك��ة  اإىل  ب����زي����ارة  الق���ت�������ش���اد، 
الأ�شبوع اجلاري، مب�شاركة 9 جهات من املوؤ�ش�شات 
وال�شركات  املعنية  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 

ال�شتثمارية والقطاع اخلا�س.
وي�شتعر�س الوفد خالل الزيارة اخلطة الطموحة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات يف اإط���ار 
من  جديدة  ملرحلة  متهد  التي  اخلم�شني  م�شاريع 
وال�شراكات  اجل��ه��ود  وت��وج��ه  الق��ت�����ش��ادي،  ال��ع��م��ل 

النموذج  لتخدم  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومة  ب��ني 
املرونة  على  القائم  للدولة  اجل��دي��د  الق��ت�����ش��ادي 
ي�شتعر�س  ك��م��ا  ال����ري����ادي،  وال��ف��ك��ر  وال���ش��ت��ب��اق��ي��ة 
يف  التجارية  الت�شريعيات  منظومة  ت��ط��ورات  اآخ��ر 

الدولة.
وت��رك��ز ال���زي���ارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف ع���دد من 
التجارة  م��ن��ه��ا:  وامل�شتقبلية،  احل��ي��وي��ة  امل���ج���الت 
واملتو�شطة؛  ال�����ش��غ��رة  وامل�����ش��اري��ع  وال���ش��ت��ث��م��ار 
والأمن  امل��ت��ج��ددة؛  وال��ط��اق��ة  ال�شحية؛  وال��رع��اي��ة 
والنقل  وامل�������ش���ريف؛  امل�����ايل  وال���ق���ط���اع  ال���غ���ذائ���ي؛ 
والبتكار  وال��ت��ع��ل��ي��م؛  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة؛  واخل����دم����ات 

والتكنولوجيا؛ وامللكية الفكرية.
ال���وزراء  م��ن  ع���ددا  ك��������ذلك  ال��دول��ة  وف��د  ويلتقي 
امل�����ش��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني ومم��ث��ل��ي القطاع  وك���ب���ار 
ت�شهيل  �ش������بل  لبحث  املتحدة،  اململكة  يف  اخلا�س 
التجارة وم�شاعفة التبادل التجاري غر النفطي 
ال���ب���ل���دي���ن، وو����ش���ع خ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة لزيادة  ب���ني 
احليوي��������ة  القطاع������ات  يف  ال�ش������تثمارات  ج��ذب 
الأعمال من اجلانبني  وامل�شتقبلية وت�ش�����جيع رواد 

ع��ل��ى ال���ش��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س ال���واع���دة يف اأ�شواق 
البلدين.

9 جهات حكومية  ال��دول��ة ممثلني عن  وف��د  ي�شم 
وخا�شة، اأبرزها: 

القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ�����رة  الق��ت�����ش��اد،  وزارة 
ال�شتثمار،  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����������ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  اأب���وظ���ب���ي، 
وهيئة  ال�������ش���ادرات،  لتنمي��������ة  دب�����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
ومكتب  /���ش��روق/،  والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة 
ال�شارقة لال�شتثمار الأجنب������ي املبا�شر /ا�شتثمر يف 
وم�شدر،  لال�شتثمار،  اأبوظبي  ومكتب  ال�شارقة/، 

موانئ دبي.
جتاري  �شريك  اأك���رب  ث��ال��ث  امل��ت��ح��دة  اململكة  وت��ع��د 
النفطية،  غر  ال�شلع  يف  الإم���ارات  لدولة  اأوروب���ي 
حيث بلغ حجم التجارة غر النفطية بني البلدين 
خالل العام املا�شي 2020 نحو 8.1 مليار دولر، 
التجارة  ق��ي��م��ة  م��ن ح��ي��ث  ع��امل��ي��اً   15 امل��رت��ب��ة  ويف 
اإجمايل  م���ن   2% ع��ل��ى  وت�����ش��ت��ح��وذ  اخل���ارج���ي���ة، 
التجارية اخلارجية غر النفطية لدولة الإمارات 

مع العامل.

دائماً  اهتماماً  ت��ويل  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ..م�شرا   19
اآفاق العمل يف الإمارة واإقامة امل�شاريع  بفتح  ولفتاً 
وتقدمي  وامل�شتمرة  الناجحة  النوعية  ال�شياحية 
اأف�شل اخلدمات والت�شهيالت املتنوعة لكافة الفئات 

وال�شرائح العاملة يف القطاع ال�شياحي.

جمل�ض �شيدات اأعمال عجمان يعزز �شراكاته مع مركز �شعادة املتعاملني التابع لوزارة تنمية املجتمع

فلي دبي وال�شعودية للخدمات الأر�شية توقعان اتفاقية خلدمات املناولة

•• عجمان –الفجر: 

عجمان  اأعمال  �شيدات  جمل�س  ا�شتقبل 
وفداً من مركز �شعادة املتعاملني التابع 
لوزارة تنمية املجتمع يف عجمان، لبحث 
اأط����ر ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك وف��ت��ح قنوات 
الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  اخل�����ربات  ل��ت��ب��ادل 

امل�شرتكة الداعمة لتوجهات الطرفني.
اآمنة  ال��دك��ت��ورة  ���ش��ع��ادة  ال��وف��د  اإ�شتقبل 
�شيدات  جمل�س  رئي�شة  علي،  اآل  خليفة 
اأع��م��ال ع��ج��م��ان، وت��راأ���س ال��وف��د �شعادة 
مركز  م��دي��رة  ال�شويدي،  �شوينع  هناء 
فاطمة  ب��ح�����ش��ور  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ����ش���ع���ادة 
الرئي�شي، رئي�س ق�شم الربامج والتوعية 

يف مركز �شعادة املتعاملني التابع لوزارة 
تنمية املجتمع.

وخالل الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية 
يف مركز عجمان لريادة العمال، واطلع 
الت�شويقية  واملن�شات  الفر�س  اأبرز  على 
التي يوفرها املركز لأ�شحاب و�شاحبات 
ا�شتدامة  يف  امل����رك����ز  ودور  الع�����م�����ال، 
امل�شاريع وحتويل الأفكار مل�شاريع قائمة 
ن��ظ��راً مل��ا ي��وف��ره م��رك��ز ع��ج��م��ان لريادة 

العمال من مزايا ومقومات.
اآمنة خليفة، على  هذا واأك��دت الدكتورة 
اأع��م��ال عجمان  ���ش��ي��دات  ج��ه��ود جمل�س 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة وال���ت���ع���اون م���ع كافة 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة لتوفر 

لع�شواته  م�شافة  قيمة  ذات  خ��دم��ات 
واإطلع  ع���ام،  ب�شكل  الأع���م���ال  ورائ�����دات 
الوفد على خدمات املجل�س ومنها رخ�شة 
بدايات واأنواع ع�شوية املجل�س “الف�شية، 
اإىل  والفخرية”،  البالتينية  الذهبية، 
املهارات والقدرات  جانب برامج تطوير 
واملعار�س  وال���ن���دوات  امل��ل��ت��ق��ي��ات  وم��ن��ه��ا 
امليدانية لالطالع  والتدريب والزيارات 

على اأف�شل املمار�شات.
وناق�س احل�شور �شبل التعاون وال�شراكة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  يف  خ��ا���س  ب�شكل 
ودور  اإ�����ش����راق����ة،  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج 
الرائدة  بامل�شاريع  الرتقاء  يف  الربنامج 
وت�شليط ال�شوء على التجارب الناجحة 

وامل�����ش��اري��ع امل��ل��ه��م��ة ب��ه��دف ت��ك��رمي تلك 
امل�شاريع وتعميمها. 

�شيدات  اأب����رم جمل�س  اآخ����ر،  م��ن ج��ان��ب 
اأعمال عجمان مذكرة تفاهم مع �شركة 
تطوير  ب���ه���دف  باور”،  ب����ي  “دكتور 
العالقات الثنائية ودعم فر�س التعاون 
ب����ني ال����ط����رف����ني، وت����ق����دمي اخل����دم����ات 
وتبادل  امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  اىل  املوجهة 
اخل���ربات مب��ا ي��خ��دم اأه���داف وتوجهات 

الطرفان. 
وقع املذكرة �شعادة الدكتورة اآمنة خليفة 
مدير  البطة  با�شم  وال��دك��ت��ور  علي  اآل 
تهدف  حيث  باور”،  بي  “دكتور  �شركة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 

والتن�شيق ما بني الطرفني ، وبحث اآفاق 
ال��ت��ع��اون يف و���ش��ع اخل��ط��ط الرتويجية 
الجتماعي  التوا�شل  قنوات  وا�شتثمار 
لالإعالن عن برامج الطرفني والت�شويق 

لها يف املجتمع املحلي.  
اآم��ن��ة خليفة، حر�س  ال��دك��ت��ورة  واأك���دت 
جم��ل�����س ���ش��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان على 
مع  وال��ت��ع��اون  ال�شراكة  اأوا���ش��ر  توطيد 
قطاع  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  خمتلف 
ب�شكل  ال��دول��ة،  اإم����ارات  بكافة  الع��م��ال 
الت�شهيالت  من  املزيد  تقدمي  يف  ي�شهم 
وامل��زاي��ا ل��رواد ورائ���دات الأع��م��ال، ودعم 
تطورهم وتنمية م�شاريعهم، اإىل جانب 

حتفيز بيئة الأعمال يف عجمان. 

•• دبى -وام:

ال�شركة  م��ع  اتفاقية  دب��ي  ف��الي  وق��ع��ت 
ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��خ��دم��ات الر���ش��ي��ة بقيمة 
م��ل��ي��ون دره����م تتوىل   100 م���ن  اأك����ر 
خدمات  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�����ش��رك��ة  مبوجبها 
املناولة الأر�شية لفالي دبي يف خمتلف 
مطارا   11 فيها  مب��ا  اململكة  م��ط��ارات 

تعمل فيها فالي دبي.
ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي مت��ت��د خلم�س 
الرئي�س  عبيداهلل  حمد  من  كل  �شنوات 
فالي  يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي 
باعمال  ال���ق���ائ���م  م�����ازي  دب����ي وحم���م���د 
اخلدمات  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 

الر�شية ال�شعودية.
التنفيذي  الرئي�س  عبيداهلل  حمد  واأكد 
اأن  دب���ي  ف���الي  يف  ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات 
العالقات  ي��ع��ك�����س  الت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع 
ال��ط��وي��ل��ة وال��را���ش��خ��ة ب���ني ف����الي دبي 
و����ش���رك���ائ���ه���ا ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني داخ����ل 

اهم  م��ن  واح���دا  باعتباره  اململكة  ���ش��وق 
ا�شواق الناقلة . ووجهه عبيداهلل �شكره 
العربية  اململكة  يف  املخت�شة  لل�شلطات 
امل�شتمرة يف  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي��ة 

توفر الدعم لعمليات فالي دبي داخل 
اململكة هذه التفاقية التي متتد خلم�س 
�شنوات تاأتي انطالقا من حر�س فالي 
اخلدمة  معاير  اعلى  توفر  على  دب��ي 

ان���ط���الق���ا من  امل���م���ل���ك���ة  ل��ع��م��الئ��ه��ا يف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ف���الي دب���ي يف ف��ت��ح افاق 
جديدة للتجارة وال�شياحة حيث �شهدت 
كبرا  البلدين من��وا  بني  ال�شياح  اع��داد 

جانبه  وم��ن  املا�شية«.  ال�شنوات  خ��الل 
باعمال  ال���ق���ائ���م  م�����ازي  اأع������رب حم��م��د 
اخلدمات  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
الر�شية ال�شعودية عن فخره بال�شراكة 
مع فالي دبي التي تعك�س االتزام باأعلى 
معاير اجلودة العالية خلدماتنا وتتطلع 
خططنا  م���ع  ال��ن��اق��ل��ة  م���ع  ال��ع��م��ل  اإىل 
وخارجها«.  اإق��ل��ي��م��ي��ا  �شبكتنا  لتو�شيع 
انطالقا من مركزها  دب��ي  ف��الي  ت�شر 
الت�شغيلي يف مطار دبي رحالت منتظمة 
والدمام  ال��ري��ا���س وج���دة  م��ط��ارات  اىل 
متنوعة  خ���ي���ارات  للم�شافرين  وت��وف��ر 
لل�شفر اىل دبي وما بعدها . قامت فالي 
 95 اأكر من  اإىل  �شبكتها  بتو�شيع  دبي 
وجهة مبا يف ذلك العديد من الوجهات 
غر املخدومة مثل مين�شك و�شالزبورغ 

وترانا .
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال��ن��اق��ل��ة م���وؤخ���را ع���ن بدء 
اأنقرة يف تركيا وليوبليانا  اإىل  عملياتها 

يف �شلوفينيا ووار�شو يف بولندا.

 طرق دبي تت�شدر نتائج درا�شة املقارنة 
املعيارية ملمار�شات اإدارة الأ�شول

•• دبي-وام:

ب��دب��ي تفوقها  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  اأع��ل��ن��ت هيئة 
اإدارة  ملمار�شات  املعيارية  املقارنة  درا���ش��ة  نتائج  يف 
اأتكنز  ���ش��رك��ة  ال�������ش���ادرة م���ن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  الأ�����ش����ول 
الإدارية  ال�شت�شارات  يف  املتخ�ش�شة  الربيطانية 
واأظهرت النتائج تفوق الهيئة يف عدة حماور اأهمها 
اإدارة دورة حياة الأ�شول وري��ادة الهيئة  الريادة يف 
يف جمال التحول الرقمي لكافة الأن�شطة اخلا�شة 
موؤ�ش�شات  ج��م��ي��ع  ال���درا����ش���ة  و���ش��م��ل��ت  ب��اأ���ش��ول��ه��ا. 
وقطاعات الهيئة من خالل مقارنتها على م�شتوى 
املتحدة  الوليات  كل من  عاملية يف  دول��ة  منظمات 
الأمريكية واململكة املتحدة والدمنارك و�شنغافورة 

وهونغ كونغ.
وقال �شعيد الرم�شي مدير اإدارة الأ�شول واملمتلكات 
يف  املوؤ�ش�شية  واحل��ك��وم��ة  ال�شرتاتيجية  قطاع  يف 
“تتبنى الهيئة خارطة  هيئة الطرق واملوا�شالت: 
يف  املتميزة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  تت�شمن  طريق 
مراحل  كافة  تغطي  وال��ت��ي  الأ���ش��ول  اإدارة  جم��ال 
اأ�شبحت  احلديثة  الأ�شول  اإدارة  واأن  احلياة  دورة 
تقدم  �شركة  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  منظمة  لأي  حتمية 
خدماتها من خالل اأ�شولها ملا يف ذلك من فوائد 

عظيمة وم�شتدامة«.
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بال�شارقة برقم )SH20210107A00786( ، وعمال لن�س املادة : )955( من قانون املعامالت 
املدنية رقم : )5( ل�شنة : )1985( و املعدل بالقانون رقم : )1( ل�شنة : )1987( لذلك : فاإنني اأعلنك 
مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�شار اإليها اأعاله اعتبارا من يوم ت�شلمك هذا الإعالن ، فاإن كان ل�دي�ك اأي 

اعرتا�س على ذل�ك ي�رجى اتباع ال�شب�ل الق�ان�ون�ي�ة.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0006373 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : حبيب اهلل عطاء اهلل
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة، منطقة املجاز 2، بناية املنزل العربي، �شقة رقم 207، الطابق 2 هاتف 
ال�شارقة.   3212 �س.ب   -  hussain4975@gmail.com : 0559513786 بريد الكرتوين :

اإعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية.
بناء على طلب املدعية/ �شركة جمموعة الإمارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س م ع 

يف الدعوى املذكورة اعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا :- اإلزام املدعى عليه ب�شداد مبلغ وقدره 23،663.14 
الأحوال  جميع  يف  التام.  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهم 
اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/09/26 
رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنيه  البتدائية  املحكمة  الإحتادية  ال�شارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب 
اأو بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة  11( �شخ�شيا ً  الدعوى رقم 
امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقةالإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
عري�سة  على  اأمر  من  التظلم   /  SHCFICIGRIPET2021 /0005230 يف  الدعوى رقم

اىل : حممد اأنر ح�شني باتوراى حممد ابو الكالم  
جمهول حمل الإقامة : العني - ال�شويب   

ال�شارقة   : الإقامة  حمل   /  : العنوان   - والتطريز   للخياطة  اجلنوب  ن�شمة  املتظلم/  باأن  نعلمكم 
�شناعية رقم 13 خلف �شارع الرابع ال�شناعي �شربة رقم 1  ملك �شيخة عبيد / زوجة مطر مع�شد 
ال�شادر يف  المر  بالغاء  الق�شاء   : ب������  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد   - �شهيل  الظفري 
بالر�شوم  �شده  املتظلم  الزام  مع  يكن  مل  كان  واعتباره   4348/2021 رقم  عري�شة  على  المر 
على  الأمر  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�شور  عليكم  يتوجب  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف 
 2021/10/3 املوافق   ....... يوم  �شباح  الإحتادية  ال�شارقة  حمكمة  الوىل  الدائرة   - عرائ�س 
وكيل  اإر�شال  اأو  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف   ، وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   8.30 ال�شاعة 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

فقدت �شهادتي ا�شهم �شادرة من م�شرف 
اأبوظبي الإ�شالمي - با�شم اأحمد �شلطان 

عبداهلل �شامل بعدد 200 �شهم رقم 
بعدد  �شامل  عبداهلل  و�شلطان   10108846

 10108841 رقم  �شهم   200
من يجدها عليه الإت�شال 0504494770

فقدان �سهادة ا�سهم   

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1000
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من : 1- ال�شيدة : ن�ادي�ه ف�رج حمم�د - اجلن�شية : الإم�ارات، ترغ�ب ف�ي البي�ع 
عب�دالعاطى  ف�اروق  اخلط�اب  ب�ن  عم�ر  ال�ش�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%50( البالغ�ة  ح��ش�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل 
2- ال�شيد: جمع�ه جمع�ه م�حم�د احل�ش�ا�س - اجلن�شية: م�ش�ر، يرغ�ب ف�ي البي�ع  الغن�ام - اجلن�ش�ية : م�شر. 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�تها البالغ�ة )50%( وذل�ك اإل�ى ال�ش�يد: عم�ر ب�ن اخلط�اب ف�اروق عب�دالعاطي الغن�ام 
- اجلن�شية: م�شر. ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�ماه )كافتري�ا ن�دى ال�ورد( تاأ�ش�ش�ت باأم�ارة ال�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م 
)760776( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى: تغير ال�شكل القانوين من 

)�شركة اأعمال مهنية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س 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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 996

ف�ي  يرغ�ب  فل�شطني،   : - اجلن�شية  ال�ش�اعر  : عم�اد عب�د حمم�د  ال�شيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ش�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�شيد : احم�د عبدال�شالم عب�داهلل 
باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  ال�عم�اد(  ف�الف�ل  )كافتري�ا  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  يف  الإم�ارات،  اجلن�شية:   - ن�ف�ي  عل�ى 

ال�ش�ارقة مبوجب رخ�شة رقم )501045( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
تعديالت اخرى: -تغير ال�شكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(.

- تغير الإ�شم التجاري من )كافتريا فالفل العماد( اإىل )كافتريا �شور ال�شام(.
2013 يف �شان  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1001

المارات   : اجلن�شية  البلو�شي،  �شادق  حممد  علي  ال�شيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/طارق  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
علي حممد �شادق البلو�شي - اجلن�شية : المارات بالرخ�شة امل�شماه )فندق ريد كا�شيل( 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )720279( ال�شادرة من دائرة التنمية 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 999

 : اجلن�شية   - امل�ش�غوين  حم�د  �ش�عي�د  ول�ي�د  خ�ال�د   : ال�ش�يد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب  الإم�ارات، 
ال�ش�يد : خ�ال�د في�ش�ل احم�د عب�داهلل اليا�ش�ي - اجلن�شية : الم�ارات، ف�ي الرخ�ش�ة امل�ش�ماه 
ال�شادرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510653(  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  )كافتريا بي�ش�ان( 
من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من   )5(
بعد  اليه  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 997
 - كونهى  حممد  �شتار  عبدول  �شاه  �شفر  حممد  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة )%100( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  الهند يرغب يف   : اجلن�شية 
اإىل ال�شيد/ �شاهول حميد �شيد حممد بوهاري - اجلن�شية : الهند. يف الرخ�شة امل�شماه 
رقم  برخ�شة  بال�شارقة  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  �شعبان(  )كافتريا 

)509124(. تعديالت اأخرى: ليوجد.
وعمالبن�س 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  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

انذار عديل بالن�سر
رقم الإنذار )7830/2021(

املنذر/ اخلدمات العقارية 
وميثلها �شعاده / خليفة جمعة النابودة - رخ�شة جتارية رقم )219355(
�شد املنذر الها :- بيفرجلف للمقاولت �س.ذ.م.م - رخ�شة جتارية رقم )621551(

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها الوىل لإنذاره بالآتي:-
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره =/201،370 درهم بدل الإيجار امل�شتحق من تاريخ 2021/1/22 
وحتى 2021/3/15  قيمة ال�شيك رقم 017315 امل�شتحق الدفع بتاريخ 2021/8/31 
والذي ارتد من البنك امل�شحوب عليه دون �شرف ذلك خالل 5 ايام من تاريخ اإ�شتالمكم هذا 
الإخطار واإل الإخالء وت�شليم العني املوؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل �شهر 
واحد من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة 

�شغل املاأجور دون �شداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7831(

املنذر : ريك�شل المارات ذ.م.م - ميثلها ال�شيد / بيرت هاوكين�س - اجلن�شية اململكة املتحدة، 
مبوجب وكالة م�شدقة، بوكالة املحامي / حممد عيد ال�شويدي

�شد - املنذر اليه : ايفر �شيف للمقاولت �س ذ م م
)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(

�شيغة الإعالن بالن�شر
فقط   )111274( ومقدرها  ذمتكم  يف  املرت�شدة  املديونية  ب�شداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
اأي��ام عمل من  ، وذل��ك خ��الل خم�شة  ال��ف ومائتان واأرب��ع��ة و�شبعون درهما  مائة واح��دى ع�شر 
املدنية  الق�شائية  اجل��ه��ات  اإىل  للجوء  اآ�شفني  �شن�شطر  واإل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  اإ�شتالمكم  ت��اري��خ 
اإتخاذ كافة الإجراءات  اإىل  منها واجلزائية للح�شول على حقوقنا كما �شلف بيانها و�شن�شطر 
التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�شاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها 

وذلك حلني اإ�شتيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�س فيها.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0004654 مدين )جزئي(    
اإىل املدعى عليه : نواف يو�شف حممد �شعيد اجل�شمي - اماراتي/ اجلن�شية.

نعلمكم باأن املدعي الروعة لتاجر ال�شيارات
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة   و�شدر بحكم احلكم التي :

ي��وؤدي للمدعية مبلغ  باأن  املدعى عليه  بالزام   : املحكمة مبثابة احل�شوري  قررت 
وقدره 4200 درهم "اأربعة اآلف ومائتي درهم" والفائدة القانونية 5% �شنويا 
اأ���ش��ل املبلغ  31/10/2015 وح��ت��ى مت��ام ال�����ش��داد وع��ل��ى األ جت���اور  م��ن ت��اري��خ 
املق�شى به مع اإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 

اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.
مركز �شعادة املتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0002173 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احمد يو�شف حممد �شعيد �شامل  
جمهول حمل الإقامة : عجمان - برج الكورني�س - ا�شفل الربج �شوبر ماركت رويال مارت - 

ومطعم الربج �شقة 106 رقم مكاين 4277911636  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/9/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/15 م   

مدير اخلدمات الق�سائية      
خلود �سامل ال�سويدي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن بالن�سر 

اخلبري / حممد على �سلطان اخل�سر 
اإعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة

املدعى عليه ال�شيد/ �شتار عبدون نزام جالبي
مبوجب  املحا�شبية  اخلربة  اأعمال  اأن  اخل�شر  �شلطان  على  حممد   / احل�شابي  اخلبر  يعلن 
الدعوى   11/07/2021 بتاريخ  الحتادية  ال�شارقة  اإ�شتئناف  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم 
برقم  امل�شتاأنفة  و  ال�شارقة  عرائ�س   30/2021 رقم  عرائ�س  جزاء   )11097/2019( رقم 
1158/2021 �س ف ال�شارقة واملقامة من / ال�شيخ �شعيد بن �شقر بن �شلطان القا�شمي واخلبر 
اخلربة  اإجتماع  مبوعد  قانونا  ميثله  من  اأو  جالبي  نزام  عبدون  �شتار  ال�شيد/  عليه  املدعي  يعلن 
 3 ال�شاعة  متام  يف   26/09/2021 املوافق  الحد  يوم  ذلك  و  م�شتندات  من  لديها  ما  لتقدمي 
ع�شرا وذلك مبقر مكتب اخلبر و الكائن يف اإمارة دبي - ديره - بناية مكاتب خلف ال�شركة العربية 

لل�شيارات - توكيل ني�شان - مقابل داناتا .. الطابق التا�شع مكتب 910.
حممول / 6313708-050 - فاك�س / 2947003- 04

اخلبري / حممد على اخل�سر 

اإجتماع خربة 

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7744(

رقم املحرر 2021/1/115284
املنذر : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليه : املنذر اليها الأوىل : �شركة �شرتايد لالن�شاءات )�س.ذ.م.م(
املنذر اليها الثاين : زاكر علي اأف�شر علي - هندي اجلن�شية

املو�شوع :
اأول : اأ�شدر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها الأوىل من ح�شابها لدى بنك الفجرة الوطني ال�شيكات التالية ل�شالح املنذرة :

تاريخ ال�شيك  رقم ال�شيك   قيمة ال�شيك بالدرهم  
2020/8/1  000727    30،000

2020/10/1  000728    30،000
2020/12/1  000729    30،000

املجموع     90،000
ثانياً : ارتدت ال�شيكات دون �شرف لدى عر�شها يف ميعاد ا�شتحقاقها ب�شبب عدم كفاية الر�شيد.

ثالثا : مل يقم املنذر اإليهما بالوفاء بقيمة ال�شيكات �شالفة الذكر رغم تكرار املطالبة الودية.
عليه ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء بقيمة ال�شيكات �شالفة الذكر البالغة قيمتها 90،000 درهم )ت�شعون 
الف درهم( خالل خم�شة اأيام من تاريخ ت�شلمهما هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
يف  الدعوى 2021/673 عقاري جزئي   

�شد / املدعي عليه : رامناث �شيامالل �شارما �شيامالل �شارما 
املقامة من / املزايا الإماراتية للتطوير العقاري ملالكها مزايا الغد �شركة ال�شخ�س 
الواحد �س ذ م م - مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت 
ح�شابيا  خبرا  ندبنا  مت  انه  وحيث  جزئي،  عقاري   2021/673 رقم  الدعوى 
م   1992 ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف 
بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة عن بعد 
عن طريق تطبيق ZOOM وذلك يوم الأربعاء املوافق 2021/9/22 يف متام 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�شتندات  كافة  اح�شار  منكم  ويرجى    ، ظهرا   12.00 ال�شاعة 

لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

 اإجتماع خربة
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اإعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سمري را�سد يو�سف   

)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002654/ 
اإىل املحكوم عليه : �شمر را�شد يو�شف 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ كلية الأفق اجلامعية - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 71728 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موريل ايابات يف نارايانان   
مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002806/ 

اإىل املحكوم عليه : موريل ايابات يف نارايانان 
العنوان : ال�شارقة املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
املنفذ �شركة جيبي التجارية  - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 496350 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000987/ 
اإىل املحكوم عليه : ال�شباح العاملية للمقاولت اللكرتوميكانيكية - ذ م م 

ابو �شديق حاجي خليل الرحمن 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ فخرى واخوانه لتجارة املكييفات ذ م م  وميثلها ال�شيد/ فخر الدين ديوان ا�شغر علي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله - ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور 

ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 222090.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008735
املخط�رة : جمعية مالك برج البهبهاين ومتثلها / جمعية احتاد مالك – برج البهبهاين وميثلها ال�شيد / على م�شطفى مدنى احمد 
ب�شفته رئي�س اجلمعية العمومية يف جمل�س اإدارة اجلمعية مبوجب �شهادة قيد وت�شجيل جمعية احتاد مالك رقم  اجلن�شية  – �شوداين 
املرجع )2794( �شادرة بتاريخ 2020/08/20 وميثلها بالوكالة ال�شيدة / اميان عمر على عبد اجلواد – م�شرية اجلن�شية وحتمل 
بطاقة هوية )784196993953163( مبوجب وكالة م�شدقة من كاتب العدل باإمارة ال�شارقة برقم )796/2020( �شادرة 

بتاريخ 2020/02/06 - العن�وان : ال�شارقة - النباعة - مقابل مركز ال�شرطة - بناية البهبهاين
هاتف رق�م : 971506321470 - 971504090646

املخطر اإليه : موزة حممد غامن عبداهلل الرميحى - قطرية اجلن�شية - العن�وان : ال�شارقة – النباعة – مقابل مركز ال�شرطة - بناية 
البهبهاين - �شقة 202 - هاتف رق�م : 0504266626 - 0506310010

مو�شوع الإخطار : �شداد ر�شوم اخلدمات وال�شيانة ال�شنوية عن برج البهبهاين. الوقائع :- حيث ان املخطر يعلن املخطر اليه ب�شرورة 
دفع كافة الر�شوم امل�شتحقة للمخطرة وذلك عن ر�شوم خدمات �شنوية عن ال�شنوات ال�شابقة اإن وجدت واحلالية للمخطر اليه عن ال�شقة 
رقم 202 الكائنة يف اإمارة ال�شارقة - برج البهبهاين – النباعة، - وحيث اأن املخطر اليه مل يتمم �شداد املبالغ امل�شتحقة عليه خالل 
ال�شنوات ال�شابقة والتي تقدر بقيمة )33،965( درهم )ثالثة وثالثون الف وت�شعمائة وخم�شة و�شتون درهم( - وعليه يعلن املخطرة 
املخطر اليه ب�شرورة دفع كافة الر�شوم امل�شتحقة خالل ا�شبوع من تاريخ الإخطار ويف حال عدم الإلتزام بالدفع �شوف ي�شطر املخطر 
اأ�شفا باإتخاذ الجراءات القانونية مبا فيها احلجز التنفيذي �شدكم لتح�شيل املبالغ امل�شتحقة بال�شافة اىل حتميل املخطر اليه كافة 
امل�شاريف، و ما ي�شتجد من ر�شوم و م�شاريف عمال باحكام القانون رقم 4 ل�شنة 1980 ب�شاأن تنظيم ملكية الأبنية املوؤلفة من عدة 

طوابق او �شقق. - وعليه تلتم�س املخطرة من �شعادة الكاتب العدل اإخطار كم بهذا ر�شمياً،
الكاتب العدل

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 242
البيع  يرغب يف  بنغالدي�س  اجلن�شية  كبر،  احمد  اكرب  ال�شيد حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  احلي  عبد  حممد   : ال�شيد  اىل  وذلك   %100 البالغه  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
الكهربائية  الدوات  لتجاره  احمد  اكرب  )حممد  الرخ�شة  يف  بنغالدي�س  اجلن�شية   ، الدين  ماهر 
وال�شحية( والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )764867( ال�شادرة من دائرة 
التنميه القت�شادية، تعديالت اخرى : تغر ال�شم التجاري حيث كان )حممد اكرب احمد لتجاره 
الدوات الكهربائية وال�شحية( لي�شبح )حممد عبداحلي لتجارة الدوات الكهربائية وال�شحية(. 
وعمالبن�س 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�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية
 ق�سم احلجوزات والبيوع

الق�سية التنفيذية رقم 178 ل�سنة 2017 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

املنفذ �شده / 1- �شركة ميدل اي�شت ليميتد - ال�شرق الو�شط للطاقة املحدودة ،  2- املجموعة ال�شتثمارية اخل�شو�شية املحدودة ذ.م.م، 
3- عبداهلل جمعه ال�شري ، 4- ماجد عبداهلل جمعه ال�شري ، 5- حممد عبداهلل جمعة ال�شري - العنوان : ال�شارقة - اللية - بالقرب من 

ميناء خالد - �شارع �شلطان الأول – بناية فال اويل – مكتب رقم 1 – هاتف رقم 065289814 
ل�شالح طالب التنفيذ / بنك بروت �س.م.ل

تعلن حمكمة ال�شارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �شينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق 29/09/2021، وذلك  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae

لبيع العقارين العائد ملكيتهما للمنفذ �شدهم )لأعلى عطاء( واأو�شاف العقارين على النحو التايل :
33،570،000 درهم )ثالثة وثالثون   : التثمني  ال�شارقة، �شعر  باإمارة  القا�شمية  الند/حي  158 ملك مبنطقة  العقار قطعة رقم 

مليون وخم�شمائة و�شبعون األف درهم( وهو عبارة عن بناية �شكنية جتارية ار�شي + 15
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�ش�راء اأو ال�ش�ت�ف�ش�ار عن ذلك مراجعة ق�ش�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات 
http://www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع. وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�ش�ه معززا اإياه مبا 

يربره من م�ش�تندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن بالن�سر        

 3384/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- مي�شون ميز لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة جيم�شتون للمقاولت اللكرتوميكانيكية 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )196.144( 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/9/26 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    
                     يف  ال�ستئناف رقم:28/2021/328 ا�ستئناف تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف رقم 89
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:526/2019 تنفيذ عقاري والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:�شركة اأوريون للتطوير العقاري ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى فندق روز ريحان  - الطابق اخلام�س - 
بالقرب من بنك دبي التجاري رقم مكاين:2477286838 

 وميثله:ماجد حممد ال�شيخ احمد بن ال�شيخ ح�شن اخلزرجي 
املطلوب اإعالنه :  1- احمد علي احمد عبود ال�شاطري  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رق��م:2019/526 تنفيذ جتاري  مو�شوع الإعالن :  قد 
بتاريخ:2021/6/2. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  ال�شاعة 05.30 م�شاءا 
تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شى  وعليه   ، بعد  عن  التقا�شي  بقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
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العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:311/2020/47 حجز حتفظي جتاري 
املنظورة يف:دائرة المور الوقتية وامل�شتعجلة رقم 54

مو�شوع الدعوى : املطالبة بتوقيع احلجز التحفظي على كافة الموال واملنقولت والعقارات 
وال�شيارات واملركبات والرخ�س التجارية واملقر العائد للمطلوب �شدها المر وعلى ح�شاباتها 

البنكية يف حدود مبلغ )21017463.50( درهم. 
املدعي:بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة فرع دبي - واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
- الطابق 20 - دوان تاون دبي - �س.ب:66 - دبي - هاتف:044334327 - فاك�س:043607133 - 

مكاين رقم:24665865072 بوكالة املحامي/احمد رم�شان
وميثله:احمد ح�شن رم�شان اآل علي

املطلوب اإعالنه :  1- جون كوريان ماليثو كوريان  -  �شفته : حاجز �شابق
املوجودات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  :نعنلكم  الإع���الن  مو�شوع 

العائدة اليكم مبقركم يف حدود مبلغ وقدره )21.017.463.50( درهم.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  759/2021/204 تنفيذ �سرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شرعي الزوجية رقم 218

غر  نف�س  اأح���وال   2020/363 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
م�شلمني  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )51859.32( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من 

تاريخ ال�شتحقاق.
طالب التنفيذ : لياه اليزابث فارغي�س

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ابراج بحرات جمرا - مبنى برج قو�س 
دبي - �شقة 415 - وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املطلوب اإعالنه : 1- بيبني بابني بابو - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
 املنفذ به وقدره )        ( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )      (

ر�شوم خلزنية املحكمة، 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�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1419/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1291 مدين جزئي  ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1.243.186.41( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : امل�شت�شفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - عود ميثا - بجانب مدر�شة جيم�س ون�ش�شرت - مقابل فندق 
املوفمبيك - منطقة رقم 319 - �شارع 15 اأ - وميثله:ا�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار

املطلوب اإعالنه : 1- فرح ال�شماع - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1243186.41( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �شامال للر�شوم 
وامل�شاريف، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن بالن�سر 
                       يف  الدعوى رقم  252/2019/250 بيع عقار مرهون 

مو�شوع الدعوى 
طالب الإعالن : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- باريك�شيت �شاوهنيى 2- فور ريربيز ينتاي�شونز و ترافلز م.د.م.�س - 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/15 خماطبتكم ل�شتالم املنقولت الكائنة يف 
العقار )نوع العقار �شقة - رقم الر�س 972 - املنطقة الثنية اخلام�شة - ا�شم املبنى جولد 
كر�شت التنفيذي - رقم الوحدة 1504 - رقم املبنى 1 - امل�شاحة 73.86 مرت مربع - خالل 

خم�شة ع�شر يوما وال �شيتم ت�شليمها للمزايد بعد �شداد قيمتها.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن حكم بالن�سر        
12872/2019/13 عمايل جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :جيني �شا�شى كالجنوت 

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2020/2/11  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ جيني �شا�شى كالجنوت بلهذه الأ�شباب حكمت املحكمة بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )350.526( درهم ثالثمائة وخم�شون الف وخم�شمائة 
و�شتة وع�شرون درهم - وتذكرة عودة لوطنها بالطائرة مامل تلتحق بخدمة �شاحب 
عمل اخر وباملنا�شب من 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6791/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

واملعدل  ج��زئ��ي  جت���اري   2021/4221 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
درهم   )171171.60( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جت��اري  ا�شتئناف   2021-159 رق��م  بال�شتئناف 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : الطوب الزرق ل�شيانة املباين

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

املطلوب اإعالنه : 1- تك اجننريج ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
�شتبا�شر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )171171.60( درهم اىل طالب 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6138/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املبلغ  ب�شداد   ، الدعوى رقم 1107/2020 جتاري جزئي  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )142271.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : احمد �شليمان اإدري�س عو�س
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اأبراج لطيفة - الطابق رقم 36 - مكتب 

رقم 3601 - هاتف رقم:043521131 - فاك�س:043521132 - مكاين:2684980630
املطلوب اإعالنهما : 1- علي ح�شن علي قمرب 2- فورته لال�شتثمار ذ.م.م - �شفتهما : منفذ �شدهما

املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
�شتبا�شر  املحكمة  ، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )142271.50( درهم اىل طالب 
تاريخ  من  يوما   )15( خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6678/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2185/2021 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )232881( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : عبد احل�شني بن جعفر بن رحمة اهلل اللواتى

عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - عود ميثاء - مقابل وايف مول - بناية مكاتب عود ميثاء - 
مكتب رقم 115 - �س.ب:47700

املطلوب اإعالنهما : 1- �شامر روبار معو�س 2- هيلو�س لرتكيب املواد العازلة يف الأبنية �س.ذ.م.م - 
�شفتهما : منفذ �شدهما

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )232881( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  امل��ذك��ور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  6056/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1024/2021 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )13310.37( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - م�شاهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - 
الطابق الثالث - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنه : 1- عبد الرحمن �شامل خمي�س البا�س ال�شويدي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )133110.37( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن بالن�سر        
 5844/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر -  تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- اميت فري�س كومار موهيندرا - منطقة حرة  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :فيفيك لك�شمي نارا�شيمهان 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/6   بالزام املدعي 
األ��ف درهم  وث��الث��ون  �شتمائة وواح���د  دره��م  وق���دره )631000(  للمدعي مبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  عليه 
وحتى   2021/8/17 يف  احلا�شل  بالوفاء  بالتكليف  الخطار  تاريخ  من   ٪5 والفائدة   - اماراتي 
ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك 
من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت املحكمة 

برف�شه  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:395/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249
مو�شوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�شة واعالن املدعي عليه بها مع عر�س ملف الدعوى على 
�شعادة القا�شي امل�شرف على مكتب ادارة الدعوى لحالتها اىل �شعادة قا�شي امر الداء يف حال توافر �شروط ا�شت�شدار امر الداء 
وفقا ملواد اأرقام )62.17/8( من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك املدعي مبلغ وقدره )729.987/77( درهم �شبعمائة وت�شعة وع�شرون الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانون درهم و�شبعة و�شبعون 

فل�س - والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب���ي - دي���رة - ���ش��ارع ب��ن��ي ي��ا���س - ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي - ه��ات��ف رق��������م:04/3874225 - موبايل 
 Email:maliklaw@Emirates.net.ae - 3113783794:رقم:0557016552 - رقم مكاين

ايبان رقم:AE170260135450 -    وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اأهلي
املطلوب اإعالنه :  1- �شا�شني رامنات كومبارى  -  �شفته : مدعي عليه 

املنعقدة بتاريخ:2021/9/5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ بنك  مو�شوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
���س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )729.987.77( درهم �شبعمائة وت�شعة  الم��ارات دبي الوطني 
وع�شرون الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانون درهم و�شبعة و�شبعون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية 
احلا�شل 2021/8/15 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 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�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1779/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة الدعوى الوىل رقم 400
مو�شوع الدعوى : املطالبة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتر مو�شوع املطالبة مبقدار 
)66.491.50( درهم �شتة و�شتون الفا واربعمائة وواحد وت�شعون درهما وخم�شون فل�شا - الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�شركة جمموعة المارات لالت�شالت )جمموعة ات�شالت( �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة اأبوظبي - �شارع حمدان بن حممد - مبنى ات�شالت - بجانب مارك�س �شبن�شر
وميثله:عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي

املطلوب اإعالنه :  1- عثمان �شعيد حممد �شعيد احمد  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة 
الفواتر مو�شوع املطالبة مبقدار )66.491.50( درهم �شتة و�شتون الفا واربعمائة وواحد وت�شعون درهما 
وخم�شون فل�شا - الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - نود اعالمكم انه قد مت 
الت�شال  برنامج  بالعلم واحل�شور عرب  التكرم  لذا يرجى  بياناتها اعاله �شدكم  املذكور  الدعوى  ت�شجيل 
املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الوىل على هاتف رق��م:00971566037085 - يوم 
2021/9/22 وذلك من ال�شاعة 9:00 �س ولغاية 12:30 ظ او احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة 

املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5880/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ :  

����س.ذ.م.م -   البناء  املتحدة لتجارة م��واد  العربية  طالب الإع��الن : م�شاريع الم��ارات 
�شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

 - ال��ن��ورى  عبدالرحيم  حممود  حامد   -2 �����س.ذ.م.م  وودك���و   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )95510( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:782/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248
مو�شوع الدعوى : دعوى مطالبة بف�شخ وانهاء العالقة اليجارية وت�شليم العني امل�شتاأجرة خالية من الأ�شخا�س وال�شواغل 
ومطالبة ب�شداد مبلغ وقدره )3.671.705.71( درهم عبارة عن اليجار املتاخر ور�شوم اخلدمات والغرامات و�شريبة القيمة 

امل�شافة. 
املدعي:�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م

 - ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق   - لال�شتثمار  دب��ي  بناية   - الول  لال�شتثمار  دب��ي  جممع   - علي  جبل  منطقة   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 hany@dipark.com:هاتف:048851188 - فاك�س:048851007 - �س.ب:111485دبي - الربيد اللكرتوين

 وميثله:عماد جمعة ح�شني علي اأهلي
املطلوب اإعالنه :  1- املمزر هو�شبيتاليتي انف�شتمنت�س �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

املنعقدة بتاريخ:2021/7/12 يف الدعوى املذكور اعاله ل�شالح/ مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م بف�شخ وانهاء اتفاقية التاأجر طويلة الأمد املربمة بني املدعية واملدعي عليها 
بت�شليمها للمدعية  والزامها  واملوؤرخة يف 2009/7/7  الكائنة مبجمع دبي لال�شتثمار  رق��م:598-1264  على قطعة الر�س 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  وب��ال��زام  التعاقد  قبل  عليها  كانت  التي  وب��احل��ال��ة  ال�شواغل  م��ن  خالية 
املحاماة  اتعاب  والف درهم مقابل  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 5٪ من  القانونية  الفائدة  )3.672.705( درهم مع 
ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  ، 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�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن بالن�سر        
 325/2021/20 جتاري كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- جرين تريز للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ماركت لند بيه تي واي ليمتد 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا مب��ب��ل��غ وق����دره 
تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )42.444.555.03(

املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/9/28 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
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�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن بالن�سر        

 3400/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة مباين دملا للمقاولت العامة �س.ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�شرتين�شتول ميدل اإي�شت �س.ذ.م.م 
ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��ا مب��ب��ل��غ وق����دره 
تاريخ  م��ن   ٪5 وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )1.292.081.79(

ال�شتحقاق يف:2018/7/2 تاريخ اخر �شهادة دفع وحتى متام ال�شداد. 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2021/9/26 ال�شاعة 10:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5714/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3395/2021 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )503.973.48( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �شارع عود ميثاء - مبنى رقم 16 - 

الطابق الثالث - وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي
املطلوب اإعالنه : 1- بري�س �شاتيندير بارار - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )503973.48( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1356/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )8.127.800.73( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - واحة دبي لل�شيلكون - بناية بنك راأ�س اخليمة 
 وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي

املطلوب اإعالنهم :  1- �شالوكا �شيام ابايا وكراما )كفيل �شامن( 2- امايل ناواجوماواج )كفيل �شامن( 3- م�شنع احلمد 
لالأدوات البال�شتيكية ذ.م.م )كفيل �شامن( 4- املبتكرة لل�شناعات البال�شتيكية ذ.م.م )كفيل �شامن( 5- ماك انرتنا�شيونال 

دي دبليو �شي �س.ذ.م.م )كفيل �شامن(  -  �شفتهم : مدعي عليهم
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/19 يف الدعوى املذكور اعاله ل�شالح/بنك 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )7.903.77.23( درهم �شبعة  راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع 
ماليني وت�شعمائة وثالثة الف و�شبعة و�شبعون درهم وثالثة وع�شرون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5٪ من اليوم التايل 
لتاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/3/29 وحتى متام ال�شداد والزمتهم بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات  ، 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�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13345 بتاريخ 2021/9/20 

اعالن بالن�سر 
                      5164/2021/207 تنفيذ جتاري

مو�شوع الدعوى: تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1346/2021 امر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 122177.06 درهم ( ، �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف

طالب العالن: كرو�شتا�شيا لالأغذية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية: طالب التنفيذ
بالق�شية:  - �شفته   ) م  م  ذ  البحرية )�س  الوروب��ي��ة لالغذية  اعالنهم: 1-  املطلوب 

منفذ �شده
بدفع  والزامك�  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك�  اأق��ام  قد   : الإع���الن  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره 122177.06 درهم اىل طالب التنفيذاأو 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�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Notification by publication of the Respondent

Payment Notice in Case No. AJCEXCIREA2021/0000987 - Civil (Partial)
To: Defendant: 1) Al Sabah International Electromechanical Cont. LLC
2) Abo Saddiq Haji Khalil ur Rehman
Whereas the attached judgment has been rendered a copy of it against you in 
favor of the Plaintiff 
Plaintiff: Party Fakhri & Bros A/C. TR. LLC,  legally represented by Mr. 
Fakhruddin Diwan Asghar Ali in the above-mentioned case.
Whereas the aforementioned Prevailing Party has applied for the execution of 
the aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the 
judgment required to be executed is as follows:
The grand total including «fees and expenses: 222090.0 Therefore, you are 
required to execute the above-mentioned deed within [15] days from the date of 
your announcement of this notice. In the event that you fail to do so, the Court 
would take the compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Abdullah Al Morshedy
Ajman Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Publication notice

No. (7783/2021)
The appellant: Al-Majed Real Estate Company LLC
It is represented by attorney / Iman Al-Rifai under Agency No. Editor number: 2020/1/172873
It is represented by Mr. Farouk Ali Youssef Ibrahim under Agency No.2020/1/198960
The defendant: Azhar Hussain Muhammed Halyef - Pakistani national .. (as a manager with a 
license, cheques site and lease contract on behalf of the first notified company).

The subject
1. The necessity and speed of paying the amount of 15667 (fifteen thousand six hundred and sixty-
seven) for the late rental value from 10/6/2021 Until 9/10/2021 
2. The necessity and confidentiality of paying any new rental value from the period from 10/10/2021 
until the end of the contract on 04/12/2021, in addition to any new rent in the actual eviction and 
full payment at the rate of an annual rent allowance of 47,000 dirhams
3. It is necessary to deliver the unit, the Emirate of Dubai - the first Qassim region - the Omani house 
- Floor 9 - Apartment No. (905) in good condition as it was delivered at the time of contracting.
4. It is necessary to deliver the final bill for electricity and water and any other bills related to the 
same housing unit
5- The necessity to pay the bounced check fine as stipulated in the lease contract, with a minimum 
value of 1000. This is within (30) thirty days from the date of the announcement and publication
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Publication notice
No. (7792/2021)

The appellant: Al-Majed Real Estate Company LLC
It is represented by attorney/ Iman Al-Rifai under Agency No. Editor number: 2020/1/172873
It is represented by Mr. Farouk Ali Youssef Ibrahim under Agency No. 2020/1/198960
The defendant: Azhar Hussain Muhammed Halyef - Pakistani national.. (as a manager with a license, 
cheques site and lease contract on behalf of the first notified company).

The subject
The appellant directs this announcement to the defendant to warn of what is stated in it and legally 
enforce the following:
1 The necessity and speed of paying the sum of 7833 (seven thousand eight hundred and thirty-three 
dirhams) for the late rental value from 8/8/2021 to 7/10/2021
2- The necessity and speed of paying the new rent value for the period from 08/10/2021 until the end of 
the contract on 4/12/2021, in addition to the new rental value until the actual eviction and full payment 
at the rate of an annual rent allowance of 47,000 dirhams
3. It is necessary to hand over the unit in the Emirate of Dubai - Al Qusais Primary Area - the blind 
house Floor 2 - Apartment No. (201) in good condition as it was delivered at the time of contracting.
4. It is necessary to deliver the final bill for electricity and water and any other bills related to the 
same housing unit
5- The necessity to pay the bounced check fine as stipulated in the lease contract, with a minimum value 
of 1000.    This is within (30) thirty days from the date of the announcement and publication
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Publication notice

No. (7788/2021)
The appellant: Al-Majed Real Estate Company LLC 
It is represented by attorney / Iman Al-Rifai under Agency No...   Editor number: 2020/1/172873
It is represented by Mr. Farouk Ali Youssef Ibrahim under Agency No. 2020/1/198960
The defendant: Azhar Hussain Muhammed Halyef - Pakistani national.. (as a manager with a 
license, cheques site and lease contract on behalf of the first notified company).

The subject
1. The necessity and speed of paying the amount of 15667 (fifteen thousand six hundred and sixty-
seven) for the late rental value from 10/6/2021 Until 9/10/2021
2. The necessity and confidentiality of paying any new rental value from the period from 10/10/2021 
until the end of the contract on 04/12/2021, in addition to any new rent in the actual eviction and 
full payment at the rate of an annual rent allowance of 47,000 dirhams. 
3. It is necessary to deliver the unit, the Emirate of Dubai - the first Qassim region - the Omani house 
- Floor 5 - Apartment No. (505) in good condition as it was delivered at the time of contracting. 
4. It is necessary to deliver the final bill for electricity and water and any other bills related to the 
same housing unit. 
5- The necessity to pay the bounced check fine as stipulated in the lease contract, with a minimum 
value of 1000. This is within (30) thirty days from the date of the announcement and publication
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 20/ 9/ 2021  Issue No : 13345
Publication notice

No. (7790/2021)
The appellant: Al-Majed Real Estate Company LLC
It is represented by attorney / Iman Al-Rifai under Agency No. Editor number: 2020/1/172873 
It is represented by / Mr. Farouk Ali Youssef Ibrahim under Agency No.2020/1/198960
The defendant: Azhar Hussain Muhammed Halyef - Pakistani national... (as a manager with a 
license, cheques site and lease contract on behalf of the first notified company).

The subject
1. The necessity and speed of paying the sum of 7833 (seven thousand eight hundred and thirty-
three dirhams) for the late rental value from 8/8/2021 to 7/10/2021.
2. The necessity and speed of paying any new rental value for the period from 08/10/2021 until the 
end of the contract on 4/12/2021, in addition to any new rental value in the actual eviction and full 
payment at the rate of an annual rent allowance of 47,000 dirhams. 
3. It is necessary to hand over the unit, Emirate of Dubai - Al Qusais First District - Omani House - 
Floor 6 - Apartment No. (605) in good condition as it was delivered at the time of contracting 
4. It is necessary to deliver the final bill for electricity and water and any other bills related to the 
same housing unit.
5- The necessity to pay the bounced check fine as stipulated in the lease contract, with a minimum 
value of 1000. This is within (30) thirty days from the date of the announcement and publication
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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وج���ه���ت ال���رئ���ا����ش���ة امل�����ش��ري��ة مب����راع����اة خ���روج 
اأكمل  على  الكبر،  امل�شرى  املتحف  جتهيزات 
وج����ه واأع���ل���ى م�����ش��ت��وى، وال��ت��دق��ي��ق ف���ى كافة 
على  املتحفى  بالعر�س  ال�شلة  ذات  التفا�شيل 
ن��ح��و ي���ربز ت��ف��رد وع���راق���ة احل�����ش��ارة امل�شرية 

القدمية،
 ويت�شق مع قيمة املتحف الذى يحظى باهتمام 
لالإن�شانية  ثقافية  اأيقونة  باعتباره  عاملى كبر 
اأج���م���ع افتتاح  ال���ع���امل  ي��ن��ت��ظ��ر  ج��م��ع��اء، ح��ي��ث 
اأكر  �شيعر�س  ال��ذى  الكبر  امل�شرى  املتحف 
من 50 األف قطعة اأثرية ت�شم جميع مقتنيات 
امللك الذهبى توت عنخ اآمون لأول مرة بالكامل 
اأم�����ام اجل��م��ه��ور، اإىل ج��ان��ب م�����ش��اه��دة ال����زوار 
الدرج  مثل  م��رة  لأول  العرو�س  من  جمموعة 
املعلقة،  وامل�شلة  الثانية  خوفو  ومركب  العظيم 
ن�شتعر�شها خالل  ول��ذل��ك  ال��ك��ث��ر،  وغ��ره��م  

التقرير التاىل.

امل�شلة املعلقة
العامل �شتكون فى  اأول ميدان مل�شلة معلقة فى 
املعلقة  امل�شلة  تظهر  الكبر،  امل�شرى  املتحف 
ب���راع���ة امل�����ش��رى ال���ق���دمي ف���ى ت�����ش��م��ي��م ونحت 

الآثار القدمية، وهو ابتكار جديد جارى اإعداد 
 7 م�شاحة  الرئي�شى  باملدخل  ويقع  ر�شوماته، 
م�شرية  باأيادى  حتدث  مرة  اأول  وه��ذه  اأفدنة، 

خال�شة وت�شميم م�شرى خال�س.
عاطف  ال��ل��واء  ح��ر���س  الت�شميم،  خ��الل  وم��ن 
الأثرية  الناحية  الدقة فى  مفتاح على مراعاة 
والهند�شية والفنية للم�شلة التى �شيتم اإقامتها 
فى املتحف امل�شرى الكبر فى البهو اخلارجى 
مرت،  األ���ف   28 ح���واىل  م�شاحته  تبلغ  وال���ذى 
على  الت�شميم  اعتمد  الأث��ري��ة  الناحية  فمن 
الثانى  رم�شي�س  امللك  خرطو�س  روؤي��ة  اإمكانية 
اأ���ش��ف��ل ق��اع��دة ب���دن امل�شلة ال���ذى ظل  امل��وج��ود 
3500 عام  م��ن  م��ا يقرب  الأن��ظ��ار  ع��ن  بعيًدا 
للزائر  مي��ك��ن  الت�شميم  خ���الل  وم���ن  ت��ق��ري��ًب��ا 
لكى  امل�شلة  ق��اع��دة  اإىل  ال��دخ��ول  امل�شلة  مل��ي��دان 
يرى القاعدة الأثرية اأ�شفله وبالنظر اإىل اأعلى 
ميكن روؤية خرطو�س امللك رم�شي�س الثانى فى 

بانوراما تخطف الأب�شار .

الدرج العظيم
باملتحف  ال��ع��ظ��ي��م  ل��ل��درج  الرئي�شية  ال��ر���ش��ال��ة 
����ش���ت���ك���ون مب���ث���اب���ة مقدمة  ال���ك���ب���ر  امل�������ش���رى 

امللك  �شلطات  خمتلف  على  و�شرتكز  للمتحف، 
�شوف يحتوى على  والبهو   ،1 املنطقة  وت�شمى 
امللوكية  مو�شوع  جوهر  من  الب�شرى  التعبر 
للملك  اأ�شا�شى، وهو متثال �شخم  مع مو�شوع 
رم�شي�س الثانى، حيث كان امللك رئي�شا للحكومة، 
قائد اجلي�س ورئي�س الكهنة لكل الآلهة فى كل 
معبد، فقد كان امللك اأي�شا الو�شيط بني الآلهة 
ال�شماء  ب��ني  �شلة  وج���وده  وك��ان  م�شر،  و�شعب 

والأر�س واأرواح املوتى.
ويركز الدرج العظيم على مو�شوعني، ال�شورة 
امللكية، والآلهة وامللوك، وتنق�شم لأربعة اأق�شام، 
و�شيتناول الق�شم الأول كيف كان ميثل امللك فى 
التماثيل/ النحت ثالثى الأبعاد، وكثر من هذه 
الأ�شياء تكون كبرة، ومتاثيل مثرة لالإعجاب 
فى حني اأن اآخرين �شوف يكون اأ�شغر ومع مزيد 
من التفا�شيل �شوف تنت�شر هذه املعرو�شات فى 
التاريخ من ع�شر الدولة القدمية حتى الع�شر 
الرومانى، اأما الق�شم الثانى فركز على منزلة 
للملوك  التمثيل  ه��ذا  ي�شمل  و���ش��وف  الإل��ه��ة، 
اأثناء م�شاركتهم فى الطقو�س الدينية وتقدمي 
القرابني لالآلهة، و�شيتم عر�س هذا بالإ�شافة 
العنا�شر  م��ن  وغ��ره��ا  والأع��م��دة  الركائز  اإىل 

بتكليف  ل��الآل��ه��ة  �شيدت  ال��ت��ى  للمعابد  امل��م��ي��زة 
من قبل امللك، وتتنوع ما بني الدولة القدمية 

والو�شطى واحلديثة.

مراكب خوفو
زوار املتحف امل�شرى الكبر �شي�شاهدون اأعمال 
ت��رم��ي��م م��رك��ب خ��وف��و ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى الطبيعة، 
خالل زيارتهم للمتحف، حيث اإن اأعمال جتميع 
املركب مل تتم قبل افتتاح املتحف الكبر، لأنها 
واأن  لتجميعها،  ط��وي��ال  وق��ت��ا  ت�شتغرق  ���ش��وف 
الثانية  خ��وف��و  م��رك��ب  وترميم  جتميع  اأع��م��ال 
ت�����ش��ت��غ��رق م���ا ي��ق��رب م���ن 3 ���ش��ن��وات ح��ت��ى يتم 
النتهاء منها، نظًرا ل�شوء حالة الأخ�شاب التي 
ا�شتخراجها من احلفرة املركب، وال��ذى مت  مت 
بالتعاون مع املنحة اليابانية، حيث مت ا�شتخراج 

1700 قطعة خ�شبية.

مقتنيات توت عنخ اآمون
ت��وت عنخ  ال��ذه��ب��ى  امل��ل��ك  ع��ر���س مقتنيات  يتم 
اآمون التى تتجاوز ال� 5000 قطعة اأثرية على 
م�شاحة تبلغ 7000 مرت مربع، لأول مرة اأمام 

اجلمهور.

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك نادي تراث الإمارات ممثاًل يف مركز زايد 
الثانية  الدورة  فعاليات  والبحوث يف  للدرا�شات 
ع�شرة من معر�س العني للكتاب يف مكتبة زايد 

 21 من  الفرتة  خ��الل  العني  مبدينة  املركزية 
30 �شبتمرب اجل��اري والتي ينظمها مركز  اإىل 
اأبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة وال�شياحة 

– اأبوظبي. 
الإ�شدارات  م��ن  جملة  ال��ن��ادي  ج��ن��اح  وي��ع��ر���س 

للدرا�شات  زاي��د  مركز  ي�شدرها  التي  النوعية 
وال����ب����ح����وث وال����ت����ي ت���ت���ن���وع ب����ني الإ�������ش������دارات 
كتاب  ومنها  والثقافية،  والتاريخية،  الرتاثية، 
للباحثة  واحل�شارة”  ال��ت��اري��خ  مدينة  “العني 
“الفلكلور يف جمتمع  وكتاب  الظاهري،  �شم�شة 
الإمارات..الأ�شالة والتنمية” للدكتور اإبراهيم 
اأحمد ملحم، وكتاب “وقفات يف تاريخ الإمارات” 
ل��ل��دك��ت��ور ���ش��ي��ف ب���ن ع��ب��ود ال����ب����دواوي، وكتاب 
“الهوية الوطنية الإماراتية يف ال�شعر النبطي” 
الطني:  “ذاكرة  وك��ت��اب  املعمري  فهد  للباحث 
والع�شكري”  امل���ع���م���اري  ال�����رتاث  م���ن  ���ش��واه��د 
ل��ل��دك��ت��ور حم��م��د ف���احت ���ش��ال��ح زغ���ل، بال�شافة 
ال�����ش��ع��ري��ة وبخا�شة  ال����دواوي����ن  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
الكا�س  كديوان  العني  منطقة  ب�شعراء  املتعلقة 
ودي���وان ب��ن وقي�س وال��درم��ك��ي وب��ن ه��الل وبن 
اأعداد  اجلناح  يعر�س  كما  مع�شد،  وب��ن  هميلة 

جملة تراث التي ي�شدرها النادي. 
وق��ال��ت ف��اط��م��ة امل��ن�����ش��وري م��دي��رة م��رك��ز زايد 
تاأتي  امل�����ش��ارك��ة  اإن ه���ذه  ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث 
ا�شتمراراً لن�شاط النادي وحر�شه على التواجد 
معار�س  ل���ش��ي��م��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ح��اف��ل  جميع  يف 

اإ�شداراته  خ��الل��ه��ا  م���ن  ي��ع��ر���س  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب 
املتنوعة ل�شمان و�شولها اإىل قطاع عري�س من 
لإثراء  منه  وم�شتمرة  ج��ادة  حماولة  يف  القراء 
وذلك  ال��دول��ة،  يف  والثقافية  الفكرية  احل��رك��ة 
اأه��داف النادي املتمثلة يف املحافظة  متا�شياً مع 
الأجيال  وتثقيف  وتعليم  ال��دول��ة  ت���راث  ع��ل��ى 

برتاث الأباء والأجداد. 
اأن���ه يف اط���ار الحتفاء  اإىل  امل��ن�����ش��وري  واأ����ش���ارت 
الثقايف  م����وروث����ه����ا  واإب�����������راز  ال����ع����ني  مب���دي���ن���ة 
الثقايف  الربنامج  يف  املركز  ي�شارك  واحل�شاري 
املحا�شرات  م���ن  ب���ع���دد  ل��ل��م��ع��ر���س  امل�����ش��اح��ب 
والأم�����ش��ي��ات ال�����ش��ع��ري��ة وال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا نخبة 
وذلك  وال�����ش��ع��راء،  والأك���ادمي���ني  الباحثني  م��ن 
اأبوظبي  مب��رك��ز  امل��ع��ر���س  اإدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
“العني  بعنوان  وت�شم حما�شرة  العربية،  للغة 
وامل���وؤرخ  ال��ب��اح��ث  يلقيها  الرحالة”  ك��ت��اب��ات  يف 

الدكتور حمدان را�شد  الدرعي،
الق�شيد  تاريخ  اأخ��رى حتت عنوان   وحما�شرة 
املزروعي  اأح��م��د  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  فيها  يتحدث 
وال�������ش���اع���ر ب���ط���ي امل���ظ���ل���وم ال�������ش���وي���دي، ومن 
حما�شرة  اأي�شا  الفعاليات  برنامج  حما�شرات 

العني”  مدينة  يف  واحل�شون  “القالع  بعنوان 
ال��ب��اح��ث يف  ال��دك��ت��ور حممد ف��احت زغ��ل  يلقيها 
م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث، وحما�شرة  
العني  م����ه����رج����ان  ع����ل����ى  “اأ�شواء  ب����ع����ن����وان 
علي  نا�شر  من  كل  فيها  يتحدث  ال�شينمائي” 

املري  �شاملني  وع��ام��ر  ال��ظ��اه��ري كاتب وخم���رج، 
�شعرية  اأم�شية  املركز  يقيم  كما  وخم��رج.  كاتب 
بعنوان “العني يف عيون ال�شعراء” ي�شارك فيها 
كل من ال�شاعر حممد را�شد ال�شام�شي وال�شاعر 

عو�س بن ال�شبع الكتبي.

 نادي تراث الإمارات ي�شارك يف معر�ض العني للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

»ربع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة«،  »نا�شئة  نظمت 
»�شّور  برامج  واملبتكرين،  القادة  ل�شناعة  ق��رن« 
امل�شاركني  تعليم  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  ال�����ش��ارق��ة«، 
والدرونز،  ال��ذك��ي  بالهاتف  الت�شوير  اأ�شا�شيات 
الربامج  با�شتخدام  الت�شوير  مهارات  واإك�شابهم 
والتطبيقات الإلكرتونية، وفنون حتريك ال�شور.
امل�����ش��ارك��ون خ��الل ال��ربن��ام��ج ال���ذي قدمه  وتعلم 
وحممد  الب�شتكي،  م��اج��د  ال��ف��وت��وغ��رايف  امل�����ش��ور 
اجل�شمي م�شرف عام الفنون التت�شكيلية يف نا�شئة 
ال�شارقة، كيفية ا�شتخدام اخل�شائ�س املتوفرة يف 
الهواتف الذكية للت�شوير مثل خا�شية الت�شل�شل 
وال��ت��ق��ري��ب، واأه��م��ي��ة ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور م��ن زوايا 
ت�شويرها  امل����راد  وامل�����ش��اه��د  للعنا�شر  خمتلفة 

لكت�شاف زوايا جديدة.
الت�شوير  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  اإىل  امل�������ش���ارك���ون  وت���ع���رف 
ال��ف��وت��وغ��رايف وت��ك��وي��ن ال�����ش��ورة، واأه���م القواعد 
ال��ت�����ش��وي��ر وال��ت��ي م��ن��ه��ا »قاعدة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

ال�شورة  عنا�شر  يف  ال��ت��وازن  لتحقيق  الأث����الث« 
مت�شاوية  اأق�شام  ثالثة  اإىل  تق�شيمها  خ��الل  من 
ب��ا���ش��ت��خ��دام خ��ط الأف����ق لإب�����راز ن��ق��اط ال��ق��وة يف 
و»قاعدة  التاأطر«،  »قاعدة  اإىل  اإ�شافة  ال�شورة، 

التحجيم« لتو�شيح حجم العن�شر الأ�شا�شي.
الت�شوير  اأ���ش��ال��ي��ب  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  ت��ع��رف  ك��م��ا   

والألوان  وال��ت��وازن،  ال�شكل  وخطوط  بالت�شل�شل 
وت��و���ش��ي��ح��ه��ا، واحل���رك���ة ون��ق��اط ال���ق���وة، وكيفية 
مل�شات  لإ���ش��اف��ة  وال��ن��ب��ات��ات  ب��الأ���ش��ج��ار  ال�شتعانة 
ا�شتخدام  م��ه��ارات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  لل�شور،  جمالية 
اك�شربي�س«  و»فوتو�شوب  روم«،  »لي��ت  تطبيقات 
خمتلفة  باأحجام  حفظها  وط��رق  ال�شور  لتعديل 

التوا�شل  م��واق��ع  خمتلف  يف  للعر�س  ومنا�شبة 
الج���ت���م���اع���ي. وت�������درب امل�������ش���ارك���ون ع���ل���ى فنون 
“الدرونز”  طيار  دون  من  بالطائرات  الت�شوير 
واأن��واع��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا واخ��ت��ي��ار النوع 
التحليق  كيفية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للت�شوير،  املنا�شب 
ب��ال��درون��ز وال��ت��ع��رف اإىل الأم��اك��ن امل�����ش��رح فيها 

للت�شوير بالدرونز من خالل تطبيق ماي درون 
ال��ت��ع��رف على احلركة  اأه��م��ي��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ه���اب، 
م�شتوى  وم���راق���ب���ة  ال��ط��ق�����س  وح����ال����ة  اجل����وي����ة 
الذاكرة.  بطاقة  وج���ود  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��ب��ط��اري��ة 
وق����دم حم��م��د اجل�����ش��م��ي ل��ل��م�����ش��ارك��ني جمموعة 
ال�شور، عرب  امل�شتخدمة يف حتريك  املهارات  من 

تطبيقي  م��ن  ك��ل  يف  املختلفة  الأدوات  ا�شتخدام 
“مو�شن ليب” الذي �شاعد امل�شاركني يف حتريك 
ال�شماء يف ال�شور واإ�شافة عنا�شر خمتلفة تزيد 
ليب”  “فيديو  وتطبيق  ال�����ش��ور،  جماليات  م��ن 
مهارات  على  خالله  من  امل�شاركون  ت��درب  ال��ذي 

املونتاج واإ�شافة موؤثرات �شوتية لل�شور.

 نا�شئة ال�شارقة يتعلمون اأ�شا�شيات الت�شوير بالهاتف الذكي والدرونز يف )�شّور ال�شارقة(

اأ�شياء تراها يف املتحف امل�شرى الكبري ل ت�شاهدها باأي متحف بالعامل
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اآ�شر يا�شني طبيب نف�شي يعالج 
منى زكى فى "اجلواهرجى"

فيلم  اأح���داث  �شمن  نف�شى  طبيب  �شخ�شية  يا�شني،  اآ���ش��ر  النجم  يج�شد 
من  تعانى  ال��ت��ي  زك��ى  منى  النجمة  الفيلم  خ��الل  وي��ع��ال��ج  اجل��واه��رج��ى، 

ا�شطراب �شلوكى �شمن الأحداث  التي تدور فى اإطار كوميدى.
اأزمات احلياة الزوجية، التي  "اجلواهرجى" يناق�س ب�شكل كوميدي  فيلم 
اآ�شر  لبلبة،  البطولة  ي�شاركهما  زك��ى،  زوج��ني هما هنيدي ومنى  تقع بني 
عبد  وع��ارف��ة  ح���الوة،  واأح��م��د  م�شطفى  ورمي  ال�شعدنى  واأح��م��د  يا�شني 
تاليف  وت��ارا عماد، والعمل تدور احداثه فى اطار كوميدى، من  الر�شول 

عمر طاهر، ويخرجه ا�شالم خرى.
ما  بعد  زك��ى  وم��ن��ى  هنيدى  ب��ني  الأول  "اجلواهرجى" ال��ل��ق��اء  فيلم  يعد 
يقرب من 23 �شنة، حيث قدما معا الفيلم ال�شهر "�شعيدى فى اجلامعة 

الأمريكية".
م�شل�شل  فى  دوره  اأح���داث  ت�شوير  يا�شني  اآ�شر  يوا�شل  اأخ��رى  ناحية  من 
"الثمانية" حيث يج�شد دور �شابط مباحث ويواجه العديد من ال�شراعات 

وتدور الأحداث فى اإطار الأك�شن.

العر�س الأول لفيلم "امل�شر" مت عام 1997، وُعر�س للمرة الأوىل يف امل�شابقة الر�شمية 
للدورة ال�50 من مهرجان كان ال�شينمائي يف ذات العام، ويف هذا ال�شياق �شرتوي 

لكم ليلى علوي ما حدث خلف الكوالي�س.
اأثناء  ���ش��ادم  �شيء  لها  ح��دث  اأن��ه  الفيلم  بطلة  ع��ل��وي،  ليلى  الفنانة  ك�شفت 
 14 ب��داأت يف  اإنها  ت�شويره، وه��و وف��اة وال��ده��ا وع��ن ه��ذه اللحظة، قالت: 
�شبتمر عام 1996، ب�شوريا، ومع اأول يوم ت�شوير باأحد الأحياء القدمية 
بوفاة  زمالئها  اأخربها  الت�شوير  من  انتهائها  وبعد  حم�س،  مدينة  يف 

والدها، وجاء ذلك يف اإحدى لقاءتها التليفزيونية.
ال�شارع،  اأن والدها توفى بعد �شقوطه يف  اأخربوها  اأنها عندما  واأ�شافت 
ك��ان لب��د اأن ت��ع��ود م��ن ���ش��وري��ا اإىل م�شر ل���ش��ت��الم اجل��ث��م��ان لأن��ه��ا ابنته 
الكربى له، وتابعت: "املخرج يو�شف �شاهني اأبلغ امل�شوؤولني حتى تعود اإىل 
م�شر يف اأ�شرع وقت لإنهاء اإجراءات الدفن �شريًعا"، واأ�شارت اإىل اأنها عادت 

اإىل العمل والت�شوير يف اليوم الثاين بعد اأنهاء اأجراءات دفن.
وعلى اجلانب الآخر، حتدثت عن ذكرياتها مع الفنان حممد منر، وقالت: 
"كنا ن�شور م�شهد يف جبل مدرج، وعاملني خيمة �شغرة، وحطب بنهوي 
عليه، وكانت يف ريحة ب�شعة جًدا، اأقول له يف اإيه يا منر اإنت ريحتك فيها 
اإن املكان ده  اإي��ه، ويف الآخ��ر اكت�شفنا  اإن��ت ريحتك فيها  اإي��ه، وه��و يقول يل 

مربط خيل، واإحنا نب�س لبع�س ون�شحك، ومنثل اإننا بنحب بع�س قوي".
اأهم  "امل�شر" ب��اأن دوره��ا ُيعد من  واختتمت ليلى علوي حديثها عن فيلم 
متاًما  خمتلف  "كان  قائلة:  �شاهني،  يو�شف  عن  وحتدثت  الفنية،  اأدواره��ا 
عن كل حت�شرات الأدوار، ودامًيا عنده بروفات وتدريبات متثيل، يعلمك 
�شخ�شيته  اأب��ع��اد  وي�شوف  واح��د،  كل  مع  بيقعد  ك��ان  طبيعي،  تبقى  اإزاي 
اإن��ه يالئم  اللي نقدر نقول عليها  الأف��الم  واأبعاد احل��وار، امل�شر من 

كل الع�شور".
حممود  ع��ل��وي،  ليلى  ال�شريف،  ن��ور  بطولة  "امل�شر"  فيلم 
حميدة، �شفية العمري، حممد منر، خالد النبوي، �شيف 
عبدالرحمن، عبد اهلل حممود، روجينا، هاين �شالمة، 

فار�س رحومة، ومن تاأليف واإخراج يو�شف �شاهني.

بعد مرور 24 عاما على عر�شه

 ليلى علوي تك�شف كوالي�ض »امل�شري«

ل�"اليوم  لب�س  ك��ارم��ن  اللبنانية  الفنانة  قالت 
ال�شابع" اإنها ان�شمت لأبطال اجلزء الثالث من 
جناحاً  حقق  ال��ذى  بروت"،  "عرو�س  م�شل�شل 
كبراً يف الوطن العربى خالل جزئيه املا�شيني، 
لفتة اإىل اأنها �شتبداأ ت�شوير دورها خالل الأيام 
خارج  ت�شويره  يتم  امل�شل�شل  اأن  حيث  املقبلة، 
حمورياً  دوراً  �شتقدم  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرة  لبنان، 
�شيزداد  العمل  اأن  خا�شة  امل�شل�شل،  اأح���داث  فى 
التى �شربت عائلة  املالية  الأزم��ة  �شخونة عقب 
فار�س.وبداأ �شناع عرو�س بروت ت�شوير اجلزء 
الثالث بعد النجاح الذى حققه امل�شل�شل الفرتة 
امل��ا���ش��ي��ة،  خ��ا���ش��ة ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ر الذى 
و�شخ�شية  ف��ار���س  ب�شخ�شية  امل�شل�شل   حققه 
النجم  واأعلن  �شمعون"،  "تقال  ووالدتهم  ثريا 
اجلزء  ت�شوير  ع��ن  ال��ع��اب��دي��ن  ظ��اف��ر  التون�شى 
فيديو  ن�شر  "عرو�س بروت" حيث  الثالث من 
عرب ح�شابه ال�شخ�شى على "اإن�شتجرام" معلًقا: 
يف  منزله  اخللف  يف  "راجعني" ويظهر  ترقبوا 

اأحداث امل�شل�شل.
 45 ال��ث��ال��ث يف  امل��و���ش��م  اأن يعر�س  امل��ق��رر  وم��ن 
حلقة اأو 50 حلقة ح�شب ال�شيناريو والأحداث، 
ال�شهر  نهاية  خالل  امل�شل�شل  يعر�س  اأن  ومقرر 
"عرو�س  م�شل�شل  م��ن  اجل��دي��د  املو�شم   . املقبل 
ال���ت���ط���ورات  م����ن  ال���ع���دي���د  بروت" ���ش��ي�����ش��ه��د 
واخلالفات امل�شتمرة بني الزوجني ثريا وفار�س 
الغناء  اإىل  العودة  قرارها  بعد  خا�شة  ال�شاهر، 
املال فور تعر�شهم  اإحدى الفرق لتوفر  �شمن 

لالأزمة املالية التي حّلت يف بيت 
الثاين،  املو�شم  نهاية  ال�شاهر 
الأحمد"  "حممد  اآدم  اأم�������ا 

فينف�شل عن زوجته �شارة بعد 
خيانتها، و�شتكلل ق�شة حب 

واملحامي  ل��ي��ل��ى  ال�����ش��ت 
عادل بالزواج.

بروت"  "عرو�س 
ب�������ط�������ول�������ة ظ�����اف�����ر 
كارمن  ال���ع���اب���دي���ن، 
تقال  ب�������ش���ي���ب�������س، 
طراد،  ج��و  �شمعون، 
حم����م����د الأح������م������د، 
م������رام ع���ل���ى، وع����دد 
الفنانني،  م��ن  كبر 
ن��ادي��ن ج��اب��ر وبالل 

�شحادات.
اأخ���ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
لب�س،  كارمن  اأع��م��ال 
 ،"2020" م�شل�شل 
�شهر  يف  وع�������ر��������س 
رم�����������ش�����ان امل����ا�����ش����ى، 

بطولة  م��ن  وامل�شل�شل 
وق�شى  جن���ي���م  ن�����ادي�����ن 

�شمرا،  اأب����و  ف����ادى  خ����وىل، 
راندا كعدى، واأخرون، اإخراج 

فيليب اأ�شمر .

كارمن لب�ض تقدم �شخ�شية 
جديدة فى اجلزء الثالث

 من »عرو�ض بريوت«

اأبحث عن ن�شو�ض م�شرحية حتمل قيمة "الكلمة"

يحيى الفخراين:  اأمتنى اأن تكون نهاية 
عمري على خ�شبة امل�شرح

يا  اجلراب  فى  "ياما  م�شرحية  انطالق  فكرة  عن  حدثنا  • بداية.. 
حاوى" من الإ�شكندرية لأول مرة؟

لأننى  ال��ق��رار  ه��ذا  اأ�شعدنى  وب�شفة خا�شة  ج���ًدا،  ذك��ي��ة  ف��ك��رة  ه��ى   -
اجلماهرى  للم�شتوى  احلقيقى  "املج�س"  هى  الإ�شكندرية  اأن  اأرى 
للم�شرح، فاجلمهور ال�شكندرى لديه ح�س خا�س ول ميكن اأن يجامل 
اأى اأحد، بال�شافة لأن م�شرحية "ياما فى اجلراب يا حاوى" هى عن 
رائعة برم التون�شى وهو اإ�شكندرانى، وقام بو�شع ب�شمة خا�شة من 

روحه بهذا العمل.
اأن  وخ��ا���ش��ة  واجهتها  ال��ت��ى  ال�شعوبات  ع��ن  وم���اذا   •

امل�شرح يحتاج ملجهود كبر؟
�شىء  اأى  ي�شاهيها  اأن  ميكن  ل  متعة  ل��ه  امل�شرح 
اآخ������ر، وب���ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف��ق��د اع����ت����ذرت عن 
به  املبذول  املجهود  من  خوًفا  قبل،  من  العر�س 
قلًقا  ال�شن، وكنت  ه��ذا  وع��دم قدرتى عليه فى 
ال��ع��ر���س، ولكنّى  اأث��ن��اء  املُ��ف��اج��ىء  م��ن تعبى 
وج��دت حتم�س �شديد من املخرج جمدى 
كان جمرد  قلقى  اأن  واكت�شفت  الهوارى، 
ف��ق��ط، وعندما  داخ���ل���ى  ه��اج�����س خ����وف 
بداأت فى الربوفات اأدركت ذلك، واأمتنى 
على  اأك����ون  لأن  ال�شحة  اهلل  يعطينى  اأن 

خ�شبة امل�شرح لآخر حلظة بعمرى.
• "ياما فى اجلراب يا حاوى" مت عر�شها من قبل 
الأول  عر�شها  بني  الفرق  فما  القومى..  امل�شرح  على 

واإعادتها من خالل م�شرح "كايرو �شو"؟
- بالفعل، قمت بتقدميها عام 1994، واأتذكر عند عر�شها لأول مرة 
بذلت جمهودا كبرا لتوفر الك�ش�شوارت الالزمة للعرو�س، واأرى اأن 
الفن ل مُيكن اأن يتم حتجيمه اأو تطبيق "البروقراطية" عليه، وكنت 
للراق�شني لأنها  اأحذية جديدة  اأجل توفر  الثقافة من  اأجل��اأ لوزير 
تاآكلت، ولكنى كنت اأواجه معوقات كثرة ب�شبب الإجراءات والروتني 
وهذا ل يتما�شى مع الفن وخا�شة امل�شرح، واأرى اأنه حتى يتم ا�شتمرار 
طوال  ال�شرقة  هاج�س  عن  البتعاد  يجب  وعرو�شه،  ال��دول��ة  م�شرح 

الوقت.
ب�شكل جديد مثل  امل�شرحية  الأعمال  ع��ادة لتقدمي نف�س  ومل��اذا تتجه 

حاوى"؟ يا  اجلراب  فى  "ياما  لر" وحالًيا  "امللك 
اأبحث عن عرو�س م�شرحية حتمل ن�س كتابى له قيمة،  لأننى دائًما 
واأ�شع فى مقامى الأول "الكلمة"، وهى الأكر اإبهاًرا بالن�شبة ىل على 
ن�شو�س جديدة،  يقدمون  كتاب م�شرح  واأمتنى وجود  امل�شرح،  خ�شبة 
بال�شافة اإىل اأن املخرج جمدى الهوارى يقوم بو�شع روؤية ومعاجلة 
فنية جديدة لهذه الأعمال اإىل جانب المكانيات الكبرة التى ت�شاعد 

على خروج العر�س ب�شكل خمتلف.
اأن  ميكن  فهل  ال��ري��ا���س..  مبو�شم  لر"  "امللك  ع��رو���س  قدمت   •

يتكرر الأمر مع م�شرحية "ياما فى اجلراب يا حاوى"؟
- بالطبع، اأمتنى ذلك، واأرى اأن م�شرحية "ياما فى اجلراب يا حاوى"، 
�شتكون اأكر حًظا وموائمة مع ال�شعب ال�شعودى، لأن العر�س ماأخوذ 
ب�شكل  عربًيا  جناحها  اأت��وق��ع  ل��ذا  ب��غ��داد،  فى  ليلة"،  باألف  "ليلة  عن 

كبر.

الفخرانى  الدكتور يحيى  القدير  الفنان  اأبدى  املقولة  بهذه  اأحد"،  اأي  اأن يجامل  لديه ح�ض خا�ض ول ميكن  ال�شكندري  "اجلمهور 
"فى هذا احلوار"، �شعادته بانطالق عر�ض م�شرحية "ياما فى اجلراب يا حاوى"، مبكتبة الإ�شكندرية، قبل بداية عر�شها بالقاهرة، 
بال�شافة للمجهود الكبري املبذول من اأجل خروجها ب�شكل جديد يحمل معنى الكلمة مع الإبهار الب�شرى فى اآٍن واحد، كما ك�شف عن 
خوفه من العر�ض واعتذاره عن تقدميه من قبل، وال�شر وراء اإعادة عر�شها مرة اآخرى من خالل م�شرح "كايرو �شو"، وال�شعوبات التى 

واجهته خالل التح�شريات، بال�شافة لروؤيته للم�شرح القومى وكيفية النهو�ض به.. والعديد من التفا�شيل الأخرى.
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اختبار حبوب  4 يف 1 
لعلج ارتفاع �شغط الدم

لعالج  ابتكروها  حلبوب  ال�شريرية  الختبارات  اأ�شرتاليون  علماء  اأج��رى 
اأدوي��ة، وكانت  اأربعة  ال��دم، حتتوي على جرعات �شغرة من  ارتفاع �شغط 

النتائج جيدة ودون اآثار جانبية.
�شيدين  جامعة  علماء  اأن  اإىل  العلمية،   The Lancet جملة  ت�شر  و 
الأ�شرتالية ابتكروا دواء مركبا خلف�س م�شتوى �شغط الدم، من جرعات 
الدم،  ارتفاع �شغط  اأربعة عقاقر معروفة ت�شتخدم يف عالج  �شغرة من 
فعالية  من  اأعلى  املركب  ال��دواء  فعالية  اأن  الختبارات  نتائج  من  وات�شح 

ا�شتخدام كل دواء مبفرده.
وكما هو معروف ي�شبب ارتفاع م�شتوى �شغط الدم نوبات قلبية وجلطات 
يقي�س  ذل��ك ل  وم��ع  عاما.   50 ف��وق  اأعمارهم  الذين  دماغية خا�شة بني 

يوميا �شغط الدم اإل القلة القليلة منهم.
وتقول الربوفي�شورة كالرا ت�شو، رئي�شة فريق البحث، من جامعة �شيدين، 
"ت�شر الإح�شائيات العاملية، اإىل اأنه خالل ثالثني عاما الأخرة ت�شاعف 
يف  �شببا  املر�س  ه��ذا  واأ�شبح  ال��دم،  �شغط  م�شتوى  بارتفاع  امل�شابني  ع��دد 

الوفاة ب�شبب النوبات القلبية واجللطات الدماغية".
الأطباء  الأ�شخا�س  مراجعة  ع��دم  نتيجة  اأن��ه  اإىل  الربوفي�شورة،  وت�شر 
مبكرا، اإل بعد ارتفاع �شغط الدم ب�شورة حادة، ي�شطر الأطباء اإىل و�شف 
ينخف�س  مل  واإذا  والكلى.  الكبد  يف  ت��وؤث��ر  ك��ب��رة،  وبجرعات  لهم  دوائ���ني 
لالأعرا�س  ونتيجة  غ��ره��ا.  اأدوي���ة  الأط��ب��اء  ي�شف  ال���دم،  �شغط  م�شتوى 
عن  المتناع  الكثرون  يقرر  الأدوي���ة  ه��ذه  ت��ن��اول  ع��ن  الناجتة  اجلانبية 

تناولها، ويعي�شون يف خطر دائم لالإ�شابة بنوبة قلبية اأوجلطة دماغية.
الآثار  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  ك��ان  اإذا  م��ا  معرفة  "اأردنا  وت��ق��ول، 
اجلانبية نتيجة العالج، �شي�شتفيدون من دواء مركب من جرعات �شغرة 

جدا من الأدوية امل�شتخدمة يف العالج".
الأ�شخا�س  م��ن  جمموعتني  على  املركبة  احل��ب��وب  الباحثون  اخترب  وق��د 
احلبوب  الأوىل  املجموعة  ت��ن��اول��ت  �شخ�شا.   591 م��ن  ت��ت��األ��ف  البالغني 
اأف��راد املجموعة الثانية نوعا واح��دا من الأدوية  1 . وتناول  4 يف  املركبة 

امل�شتخدمة يف تركيب الدواء اجلديد.
واأظهرت النتائج، اأنه بعد م�شي 12 اأ�شبوعا، انخف�س م�شتوى �شغط الدم 
اأفراد  باملئة من   60 ل��دى  و  الأوىل  املجموعة  اأف���راد  باملئة من   80 ل��دى 
املجموعة الثانية. بالإ�شافة اإىل هذا كان انخفا�س �شغط الدم يف املجموعة 
اأي  يالحظ  مل  ذل��ك،  وم��ع  الثانية.  املجموعة  من  ا�شتقراًرا  اأك��ر  الأوىل 

اختالفات يف الآثار اجلانبية.
متناول  يكون يف  اأن  يجب  بل  فعال.  دواء  اإنتاج  يكفي  ل  للباحثني،  ووفقا 
اجلميع من ناحية ثمنه. حينها فقط �شتكون له فعالية ملمو�شة يف عالج 

املر�شى حول العامل.
وتقول ت�شو، "عندما نح�شل على مثل هذا العالج الفعال، علينا اأن نبذل 

جهودنا من اأجل ان ي�شل اإىل الذين �شيح�شلون على فائدة اأكرب منه".

اخلطابه؟ يف  املثل  به  ُي�شرب  • من 
�شحبان بن وائل.

بالُعقار؟ املق�شود  • ما 
اخلمر.

احلديث؟ الع�شر  يف  الإ�شباين  الأدب  عميدة  هي  • من 
رو�شا ت�شائل

الربده؟ ق�شيدة  �شاحب  من   -•
كعب بن زهر.

الربدة؟ نهج  ق�شيدة  �شاحب  • من 
- اأحمد �شوقي.

العربية؟ اللغة  يف  الأ�شد  اأ�شماء  عدد  يبلغ  • كم 
ا�شم.  1500

م�شّمى. غر  اأجل  اإىل  تعي�س  اأن  وميكن  متوقع،  عمر  متو�شط  لها  لي�س  • الأ�شجار 
عام. كل  الأر�س  ت�شرب  نيزك   500 من  • اأكر 

.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�شي  الفيزيائي  اأكت�شفه  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 

.1898 عام  يف  ماري  البولونية  وزوجته  بياركوري  الفرن�شي  الفيزيائي  اإكت�شفة  الراديوم  اأن  تعلم  • هل 
الربت  الفيزيائي  اجلن�شية  والمركي  الأ�شل  الأمل��اين  العامل  اإكت�شفها  الن�شبية  نظرية  اأن  تعلم  هل   •

اآني�شتاين الذي ن�شر هذه النظرية يف العام 1905 م.
.1939 العام  يف  الثانية  العاملية  احلرب  يف  كان  مرة  لأول  الرادار  ا�شتخدام  اأن  تعلم  • هل 

اأبداً. يبدو  فال  ال�شم�س  خلف  القمر  نور  يحتجب  اأن  يعني  القمر  خ�شوف  اأن  تعلم  • هل 
اجلذر  عمليات  اإيجاد  وراء  واأنه  بالريا�شيات  بعلومه  ا�شتهر  اخلوارزمي  الإ�شالمي  العامل  اأن  تعلم  • هل 

ويعطي املعادلت الريا�شية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب.
الإن�شان. ج�شم  يف  حية  خلية  تريليون   10 من  اأكر  • هناك 

ال�شكري. مر�س  هو  املتحدة  الوليات  يف  بالعمى  الت�شبب  يف  والرئي�شي   1 رقم  • ال�شبب 

جحا املخادع
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الب�شل 

ك�شف العلماء اأن تناول الب�شل بانتظام يوؤدي اىل تطور امللكة الفكرية لدى 
الإن�شان فهو ينظف خاليا الدماغ ويجددها، ما يوؤدي اىل حت�شن الذاكرة 

واإىل تغيرات عاطفية ايجابية.
تركيبه خمتلف  ي��دخ��ل يف  ال��ق��دم، حيث  منذ  الب�شل  ف��وائ��د  ع��رف��ت  وق��د 
غذاء  يف  الأ�شا�شية  اخل�شار  من  فهو  لذلك  املفيدة.  واملعادن  الفيتامينات 

الإن�شان، ي�شاعد على التخل�س من اأمرا�س عديدة ويقوي املناعة.
وتدخل يف تركيب الب�شل مركبات كربيتية، جتدد عند و�شولها اىل الدم 
التاأثر  وه��ذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تاأثرها  الدماغ من خالل  ن�شاط 

يوؤدي اىل حت�شني الذاكرة وظهور مزاج ايجابي لدى الإن�شان.
معاجلته  بعد  تبقى  الب�شل  يف  املفيدة  امل��واد  ثلثي  اأن  على  العلماء  ويوؤكد 
وبروتينات  �شي  فيتامني  على  اخل�شراء  الب�شل  اأوراق  حتتوي  ح��راري��ا. 

و�شكريات.

وقف جحا ذات مرة و�شط ال�شوق يدعو النا�س حوله ثم عال �شوته وهو يقول ايها النا�س هل تعلمون ما �شاأقول 
لكم فرد احلا�شرون كال .. ل نعلم. فقال: اذا كنتم ل تعلمون فما فائدة الكالم ثم غادر املكان، ويف اليوم التايل 
ال�شوؤال نف�شه فاأجابوه نعم نعرف. فقال ما دمتم تعلمون فما فائدة الكالم  حدث نف�س ما حدث ثم �شاألهم 
وتركهم وغادر وهم يف حرة واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�شفهم بنعم ون�شفهم بال.. ويف اليوم الثالث وقف 
جحا ي�شاأل فاأجابه ن�شفهم نعلم والن�شف الآخر ل نعلم.. فقال جحا ح�شنا من يعلم يقول ملن ل يعلم ثم غادر 
املكان وقد �شخر من اجلميع .. ويف امل�شاء عند رجوعه لبيته وقف رجالن �شخما اجلثة وقطعا عليه الطريق 
ف�شاأله احدهم وقد ا�شهر يف وجهة �شكينا: هل تعلم ما �شاأفعل بك فقال نعم اعلم.. ثم جره الخر وهو يلوح 
اإىل كي�س يف يده وقال لكنكما ل  بقب�شته: وهل تعلم ما �شاأفعل بك: فقال: نعم اعلم.. ثم اردف وهو ينظر 

تعلمون ماذا �شاأمنحكما..  انها اغلى هدية يف حياتي.
 اغم�شا اعينكم و�شاأعد من واحد اإىل 3 ثم افتحا اعينكم ومن ياأخذه اول هو الفائز.. اطاعه الرجالن .. طمعا 
واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�س و�شطهما وفر هاربا فتعارك الأثنان 
حتى ادميا بع�شهما من يفتح الكي�س وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�شما ما فيه، وعندما فتحاه �شلتهما املفاجاأة 
فقد كان يف الكي�س نعل قدمي ممزق، اغتاظا وام�شك كل منهم بفردة من النعال ي�شرب بها �شاحبه غيظا اما 

جحا فقد ار�شل اليهما ر�شاله ب�شوته العايل انه نعل ابي ورثته عنه منذ ع�شرين عاما.

اأجراها املعهد الوطني لل�شحة  خل�شت درا�شة علمية 
كورونا بني  انتقال فرو�س  اأن  اإىل  بلجيكا  العامة يف 
الأ�شخا�س الذين تلقوا اللقاح امل�شاد له ممكن، لكن 

احتمالت الإ�شابة به �شعيفة جدا.
واع��ت��م��دت ال��درا���ش��ة ع��ل��ى حت��ل��ي��ل امل��ع��ط��ي��ات الطبية 
ل�8000 �شخ�س تلقوا اللقاح و282000 مل يتلقوه 
يف الفرتة ما بني 25 يناير و24 يونيو عام 2021.

اإىل نتيجة  ال��درا���ش��ة  اأع���دوا  ال��ذي��ن  وخل�س اخل���رباء 
تلقوا  الذين  الأ�شخا�س  اإ�شابة  معدلت  اأن  مفادها 
جرعتني كاملتني من لقاحي فايزر اأو مودرنا تنخف�س 

ب��ال��ذي��ن مل  م��ق��ارن��ة   85% اإىل   74 ت���رتاوح  بن�شبة 
يتلقوا اأي لقاح. وقارنت الدرا�شة بني معدلت انتقال 
امللقحني،  وغ��ر  امللقحني  الأ���ش��خ��ا���س  ب��ني  ال��ع��دوى 
 90% بن�شبة  ينخف�س  ال��ع��دوى  خطر  اأن  م�شرة 
اأن  الإ�شارة  جتدر  بالثانية.  مقارنة  الأوىل  احلالة  يف 
"دلتا"  املتحور  فيه  يكن  وق��ت مل  ج��رت يف  ال��درا���ش��ة 

متف�شيا بكرة يف البالد.
يذكر اأن وباء كوفيد19- قد اأ�شاب اأكر من مليون 
ومئة األف �شخ�س واأودى بحياة اأكر من 25 األفا يف 

بلجيكا منذ بداية انت�شاره.

املطعمون �شد كورونا قد يتناقلونه 
بينهم دون اأن ي�شابوا به

ويندي مريدو�ض خالل ح�شورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون والأزياء يف نيويورك. ا ف ب


