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بع�ض املفاهيم اخلطاأ عن العناية بالب�شرة
هناك الكثري من املفاهيم اخلطاأ عن العناية بالب�شرة لذلك ال يجب 

اإ�شاعة الوقت واجلهد يف �شئ لن يوؤدي اإىل النتائج املاأمولة.
وفيما يلي بع�ض هذه املفاهيم اخلطاأ.

1. املاأكوالت الدهنية اأو ال�شوكوالتة توؤدي اإىل احلبوب: �شبب احلبوب 
مت�شل ب�شورة بحتة مب�شتوى الزهم يف الب�شرة. يفرز اجللد الزهم 
الذي يوؤدي امل�شتوى املرتفع منه اإىل احلبوب، بح�شب موقع "فيمينا 

دوت كوم".
2. معامل احلماية من ال�شم�ض االأعلى اأف�شل: للواقي من ال�شم�ض 
ذا معامل احلماية املرتفع القليل من الفوائد ليقدمها. يقول خرباء 
الطب اإن ا�شتخدام الواقي من ال�شم�ض ذي معامل حماية 30، كاٍف 
وُين�شح  البنف�شجية.  ف��وق  االأ�شعة  من   97% يحجب  حيث  للغاية 
با�شتخدام معامل احلماية من ال�شم�ض االأعلى فقط اإذا كنت تخطط 
�شباحاً  العا�شرة  بني  خا�شًة  ال�شم�ض،  حتت  طويلة  �شاعات  لق�شاء 

والثانية م�شاء عندما تكون ال�شم�ض عمودية 
3. فيتامني ه� يخفي الندوب: فيتامني ه� زيت ممتاز لتعزيز �شحة 
الب�شرة، وميكن اأن يحافظ على تغذيتها. ولكن ال دلياًل علمياً على 

قدرته على الق�شاء على الندوب بالب�شرة. 
اإبقاء  اإىل  االأغلبية   الطمي فرتة طويلة جيد: متيل  قناع  اإبقاء   .4
اأقنعة الطمي حتى جتف متاماً. ولكن احلقيقة اأنه لن يحقق نتائج 

اإال اإذا كان رطباً قلياًل.
بدل  ج��اف��ة  الب�شرة  يجعل  مت��ام��اً  جفافه  بعد  حتى  عليه  واالإب���ق���اء 

ترطيبها. وبالتايل عامل الوقت مهم للغاية.

الطريقة ال�شحيحة لتغيري عجالت ال�شيارة بنف�شك
املفيدة،  واالإر���ش��ادات  الن�شائح  "اأوروبا" بع�ض  ال�شيارات  ن��ادي  يقدم 
العجالت  تغيري  ال��رغ��ب��ة يف  ع��ن��د  ال�����ش��ي��ارات  اأ���ش��ح��اب  ت�شاعد  ال��ت��ي 
اأن يتم ا�شتبدال العجالت على �شطح م�شتٍو  اأولها �شرورة  باأنف�شهم، 
ال�����ش��ي��ارة مثل  ح��ول  واأم����ان  ب�شهولة  فيه  ال��ت��ح��رك  م��ك��ان ميكن  ويف 

�شاحات االنتظار.
اإىل  التع�شيق  ذراع  نقل  اأو  اليدوي  احلركة  ناقل  تع�شيق  ينبغي  كما 
وغلق  اليد  مكبح  و�شد  االأوتوماتيكي  احل��رك��ة  ناقل  م��ع   P الو�شع 
جميع اأبواب ال�شيارة. ومن ال�شروري توافر مرفاع �شيارة هيدروليكي، 
اأغ��ل��ب االأح��ي��ان ح��ال غ��ري م��ري��ح يتم ا�شتعماله يف  وال���ذي يعترب يف 

حاالت الطوارئ.
و�شواء مت تاأمني ال�شيارة بوا�شطة �شنادات اأو حوامل ال يجوز اأبداً اأن 
يتم اال�شتلقاء اأ�شفل ال�شيارة اأو متديد االأذرع اأو االأرجل اأ�شفلها، مثاًل 

عند الرغبة يف االإم�شاك بالعجلة ب�شورة اأف�شل.
واأث���ن���اء وق���وف ال�����ش��ي��ارة ع��ل��ى االأر���ش��ي��ة، ي��ج��ب تخفيف رب���ط جميع 
م�شامري العجلة بوا�شطة املفتاح املت�شالب مبقدار ن�شف دورة، وبعد 
املوا�شع،  على  التعرف  وميكن  ال�شيارة،  مرفاع  ا�شتعمال  ميكن  ذلك 
ال�����ش��ي��ارة فيها م��ن خ��الل االط���الع على  ال��ت��ي يجب تركيب م��رف��اع 
دليل ت�شغيل ال�شيارة، وغالباً ما توجد العالمات املعنية على اجلانب 

ال�شفلي اخلارجي لل�شيارة.

مر�شى ال�شدفية اأكرث ُعر�شة لأمرا�ض العيون
ق��ال��ت ال��راب��ط��ة االأمل��ان��ي��ة الأط���ب���اء االأم���را����ض اجل��ل��دي��ة اإن مر�شى 
خطر  لديهم  يرتفع  حيث  العيون،  الأمرا�ض  ُعر�شة  اأك��ر  ال�شدفية 
با�شم  اأي�شاً  امل��ع��روف  للعني  الداخلية  االأن�شجة  بالتهابات  االإ�شابة 

مرات. اأربع  اإىل  ثالث  العنبية" مبعدل  "التهاب 
للعني  الداخلية  االأن�شجة  التهاب  اأع��را���ض  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���ش��ح��ت 
و�شوح  وع���دم  ال�شوء  جت��اه  امل��وؤمل��ة  واحل�شا�شية  االح��م��رار  يف  تتمثل 
مالحظة  فور  العيون  طبيب  ا�شت�شارة  �شرورة  على  م�شددة  الروؤية، 
هذه االأعرا�ض، نظراً الأن هذا االلتهاب قد يوؤدي يف اأ�شواأ احلاالت اإىل 

االإ�شابة بالعمى.
كما يعاين مر�شى ال�شدفية يف الغالب من جفاف العني ب�شكل اأكر من 
االآخرين. وميكن عالج هذا اجلفاف بوا�شطة الدموع اال�شطناعية، 
وذلك للحفاظ على �شالمة الطبقة الدمعية املهمة حلماية القرنية. 
ولتجنب هذه املخاطر، يتعني على مر�شى ال�شدفية اإجراء فحو�شات 
اأي مر�ض وعالجه يف  اكت�شاف  اأج��ل  العيون من  دوري��ة لدى طبيب 

الوقت املنا�شب.
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جتربة مدمرة لنا�شا.. خطر ا�شطدام 
كويكب بالأر�ض ل ميكن جتنبه

تو�شلت وكاالت ف�شاء عاملية عرب اإجرائها لعملية حماكاة متطورة ومعقدة، 
اإىل اأنه ال توجد حاليا اأي تقنية قادرة على منع ت�شادم اأي كويكب عمالق 

قد ي�شرب االأر�ض.
"نا�شا"  االأمريكية  الف�شاء  وكالة  عليها  اأ�شرفت  التي  املحاكاة  وخل�شت 
ال  باالأر�ض،  الف�شاء  من  كويكب  ت�شادم  كارثة  اأن  اإىل  الأ�شبوع،  وا�شتمرت 

ميكن جتنبها، حتى ولو منحنا مدة زمنية ل�شتة �شهور ا�شتعدادا لذلك.
وح�شبما ذكرت �شحيفة "اإندبندنت" الربيطانية، فاإن مثل هذا "ال�شيناريو 
الكارثي"، والذي مت التطرق له يف موؤمتر الدفاع عن الكواكب برعاية االأمم 

املتحدة، اأثبت اأن دول العامل غري م�شتعدة ملثل هذا النوع من الكوارث.
وقال امل�شاركون باملوؤمتر يف بيان: "اإذا واجهنا مثل هذا ال�شيناريو يف احلياة 
اأي مركبة ف�شائية يف مثل هذا  اإط��الق  الواقعية، فلن نكون قادرين على 

االإخطار الق�شري بالقدرات احلالية".
اإخالء  هو  اخلطري،  احل��دث  هذا  مثل  على  للرد  الوحيد  اخليار  و�شيكون 
املنطقة قبل ا�شطدام الكويكب، لكن منطقة التاأثري �شتطال اأجزاء كبرية 

من العامل.
وتعليقا على التجربة، قال لينديل جون�شون، م�شوؤول الدفاع عن الكواكب 
يف "نا�شا": "يف كل مرة ن�شارك يف متارين من هذا النوع، نتعلم املزيد حول 
اإىل معرفة  ال��ك��ارث��ي، وم��ن يحتاج  املتجاوبني م��ع مثل ه��ذا احل��دث  اأب���رز 

املعلومات ومتى؟".

البهجة �التفا�ؤل عنوان 
مو�شة ال�شيف

اأندريا�ض  االأمل����اين  امل��و���ش��ة  خبري  ق��ال 
متثالن  وال���ت���ف���اوؤل  ال��ب��ه��ج��ة  اإن  روزه 
والرجالية  الن�شائية  امل��و���ش��ة  ع��ن��وان 
اأجواء  2021، وذل��ك لك�شر  يف �شيف 
ال�شائدة ب�شبب تف�شي  اجلدية والكاآبة 

جائحة كورونا.
ت��ت��األ��ق هذا  امل��الب�����ض  اأن  روزه  واأو���ش��ح 
كاالأخ�شر  ال��زاه��ي��ة  ب���االأل���وان  امل��و���ش��م 
وت�����زدان بنقو�ض  واالأ���ش��ف��ر واالأح���م���ر 
الناب�شة  ب����االأل����وان  ال��غ��ن��ي��ة  ال���زه���ور 
الكارتونية  ب���ال���ر����ش���وم  اأو  ب���احل���ي���اة 

الفكاهية.
الطابع  ذات  املالب�ض  اأن  روزه  واأ���ش��اف 
احلياة  اأن�شطة  على  تقت�شر  ال  املبهج 
ال���ك���اج���وال  ال���ط���اب���ع  ذات  ال���ي���وم���ي���ة 
العمل  ارت��داوؤه��ا يف  فح�شب، بل ميكن 
اأي�شاً، فعلى �شبيل املثال ميكن تن�شيق 
مع  ب��ر���ش��وم مبهجة  ي����زدان  ت��ي�����ش��ريت 
�شروال برمودا وبليزر وحذاء ذي كعب 

عال.

الزيادات ال�شغرية يف تلوث الهواء 
توؤثر�شلبا على ال�شحة العامة �ص 23

اأهم الآثار اجلانبية للتخلي 
عن تنا�ل البي�ض

يعترب البي�ض عن�شراً اأ�شا�شياً على مائدتنا، �شواء اأكان م�شلوقاً اأو خمفوقاً اأو 
مقلياً. وقد ي�شعى البع�ض للتخلي عن تناول البي�ض كنوع من تغيري الروتني 

الغذائي، دون اأن يعرفوا االآثار اجلانبية التي ترتتب على هذا االأمر.
فيما يلي جمموعة من االآثار اجلانبية التي ترتتب على التخلي عن تناول 

البي�ض، وفق ما اأورد موقع "اإم اإ�ض اإن" االإلكرتوين.
ال�شعرات احل��راري��ة من  اأن��ك قد تقلل بع�ض  بال�شبع: يف حني  ال�شعور  ع��دم 
ا ب�شبع اأقل  نظامك الغذائي عن طريق التخلي عن البي�ض، فقد ت�شعر اأي�شً

بعد وجباتك.
كمية  ك��ان��ت  اإن  ل��ذا  بال�شبع.  ال�شعور  ي��ع��زز  مم��ا  ب��ال��ربوت��ني،  غني  البي�ض 
فرتة  بعد  اجل��وع  من  تعاين  اأن  املرجح  فمن  قليلة  تتناولها  التي  الربوتني 

وجيزة من تناول الطعام.
تناول املزيد من ال�شعرات احلرارية: عندما يتخلى النا�ض عن البي�ض، فاإنهم 
مييلون اإىل تناول املزيد من وجبات االإفطار ذات ال�شعرات احلرارية املرتفعة، 

مثل احلبوب، واخلبز، والكعك، ووجبات االإفطار الغنية بالكربوهيدرات.

واخل�شراوات الورقية الداكنة االأفوكادو   -  1
ال�شعرات  منخف�شة  ال��ك��رن��ب  اأو  ال�����ش��ب��ان��خ  �شلطة  ت��ع��د 
ولكنها قد جتعلك  الغذائية،  بالعنا�شر  وغنية  احلرارية 
ترغب يف املزيد، لكن باإ�شافة االأفوكادو الذي يحتوي على 
دهون جيدة ي�شاعد يف منع ال�شعور باجلوع كما ي�شهم يف 

امت�شا�ض املزيد من م�شادات االأك�شدة النباتية.

احلار االأحمر  والفلفل  الدجاج   -  2
الوزن،  اإنقا�ض  يف  دوره��ا  املعروف  الدجاج،  �شدور  تناول 
من  يزيد  احل��ار  االأح��م��ر  الفلفل  ب�شل�شلة  تتبيلها  بعد 

حرق ال�شعرات احلرارية ويقلل من اإح�شا�شك باجلوع.

واجلوز ال�شوفان  دقيق   -  3
توؤدي  الغذائي  النظام  اإىل  االأل��ي��اف  اإ�شافة  اأن  امل��ع��روف 
ال�شوفان  دقيق  ت��ن��اول  ف��اإن  وبالتايل  ال���وزن،  ف��ق��دان  اإىل 
جيدة  ن�شبة  وي�شيف  بالغر�ض  يفي  اجل��وز  اإليه  م�شافا 

من الربوتني اإىل اجل�شم.

والفلفل ال�شوداء  والفا�شوليا  البي�ض   -  4
اإفطار غنية بالربوتني عن  اأن تبداأ يومك بوجبة  ميكن 
والفلفل،  ال�شوداء  الفا�شوليا  مع  البي�ض،  تناول  طريق 

فهي وجبة �شباحية مليئة باالألياف وت�شعرك بال�شبع.

واخل�شراوات الفا�شوليا  �شوربة   -  5
اأظهرت درا�شة اأن االأ�شخا�ض الذين يبدوؤون يومهم بتناول 
واحلم�ض،  ال�شوداء  الفا�شوليا  مثل  اخل�شراوات  ح�شاء 
ي�شعرون باالمتالء با�شتهالك �شعرات حرارية اأقل بن�شبة 

االإفطار. وجبة  % خالل   20

وبروكلي �شتيك   -  6
ميكن لهذه الوجبة اأن متنح الريا�شيني الطاقة وت�شاعد 
يف بناء اجل�شم، فلحم البقر غني بالربوتني واحلديد، اأما 
�شي في�شاعد على  الذي يحتوي على فيتامني  الربوكلي 

امت�شا�ض احلديد.

والليمون االأخ�شر  ال�شاي   -  7
يعد ال�شاي االأخ�شر م�شروبا مثاليا الإنقا�ض الوزن فهو 

م�شادات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
ت�شاعد يف  التي  االأك�شدة 

وال�شعرات  ال��ده��ون  ح��رق 
احل��راري��ة، ووج���دت اإحدى 

ال������درا�������ش������ات 
اإ�����ش����اف����ة  اأن 

من  ال����ق����ل����ي����ل 
اإىل  ال����ل����ي����م����ون 

االأخ�شر  ال�������ش���اي 
على  اجل�����ش��م  ي�شاعد 

االمت�شا�ض.
ال�شلمون  ���ش��م��ك   -  8

والبطاطا احللوة
ي��ع��ت��رب ���ش��م��ك ال�����ش��ل��م��ون من 

اأه����م م�����ش��ادر ده����ون اأوم��ي��غ��ا 3 
التي ت�شاعد يف فقدان دهون اجل�شم، 

من  �شريحة  جانبه  اإىل  ت�شم  وج��ب��ة  يف  ت��ن��اول��ه  ومي��ك��ن 
البطاطا احللوة املخبوزة لل�شعور مبزيد من ال�شبع.

والتوت الزبادي   -  9
على  يح�شلون  الذين  االأ�شخا�ض  اأن  اإىل  االأبحاث  ت�شري 
برنامج  م��ن  كجزء   D وفيتامني  الكال�شيوم  م��ن  امل��زي��د 
الذين  اأول��ئ��ك  اأك��ر من  ده��وًن��ا  ال��وزن يفقدون  الإنقا�ض 
الغني  الزبادي  فاإن وجبة من  ال يح�شلون عليها، لذلك 
اإ�شافة  وميكن  مثالية،  تكون  والكال�شيوم   D بفيتامني 

التوت للتحلية واحل�شول على ن�شبة من االألياف.

املفروم واللحم  الفطر   -  10
الوقت،  نف�ض  ال���وزن يف  وف��ق��دان  ال��ربغ��ر  ت��ن��اول  ميكنك 
واحلل يكمن يف ا�شتبدال ما ال يقل عن ن�شف كمية اللحم 
على  احلفاظ  يف  الوجبة  ت�شاعدك  فقد  املفروم،  بالفطر 
تناول  يف  الرغبة  وكبح  ال���دم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  ثبات 

الطعام.

الزيتون والقرنبيط زيت   -  11
ويحتوي  الغذائي،  للنظام  معززا  غذاء  القرنبيط  يعترب 
على  ي�شاعد  مم��ا  ال�شكريات  م��ن  منخف�شة  ن�شبة  على 

ت�����ش��ع��رك باالمتالء  ال�����وزن، ول��ت��ح�����ش��ري وج��ب��ة  ف���ق���دان 
قبل  القرنبيط  على  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ر���ض  ميكن  وال�شبع 

حتمي�شه.

والتفاح الف�شتق   -  12
على  حتتوي  التي  املك�شرات  اأن���واع  اأق��ل  من  الف�شتق  يعد 
يف  خفيفة  وجبة  ميثل  اأن  فيمكن  ل��ذا  ح��راري��ة،  �شعرات 
االألياف  من  ملزيد  التفاح  من  قليل  مع  النهار  منت�شف 

واملذاق احللو.

الكامل وال�شل�شة القمح  وتورتيال  ال�شمك   -  13
قائمة  يف  ول��ذي��ذا  �شحيا  طبقا  ال�شمك  ت��ورت��ي��ال  تعترب 
اإ�شافة  طريق  ع��ن  ب�شهولة  حت�شريها  وميكن  الطعام، 
ال�شمك االأبي�ض اخلايل من الدهون على تورتيال القمح 
للح�شول  ال�شل�شلة  بع�ض  مع  باالألياف  الغني  الكامل 

على فيتامينات اإ�شافية.

واللوز الداكنة  ال�شوكوالتة   -  14
ميكنك  التي  احللويات  اإح��دى  الداكنة  ال�شوكوالتة  تعد 
عايل  ال��ل��وز  وباإ�شافة  تناولها،  حيال  بالر�شا  ت�شعر  اأن 
الربوتني اإليها ميكنك اأن حتافظ على ا�شتقرار م�شتويات 

ال�شكر يف الدم، ويجعلك ت�شعر بال�شبع لفرتة اأطول.

اأنابيب معجون 
اأ�شنان قابلة للتد�ير 
اأنبوب  اأول  كولغيت  �شركة  ط��ورت 
قابل  االأ�شنان  ملعجون  بال�شتيكي 
ال����ت����دوي����ر، يف حم���اول���ة  الإع����������ادة 
ل���ت���خ���ف���ي�������ض ع���������دد االأن������اب������ي������ب 
البال�شتيكية التي يتم رميها �شنوياً 
والتي ت�شل اإىل حوايل 50 مليون 
بيرت�شن،  �شيمون  ويقول  اأن��ب��وب. 
“كولغيت  ل�����ش��رك��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
اإن  با�شيفيك”،  ���ش��اوث  ب��امل��ول��ي��ف 
اأن����ب����وب معجون  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة 
كانت  ل���ل���ت���دوي���ر،  ق����اب����ل  اأ�����ش����ن����ان 
اأنابيب  معظم  الأن  �شعبة،  عملية 
م��ع��ج��ون االأ���ش��ن��ان م�����ش��ن��وع��ة من 
بطبقة  بال�شتيكية حتيط  �شفائح 
اإىل  اإ�شافة  االألومنيوم  رقيقة من 
مزيج من امل��واد التي جتعلها غري 

منا�شبة الإعادة التدوير.
االأنبوب  ف���اإن  بيرت�شن،  وبح�شب 
اجل����دي����د م�������ش���ن���وع م����ن ال���ب���ويل 
نف�ض  وه��و  الكثافة،  ع��ايل  اإيثيلني 
املادة امل�شتخدمة يف �شناعة عبوات 
احلليب وزجاجات املنظفات القابلة 

الإعادة التدوير.
جعل  اإىل  كولغيت  �شركة  وتهدف 
ج��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ات��ه��ا ق��اب��ل��ة الإع�����ادة 
التدوير بحلول نهاية عام 2025، 
الت�شنيع  تقنية  مب�شاركة  وت��ق��وم 
االأنابيب  م�شنعي  م��ع  اجل���دي���دة 
االآخ��ري��ن جم��ان��اً، وف��ق��اً مل��ا اأوردت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اإ�شعاف.. كوميديا �شعودية تظهر 
بطولت الأطباء �امل�شعفني

الطابع  ذات  امل�شل�شالت  ا�شتحوذت 
ال�شواد  على  ال�شعودي،  الكوميدي 
االأع���ظ���م م��ن امل�����ش��ل�����ش��الت ال��ت��ي مت 
الرم�شاين  امل���و����ش���م  يف  اإن���ت���اج���ه���ا 
"اإ�شعاف"،  م�شل�شل  وجنح  احل��ايل، 
على طاولة  رئي�شي  يف حجز مقعد 
امل�شاهد ال�شعودي، ب�شبب ما يقدمه 
خفيفة  كوميدية  وجبة  من  العمل 

وبق�شة مبتكرة وجديدة.
ال�����ش��ع��ودي �شجاع  ال��ف��ن��ان  وك�����ش��ف 
ل�"�شكاي  العمل  اأبطال  اأحد  ن�شاط 
يتطرق  امل�شل�شل  اأن  عربية"،  نيوز 
واالأطباء  امل�شعفون  يقدمه  ما  اإىل 
ل��ل��وط��ن، ويتم  م��ن خ��دم��ات جليلة 
اإطار  ال�شا�شات يف  عر�ض ذلك على 
امل�شاهد  ي���ج���ذب  ج��م��ي��ل  ف���ك���اه���ي 
االأوىل  ال���دق���ي���ق���ة  م����ن  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة 
وحتى النهاية. واأ�شاف اأن امل�شل�شل 
ت����دور اأح���داث���ه ع���ن جم��م��وع��ة من 
وتت�شابك   ،98 وح��دة  يف  امل�شعفني 
االأحداث ويلتقون مع اخلط الثاين 
من العمل وهم قطاع االأطباء عند 
اي�����ش��ال��ه��م ل��ل��ح��االت امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
املر�شى، وعند ذلك تتجدد املواقف 
مر�شية  حالة  كل  مع  دوري  ب�شكل 
اإط����ار ي��و���ش��ح معاناة  ع��ل��ى ح���دة يف 

املر�شى واالأطباء على حد ال�شواء.

لإنقا�ض  �شرية  خلطة   14
الوزن.. اخرت منها ما ينا�شبك

اإنقا�ص وزنهم على نوع واحد  يعتمد كثري من الراغبني يف 
التغذية  خببراء  لكن  هدفهم،  بلوغ  اأجببل  من  التغذية  من 
الطعام  من  اأكرث  اأو  نوعني  على  حتتوي  خلطة  اأن  وجدوا 
قد تكون احلل الأمثل، حيث يحتوي كل نوع على عنا�صر 
للم�صاعدة  واحببدة  كوحدة  معا  تعمل  خمتلفة  غذائية 

ب�صكل  الدهون  حرق  ويف  باجلوع  الإح�صا�ص  عدم  يف 
طعام  خلطة   14 واإليكم  منفردة،  عملها  من  اأف�صل 
"ويب  ما جاء يف موقع  الوزن ح�صب  �صرية لإنقا�ص 

ميد" املعني بال�صحة وهي كالتايل:



اخلميس   6    مايو   2021  م   -   العـدد   13234  
Thursday    6   May   2021   -  Issue No   13234

22

�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي - الفجر

– امل�شت�شار  ن�شيبة  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  رع��اي��ة  حت��ت 
الرئي�ض  ال���دول���ة،  رئ��ي�����ض  ل�شاحب  ال�شمو  ال��ث��ق��ايف 
اأطلقت  العربية  املتحدة،  االإم���ارات  جلامعة  االأع��ل��ى 
" برامج  االإم���ارات  بجامعة  واالقت�شاد  االإدارة  كلية 
�شعادة  بح�شور   ،  2021 التنفيذي"  للعام  التعليم 
– رئ���ي�������ض  املجل�ض  ال��ف��ه��ي��م  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  حم���م���د 

اال�شت�شاري بالكلية – جمموعة الفهيم . 
ريجي�ض  �شانت  فندق  يف  االإط���الق  حفل  ح�شر  كما 
اأب��وظ��ب��ي  ع���دد م���ن  كبار امل�����ش��وؤول��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ، 
والدكتور اأحمد مراد النائب امل�شارك للبحث العلمي 
االأعمال  م��دي��ر تطوير  ب��ريج��ر  وج��وه��ان  ب��االإن��اب��ة، 
التنفيذي"،    "  الربنامج  واالق��ت�����ش��اد  االإدارة  لكلية 

وعدد من امل�شوؤولني واالأكادميني  باجلامعة. 
اأن��ور ن�شيبة- الرئي�ض االأعلى  ويف كلمة  معايل زكي 
للجامعة والتي  األقاها نيابة عنه الدكتور اأحمد مراد 
–قال " يعد تد�شني برنامج جديد للتعليم التنفيذي 
تدعو  منا�شبة  املتحدة  العربية  االإم���اراِت  يف  جامعة 
لالحتفال وذلك  الأهميته املتمثلة يف جماالت ثالث: 
ع��ل��ى مدى  االأث�����ر  املمتد  ذو  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأه��م��ي��ة  وه���ي 
احلياة،واأهمية التطوير املهني لال�شتعداد الوظيفي 
 ملن يتولون دور القيادة يف خمتلف املهن والقطاعات 

احلكومية  وال�شناعية والتجارية وقطاع االإعمال،
مبهارات  يتمتعون  وج����ود  ق����ادة  اأه��م��ي��ة  اإىل  وا����ش���ار 
القطاعات  املهنية  يف  للم�شتقبل  وجاهزية  ومعارف 
االأعمال،  وقطاع  والتجارية  وال�شناعية  واحلكومية 
املرتبطة  امل�شتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  وك��ذل��ك  مواجهة 

االأعمال  يف  جم���االت  و�شرعتها  ال��ت��غ��ي��ريات  بكثافة 
العلمية  لالخرتاعات  نتيجة  تاأتي  والتي  وال�شناعة 
بني  ما  العاملي  والرتابط  التكنولوجية   واالبتكارات 

كافة م�شتويات  املجتمع واالقت�شاد." 
دور  اإىل  كلمته  يف  للجامعة  االأع��ل��ى  الرئي�ض  واأ���ش��ار 
على  وح��ر���ش��ه��ا  االإم�����ارات  احلكيمة  لدولة  ال��ق��ي��ادة 
يف  توجيه  التنمية  �شاأنها  م��ن  التي  املتعلقة  االأم���ور 
دولة االإماراِت العربية املتحدة على مدى اخلم�شنَي 
من   ،2071 املئوية  روؤي��ِت��ه��ا  �شمن  ع��اًم��ا  القادمة، 
واالإدارة  ال��ت��وج��ه  امل�شتقبلي  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  خ���الل 
الب�شرية  بالقدرات  النهو�ض  على  والعمل  الفطنة، 
االقت�شادية  اال�شتدامة  حتقيق  و  االإنتاجي،   والعمل 
تعزيز  اإىل  باالإ�شافة  التنوع  واال�شتثمار  خ��الل  من 

التما�شك االجتماعي والرفاهية  االجتماعية، 

املهارات  تطوير  ت�شتدعي  التحديات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
القيادية  على جميع امل�شتويات ويف جميع القطاعات. 

وب�����دوره اأو����ش���ح ج���وه���ان ب��ريج��ر – م��دي��ر تطوير 
بالكلية  التنفيذي"  ال��ت��ع��ل��ي��م  االأع����م����ال   "لربامج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ومتطلباته  للتعليم  العلمي  امل��ن��ه��ج  اأن 
قادة  وتطوير  تعزيز  على  ق��ادرة  املختلفة  وم�شاراته 
اأع���م���ال  يف  دول����ة االإم�������ارات واإع������داد جم��م��وع��ة من 
االإدارية،  التخ�ش�شات  يف  جميع  املوهوبني  املديرين 
واالق��ت�����ش��اد  بجامعة  االإدارة  ك��ل��ي��ة  اع��ت��م��دت  ح��ي��ث 
االإمارات على امل�شتوى املوؤ�ش�شي اإعادة ابتكار وتب�شيط 
اأ�شا�شية  اأول���وي���ة  ذو  ك��م��ج��ال  احل��ي��اة  م���دى   التعلم 
وظيفة  اإط����الق  ف���اإن  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا،   وبالتايل  يف 
ال  يتجزاأ من  الكلية  هو جزء  التنفيذي يف  التعليم 

ا�شرتاتيجية اجلامعة. 

•• اأبوظبي - الفجر

 50 من  اأك��ر  تخ�شي�ض  عن  اأبوظبي  جامعة  اأعلنت 
مليون درهم لربامج املنح الدرا�شية وامل�شاعدات املالية 
-2020 الدرا�شي  العام  خالل  اخلا�شة  واالإع��ف��اءات 
2021 والتي ت�شمنت م�شاعدات مالية اإ�شافية جديدة 
للطلبة املتعففني املت�شررين من جائحة كوفيد19-، 
املالية  وامل�����ش��اع��دات  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح  ب��رام��ج  و�شملت 
14،000 طالب وطالبة  قرابة  اخلا�شة  واالإعفاءات 

منذ انطالقة م�شرية اجلامعة عام 2003.
من  لعدد  اأبوظبي  جامعة  اإط���الق  اجلائحة  و�شهدت 
االأعباء  لتخفيف  خ��الل��ه��ا  م��ن  �شعت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
والتي  امل��ادي��ة  ظروفهم  وم��راع��اة  طلبتها  على  املالية 
من  يتمكنوا  مل  مم��ن  الطلبة  مل��ئ��ات  ال�����ش��م��اح  �شملت 
درا�شتهم  الدرا�شية من متابعة  الر�شوم  دفع  ا�شتكمال 
دون اإ�شقاط م�شاقاتهم، باالإ�شافة اإىل طرح خطة �شداد 
االأول والتي متكن  اأبوظبي  بالتعاون مع بنك  مي�شرة 

الطلبة من �شداد ر�شومهم الدرا�شية على اأق�شاط ملدة 
ت�شل اإىل عام واحد دون دفع اأي فوائد. 

قدرها  درا�شية  منحة  اأبوظبي  جامعة  خ�ش�شت  كما 
الرعاية  م��ق��دم��ي  م��ن  االأول  ال��دف��اع  خل��ط   20%
تقديراً  وذل���ك  واأوالده�����م  والأزواج���ه���م  لهم  ال�شحية 
الرائدة يف حتقيق االأم��ن وال�شالمة خالل  جلهودهم 
جائحة كوفيد 19، وت�شمل املنحة الدرا�شية الراغبني 
والدرا�شات  البكالوريو�ض  �شهادات  على  احل�شول  يف 
فروع  يف  درا���ش��ي  برنامج   50 م��ن  اأك��ر  �شمن  العليا 

اجلامعة يف اأبوظبي والعني ودبي والظفرة. 
وقال الربوفي�شور وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي: 
ون�شر  التعليم  اإتاحة  على  اأبوظبي  جامعة  "حتر�ض 
العلم واملعرفة وت�شجيع الطلبة على التفوق والتميز يف 
االأداء االأكادميي ال �شيما يف ظل الظروف اال�شتثنائية 
وتوفر  كوفيد19-.  ج��ائ��ح��ة  وت���داع���ي���ات  احل��ال��ي��ة 
للطلبة  املالية  وامل�����ش��اع��دات  الدرا�شية  املنح  اجلامعة 
تقع  حيث  مالياً،  درا�شتهم  دعم  اإىل  يحتاجون  الذين 

للطلبة  متكافئة  فر�ض  توفري  م�شوؤولية  عاتقنا  على 
االأكادميية  مب�����ش��ريت��ه��م  ق��دم��اً  امل�����ش��ي  يف  ال��راغ��ب��ني 
النظر  ب�����ش��رف  امل��ج��ت��م��ع  يف  االإ���ش��ه��ام  م��ن  ومتكينهم 
وقار:  الربفي�شور  واأ���ش��اف  املادية."   ظروفهم  على 
املبدعني  الطلبة  ال�شتقطاب  اجلامعة  بجهود  "نعتز 
بدرا�شتهم،  لالرتقاء  مادياً  وم�شاعدتهم  واملتميزين 
ح��ي��ث ت��رتج��م امل��ن��ح ال��درا���ش��ي��ة وامل�������ش���اع���دات املالية 
توجيهات القيادة الر�شيدة حفظها اهلل وا�شرتاتيجية 
اجلامعة انطالقاً من م�شووؤليتها املجتمعية واإميانها 

بدورها يف تعزيز االإبداع واالبتكار يف الدولة. 
واأعرب الربوفي�شور وقار عن خال�ض �شكره وتقديره 
للجهات املانحة واملتربعة �شمن برامج املنح الدرا�شية 

وامل�شاعدات املالية.
�شبع  حتت  املالية  وامل�شاعدات  الدرا�شية  املنح  وتندرج 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  ف��ئ��ات وه���ي: منحة �شمو 
نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�ض جمل�ض 
اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة، وم��ن��ح��ة رئ��ي�����ض اجل��ام��ع��ة، ومنحة 

الريا�شيني،  ومنحة  االأك��ادمي��ي��ة،  واملنحة  اجل��ام��ع��ة، 
ومنحة اخلريجني، واالإعفاء اجلزئي الأفراد االأ�شرة .

للطالب  ي��وف��ر  املالية  امل�����ش��اع��دات  برنامج  اأن  وي��ذك��ر 
والطالبات من ذوي املوارد املالية املحدودة م�شاعدات 
%40 خ�شم من  اإىل   10% ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  مالية 
ب��ع��د درا���ش��ة �شاملة  ال��درا���ش��ي��ة وذل���ك  ال��ر���ش��وم  قيمة 
الأو�شاعهم االجتماعية بعد تقدمهم بطلب ملكتب املنح 

باجلامعة وا�شتيفاء ال�شروط املطلوبة.
وت�شم فروع اجلامعة يف كٍل من اأبوظبي والعني ودبي 
ومركزها يف الظفرة ما يقارب 8،000 طالب وطالبة 
 50 نحو  يدر�شون �شمن  87 جن�شية،  اأك��ر من  من 
برنامج اأكادميي حاز جميعها على االعتماد االأكادميي 
العاملي، بينما يتواجد اأكر من 21000 من خريجي 
داخل  العمل  وخريجات اجلامعة يف خمتلف قطاعات 
اأن باب االلتحاق مفتوح  اإىل  الدولة وخارجها، وي�شار 
يف جميع فروع اجلامعة، مبا يف ذلك احلرم اجلامعي 

اجلديد يف مدينة العني.

•• اأبوظبي-الفجر

نادي  م��ع  ب��اال���ش��رتاك  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  ن��ف��ذت هيئة 
�شّقاري االإمارات م�شروع بحث علمي ومولته لدرا�شة 
���ش��ل��وك��ي��ات ال��ه��ج��رة ع��ن��د ���ش��ق��ور ال�����ش��اه��ني. وي�شكل 
يف  باحثني  جمعت  م�شرتكة  ج��ه��ود  ح�شيلة  امل�����ش��روع 

االإمارات واململكة املتحدة ورو�شيا.
جمع فريق العلماء امل�شاركني يف امل�شروع بيانات التتبع 
لدرا�شة  اجلينوم  وت�شل�شل  اال�شطناعية  االأقمار  عرب 
اإىل  ت��ه��اج��ر  ال��ت��ي  ال�����ش��اه��ني  �شلوكيات ه��ج��رة ���ش��ق��ور 
وعرب منطقة اخلليج وُتعد من االأنواع املهمة ثقافياً، 
اأمناط  على  االأخ��رية  املناخية  التغريات  اأث��ر  لتحديد 

الهجرة واملورث املرتبط ب�شلوكيات الهجرة.
تلعبه  ال��ذي  ال��دور  على  اإ�شافياً  دلياًل  النتائج  وتوفر 
امل���وّرث���ات وال���ذاك���رة يف ه��ج��رة احل��ي��وان��ات، ح��ي��ث من 
العمرانية  والتنمية  املناخي  التغرّي  يوؤثر  اأن  املتوّقع 
يف  تتكاثر  التي  للطيور  ال�شنوية  الهجرة  حركة  على 

املنطقة القطبية ال�شمالية.
ُن�����ش��رت م��وؤخ��راً يف جملة  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة،  كما تتوقع 
الهجرة،  اأمن��اط  على  املناخي  التغري  تاأثريات  نيت�شر، 
وك��ي��ف مي��ك��ن ل��ه��ذه ال���ت���اأث���ريات ت��غ��ي��ري ح��رك��ة هجرة 

ال�شقور يف امل�شتقبل. 
وتتبع الباحثون رحالت 56 �شقر �شاهني من خم�ض 
مناطق رو�شية قطبية عرب االأقمار اال�شطناعية، مبا 
االإ�شتاء  ومناطق  ال�شنوية  الهجرة  م�شارات  ذل��ك  يف 

بالتف�شيل. 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن طيور ال�شاهني القادرة على 
اأورا�شيا  ع��رب  خمتلفة  م�����ش��ارات  ا�شتخدمت  التكاثر 
اأفريقيا.  اإىل  اآ�شيا  من  االإ�شتاء  مناطق  اإىل  للو�شول 
الرتابط يف  ن�شوء هذا  احتمالية  اإىل  الدرا�شة  وت�شري 
بني  الفرتة  يف  واالإ�شتاء  التكاثر  مناطق  بني  الهجرة 
اآخر ع�شر جليدي قبل 22 األف عام ومنت�شف الع�شر 

الهولو�شيني )قبل حوايل 7 اآالف عام(.
لتحديد  اجليني  الت�شل�شل  الباحثني  فريق  وا�شتخدم 
طويلة  بالذاكرة  يرتبط  ال��ذي   ،ADCY8 امل���وّرث 
اأن  اأخ���رى م��ن احل��ي��وان��ات، واكت�شفوا  اأن���واع  امل���دى يف 
بني  الهجرة  م�شافة  تباين  ع��ن  م�����ش��وؤول  امل���وّرث  ه��ذا 
اأمناطاً  متتلك  التي  لالأنواع  ميكن  حيث  احليوانات، 

وراثية حمددة ال�شفر مل�شافات اأطول.
ويف تعليقه على املو�شوع، قال معايل ماجد املن�شوري، 
"�شهد  االأم������ني ال���ع���ام ل���ن���ادي ����ش���ّق���اري االإم����������ارات: 
اإىل منطقة اخلليج  ال�شّقارون العرب هجرة ال�شقور 

اليوم  ال�شّقارون  ه��وؤالء  وي�شتفيد  ال�شنني.  اآالف  منذ 
الدوليني والتي تهدف  للعلماء  امل�شرتكة  من اجلهود 
للتعمق يف فهم اأمناط هجرة ال�شقور وكيفية تاأثرها 
مبورثات حمددة، حيث ميكن توظيف هذه االكت�شافات 
لتعزيز جهود احلفاظ على هذه االأنواع املميزة الأجيال 

امل�شتقبل". 
بدورها قالت �شعادة الدكتورة �شيخة �شامل الظاهري، 
االأمني العام لهيئة البيئة – اأبوظبي: "حر�شت الهيئة 
على تخ�شي�ض ا�شتثمارات كبرية يف الدرا�شات طويلة 
املدى التي تتناول علم البيئة وهجرة اأنواع مهمة من 
الطيور. ونحن م�شرورون للغاية لنجاح هذه الدرا�شة 
يف االإج��اب��ة على ���ش��وؤال مهم ح��ول ال��رواب��ط بني �شلة 
امل��ن��اخ��ي لدى  وال��ت��غ��ري  امل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة للهجرة 
�شقور ال�شاهني التي تتوزع اأعدادها يف خمتلف اأنحاء 
وتقاليدنا  ثقافتنا  يتجزاأ من  ال  ج��زءاً  وت�شكل  العامل 

املحلية".
يف  املتخ�ش�ض  العامل  ديك�شون،  اأن���درو  الدكتور  وق��ال 
جمال البيئة لدى نادي �شّقاري االإمارات واأحد موؤلفي 
االإمارات  دولة  قدمته  الذي  الدعم  "�شاهم  الدرا�شة: 
التتبع عرب االأقمار  تاأمني  التعاون الدويل يف  وجهود 
الت�شل�شل اجليني الالزم للبحث  واإع��ادة  اال�شطناعية 

االأن��واع بني  املناطق اجلغرافية لهجرة  ال�شلة بني  يف 
البحث يف مراحل تطور  القارات، وه��ذا ما مّكننا من 
�شلوكيات الهجرة لدى �شقور ال�شاهني وا�شتنتاج تاأثري 
التغريات املناخية امل�شتقبلية عليها. ويف حال ا�شتمرت 
درجات احل��رارة يف االرتفاع بنف�ض معدل ارتفاعها يف 
العقود االأخرية، فقد ترتاجع اأعداد ال�شاهني يف غرب 

اأورا�شيا وتتوقف عن الهجرة متاماً".

•• العني - الفجر
عززت حديقة احليوانات بالعني جهودها يف اإنقاذ اأ�شهر 
بطاريقها من ف�شيلة هومبولت والذي متت ت�شميته ب� 
" بينقو" والذي يعترب من االأنواع املهددة باالنقرا�ض 
ح�����ش��ب ال��ق��ائ��م��ة احل���م���راء ل���الحت���اد ال��ع��امل��ي ل�شون 

الطبيعة ب�شبب ال�شيد اجلائر وفقدان موئلها. 
اأنقذت احلديقة  2015 عندما   بداأت الق�شة يف عام 
ب��ي�����ش��ت��ني ل��ب��ط��ري��ق ال��ه��وم��ب��ول��ت ع���رب و���ش��ع��ه��م��ا يف 
كان  ح�شانتهما،  ال��وال��دي��ن  رف�����ض  اأن  بعد  احلا�شنة 
ال�شغري االأول �شعيفاً ومل ي�شتطع النجاة فيما حارب 
االآخر من اأجل البقاء، وبداأت احلديقة بعملية تدريبه 
2017 ع���رب دجم����ه م���ع ال��ب��ط��اري��ق االأخ������رى يف  يف 

معر�ض فرعي منف�شل كي يتاآلف معهم.
ومل ت��ت��وق��ف اإجن������ازات احل��دي��ق��ة ه��ن��ا، ف��ف��ي 2019 
يقوم  الذي  البطاريق  اإطعام  جتربة  احلديقة  اأطلقت 

بينقو  مل�شاهدة  املعر�ض  كوالي�ض  ب��زي��ارة  ال���زوار  فيها 
املعهود  االأورك�شرتايل  �شكلهم  االأخ��رى يف  والبطاريق 
وم����رح اللتقاط  ر���ش��اق��ة  ب��ك��ل  ن��ح��ون��ه��م  تنطلق  وه���ي 
بنقو الأول  �شارك  ال�شمك، وكما  املف�شل وهو  طعامها 
م��رة يف جت��رب��ة م��وك��ب ال��ب��ط��اري��ق امل��غ��ام��رة الظريقة 
وهي  البطاريق  مب�شاهدة  ال��زوار  فيها  ي�شتمتع  ال��ذي 
احل�شور  اأم��ام  ف��ردي  ب�شكل  اأو  جمموعات  يف  تتم�شى 
يف ���ش��اح��ة ع��ر���ض ال��ط��ي��ور. و���ش��ه��دت احل��دي��ق��ة حالة 
بطريق  من  اجلديد  مولودها  ال�شتقبال  ال�شعادة  من 
البطريق  واح��ت��ف��ل   ،2021 اإب���ري���ل  يف  ه��وم��ب��ول��ت  
يف  لهما  م��ول��ود  ب����اأول  "جميلة"  وزوج��ت��ه  "بينقو" 
الرعاية  حاليا  ال�شغري  البطريق  ويتلقى  احلديقة، 
اأف�شل  الالزمة من فريق عمل احلديقة الذي ينتهج 
والبيئة  والغذائية  البيطرية  العناية  معايري  واأرق��ى 
تقدمي  مع  جيدة  ب�شحة  متتعه  ي�شمن  مبا  املحيطة 
عليها  والتعرف  م�شاهدتها  يف  ل��ل��زوار  فريدة  جت��ارب 

وعلى منط حياتها ب�شكل عفوي وطبيعي .
اجلمهور  و  املجتمع  تعريف  على  احلديقة  وحت��ر���ض 
بهذا ال��ن��وع م��ن الطيور ع��ن ق��رب م��ن خ��الل ق�ش�ض 
مربيها وامل�����ش��رف��ني ع��ل��ى رع��اي��ت��ه��ا، م��ع االج��اب��ة على 

تتعلق  ال��ت��ي  وت�����ش��اوؤالت��ه��م  ال����زوار  ا�شتف�شارات  جميع 
جميع  تغطي  تقدميية  وعرو�ض  هومبولت  ببطاريق 
�شون  يف  ر�شالتها  وت��دع��م  و�شلوكها  حياتها  ج��وان��ب 

الطبيعة واحلفاظ على احلياة الربية.

جامعة الإمارات تد�صن برنامج التعليم  التنفيذي للعام 2021 

ن�شيبة يوؤكد اأهمية �جود  قادة يتمتعون مبهارات �جاهزية للم�شتقبل
يف القطاعات  املهنية �احلكومية �ال�شناعية �التجارية �قطاع الأعمال

اأطلقت عددًا من املبادرات لتخفيف الأعباء املالية على طلبتها

جامعة اأبوظبي تخ�ش�ض اأكرث من 50 مليون درهم للمنح الدرا�شية �امل�شاعدات املالية خالل اجلائحة

يف درا�صة اأجرتها هيئة البيئة ونادي �صقاري الإمارات

دليل اإ�شايف عن د�ر املورثات �التغري املناخي يف هجرة �شقور ال�شاهني: هل �شيوؤدي ارتفاع درجة احلرارة اإىل اإيقاف الهجرة؟

حديقة احليوانات بالعني تنقذ بطريقًا من نوع هومبولت 

الفجرية الثقافية ُتكّرم 3 �شخ�شيات 
�8 فائزين بجائزة القراآن الكرمي

•• الفجرية- الفجر 

الثانية  ال��دورة  فعاليات  الثقافية  االجتماعية  الفجرية  جمعية  اختتمت 
رم�شان  �شهر  خ��الل  اأقيمت  التي  الكرمي،  للقراآن  الفجرية  م�شابقة  من 
ال�شرقي ويل  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  املبارك حتت رعاية �شمو 
عهد الفجرية بالتعاون مع جمعية الفجرية اخلريية واإذاعة زايد للقراآن 

الكرمي ومكتب الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف بالفجرية. 
جاء ذلك خالل احلفل الذي اأقيم يف مقر اجلمعية بالفجرية، حتت �شعار 
واالإن�شانية"، بح�شور ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف  العطاء  "زايد رمز 
و�شعادة  البدنية،  والقوة  االأج�شام  لبناء  االإماراتي  االحتاد  رئي�ض  ال�شرقي 
خالد الظنحاين رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية، وف�شيلة ال�شيخ اأبوبكر اأحمد 

مفتي الديار الهندية، وفاخرة بن داغر ع�شو جمل�ض اإدارة اجلمعية. 
وق����ام ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ال�����ش��رق��ي ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ال�شخ�شية 
عبداهلل  واالإم��ام  العالمة  وه��م:  امل�شابقة،  من  الثانية  للدورة  االإ�شالمية 
بن خامت ال�شام�شي، رحمه اهلل، واالإمام واخلطيب را�شد خليفة اخلطيبي، 
رئي�ض جامعة مركز  الهندية،  الديار  اأحمد مفتي  اأبوبكر  ال�شيخ  وف�شيلة 
الثقافة ال�ُشنِّية االإ�شالمية يف الهند، وذلك تقديراً دورهم الكبري يف خدمة 
والعطاء  التي جت�شد معاين اخلري  وامل�شلمني وعرفاناً مباآثرهم  االإ�شالم 

واالإن�شانية.
كما كرم ال�شيخ عبداهلل ال�شرقي احلا�شلني على املراكز االأوىل يف امل�شابقة، 
وهم .. قتيبة دعا�ض ومرمي البلو�شي يف امل�شتوى االأول 5 اأجزاء، وحممد 
الرحمن عبد  وعبد  اأج���زاء،   3 الثاين  امل�شتوى  االأح���الم يف  و�شعدية  زي��اد 
فازت  كما  جزءين،  لالأطفال  الثالث  امل�شتوى  يف  مقدادي  وحنان  احلميد 
فاطمة اآل علي باملركز االأول فئة كبار املواطنني، ويو�شف حممد �شعيد فئة 

اأ�شحاب الهمم، يف امل�شتوى الرابع ب� "جزء واحد".
وقال �شعادة خالد الظنحاين رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية: حظيت م�شابقة 
مبتابعة  الكرمي  للقراآن  زاي��د  اإذاع��ة  بثتها  التي  الكرمي  للقراآن  الفجرية 
جماهريية كبرية، حيث اكت�شبت اأهمية خا�شة من كونها حتث على  حفظ 
وهو  لل�شلوك  ومهذباً  للمعرفة  م�شدراً  باعتباره  اآي��ات��ه  وتدبر  اهلل  كتاب 
كما  واالأخالقية،  والت�شريعية  العقدية  امل�شلمني  حلياة  ال�شامل  الد�شتور 
�شاهمت امل�شابقة يف اكت�شاف املواهب واالأ�شوات القراآنية بني خمتلف فئات 

و�شرائح املجتمع. 
املوؤ�ش�شات  ب���دور  امل�شابقة  اأ���ش��اد ع��ب��داهلل ح��م��دان احل��م��ودي م��دي��ر  ب���دوره 
خالل  من  امل�شابقة  دعمت  التي  الفجرية،  اإم���ارة  يف  واخلا�شة  احلكومية 
اإىل  الف��ت��اً  ومت��ي��زه��ا.  امل�شابقة  جن��اح  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  الفاعلة  �شراكتهم 
ت�شبو  التي  واالإجن���ازات  النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  اجلهود  ا�شتمرار 

اإليها "الفجرية الثقافية".
و يف ختام احلفل قام ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن �شيف ال�شرقي يرافقه �شعادة 
خالد الظنحاين بتكرمي اجلهات امل�شاركة تثميناً جلهودهم وتعاونهم املثمر 
يف اإجناح فعاليات امل�شابقة، كما قّدم الظنحاين، هدية تذكارية اإىل ال�شيخ 

عبداهلل ال�شرقي، تقديراً حل�شوره ودعمه امل�شتمر ملبادرات اجلمعية.
امل��ك��رم��ون ب��ج��ائ��زة ال�شخ�شية االإ���ش��الم��ي��ة يف ���ش��ط��ور.. ال��ع��الم��ة واالإم���ام 
البثنة  وت��رع��رع يف منطقة  ول��د  ال�شام�شي،  ب��ن خ��امت  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل 
الدين  علوم  م��ن  ونهل  1900م،  اإىل  عام1895   ب��ني  الفجرية  ب��اإم��ارة 
واالإمام  العامل  وال��ده  يد  على  والنجوم  الفلك  وعلم  واحل�شاب  وال�شريعة 
الزمان  ذل��ك  علماء  م��ن  واح���داً  اأ�شبح  حتى  ال�شام�شي  خ��امت  ب��ن  حممد 
القالئل، وقد قربه حاكم الفجرية يف تلك احلقبة ال�شيخ �شيف بن حمد 
ال�شرعية  واالأح��ك��ام  االأم��ريي��ة  الر�شائل  كتابة  م�شوؤولية  وواله  ال�شرقي 
ون�شبه اإماماً للم�شجد القدمي والوحيد بجانب قلعة الفجرية وبداأ املعلم 
وال�شوؤون  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  لتعليم  ياأ�ش�ض  ال�شرعي  والقا�شي  واخلطيب 
اأبناء  الدينية وال�شرعية ويحكم بني النا�ض وتتلمذ على يديه الكثري من 
ك��ب��رياً م��ن العلوم  اإرث���اً  1971م، ت��ارك��اً  23 يونيو ع��ام  االإم����ارة، ت��ويف يف 

ال�شرعية والفلكية الأبنائه واأبناء الفجرية.
� االإمام واخلطيب را�شد خليفة اخلطيبي، ولد يف منطقة دبا الفجرية عام 
منذ بداية ن�شاأته، عمل يف االإمامة  كاماًل  الكرمي  القراآن  حفظ   ،1947
واخلطابة اأكر من 25 عاماً، وهو اأول من �شّلى بالنا�ض يف م�شجد حممد 
بن اأحمد مبنطقة العكامية بدبا الفجرية، ثم انتقل اإىل م�شجد خديجة 

بنت خويلد ر�شي اهلل عنها كاإمام وخطيب.
رئي�ض جامعة مركز  الهندية،  الديار  اأحمد مفتي  اأبوبكر  ال�شيخ  � ف�شيلة 
الثقافة ال�ُشنِّية االإ�شالمية يف الهند، ورئي�ض موؤمتر زايد العاملي لل�شالم. 
وهو عامل وفقيه وداعية كبري يف الهند. ولد يف منطقة ملبار بوالية كرياال 
– الهند يف تاريخ 22/مايو 1939م. تعلم العلوم على اأيدي كبار العلماء 
ح�شن  علي  ال��دي��ن  زي��ن  ال�شيخ  العالمة  مثل  العظام  وامل�شايخ  ال��ب��ارزي��ن 
فنون  و�شائر  النبوية  االأح��ادي��ث  يف  االإج���ازات  على  ح�شل  كما  املخدومي. 

العلم من كبار العلماء البارزين من داخل الهند وخارجها.
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اأكد املزيد من الأبحاث اأنه حتى الزيادات الطفيفة يف تلوث 
اأمرا�ص  عن  الناجمة  الوفيات  من  املزيد  اإىل  تببوؤدي  الهواء 

القلب والرئة.
اأك�صيد  ثاين  م�صتويات  قفزت  عندما  اأنه  الدرا�صة  ووجدت 
من  مكعب  مرت  لكل  ميكروغرامات   10 مبقدار  النيرتوجني 
الهواء )ميكروغرام / م 3(، كانت هناك زيادة بن�صبة %0.4 

يف الوفيات.

وو�شف الباحثون هذه الدرا�شة باأنها "دليل قوي" يعزز نتائج 
مماثلة مت التو�شل اإليها على مدى العقود املا�شية.

)NO2( يف  النيرتوجني  اأك�شيد  ثنائي  تركيز  متو�شط  وبلغ 
لندن 28 ميكروغراما / مرت مكعب يف عام 2019، بينما كان 

تركيزه يف نيويورك نحو 50 ميكروغراما / مرت مكعب.
لكن امل�شتويات اأعلى بالقرب من الطرق ومواقع البناء، وميكن 
اأن تزداد عندما تكون الرياح اأو االأمطار منخف�شة، والتي ميكن 

اأن تزيل التلوث يف الهواء.
ويقول العلماء اإن جزيئات ثنائي اأك�شيد النيرتوجني املجهرية، 
اأن تخرتق  اأ�شا�شي، ميكن  التي تنتجها مركبات الديزل ب�شكل 

عمق الرئتني.
يوؤدي  اجل�شم  داخ��ل  التهاب  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ه��ن��اك، ميكن  وم��ن 
االإ�شابة  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  م��ا  االأع�����ش��اء،  ال�شغط على  زي���ادة  اإىل 

باالأمرا�ض.
ومت فح�ض بيانات الطق�ض اليومية و62.8 مليون �شجل وفاة 
ال��ع��امل على  دول���ة ح��ول   22 ع��رب  398 مدينة متقدمة  م��ن 

مدى اأكر من 50 عاما تقريبا.
املدن  يف  ال��وف��ي��ات  جميع  م��ن   1.23% اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ّدر 
اأك�شيد  الدرا�شة كانت مرتبطة مب�شتويات ثنائي  التي �شملتها 

النيرتوجني فوق ال�شفر.
لكنهم اأ�شاروا اإىل اأنه �شيكون من "غري املجدي" الق�شاء على 
من  يتكون  امللوث  الأن  ال��ه��واء،  من  النيرتوجني  اأك�شيد  ثنائي 
حرق الوقود الأ�شياء مثل النقل والطاقة والعمليات ال�شناعية.

العاملية  ال�شحة  منظمة  على  يجب  اأن���ه  اإىل  النتائج  وت�شري 
واحلكومات الوطنية واالحتاد االأوروب��ي ت�شديد معايري جودة 

الهواء اخلا�شة بهم.

وقال العلماء اإن القيود االأكر �شرامة على تركيز ثنائي اأك�شيد 
النيرتوجني �شتعزز ال�شحة العامة وتنقذ االأرواح.

وت�شري الدالئل االإر�شادية احلالية ملنظمة ال�شحة العاملية اإىل 
اأن م�شتويات ثنائي اأك�شيد النيرتوجني يجب اأال تزيد عن 40 
ميكروغراما / م 3. لكن امل�شتويات تتجاوز هذا احلد بانتظام 

يف مدن مثل لندن ونيويورك.
اأمرا�ض  ب�شبب  ال��وع��ائ��ي��ة  القلبية  ال��وف��ي��ات  حت��دث  م��ا  وع���ادة 
الوفيات  ت�شمل  بينما  ال��دم��اغ��ي��ة،  وال�شكتة  ال��ت��اج��ي��ة  ال��ق��ل��ب 
االن�شداد  املنخف�ض ومر�ض  التنف�شي  التنف�شية عدوى اجلهاز 

الرئوي املزمن.
اأع��ل��ى م�شتويات  ال��ت��ي مت فح�شها، ع��ر على  امل���دن  ب��ني  وم��ن 
و�شنغهاي،  وب��ك��ني،  ب��اول��و،  �شاو  يف  النيرتوجني  اأك�شيد  ثنائي 
اأجنلو�ض، ونيويورك، حيث كانت  وقوانغت�شو، و�شيئول، ولو�ض 

 / ميكروغراما   94 بني  النيرتوجني  اأك�شيد  ثنائي  تركيزات 
مرت مكعب و66 ميكروغراما / مرت مكعب.

كل  يف  النيرتوجني  اأك�شيد  ثنائي  تركيزات  اإن  العلماء  وق��ال 
مدينة تعك�ض املتو�شط ال�شنوي امل�شجل، لكن امل�شتويات تختلف 
اأع��ل��ى بكثري بالقرب من  ت��ك��ون  اأن  امل��واق��ع ومي��ك��ن  داخ���ل تلك 

الطرق.

وق���ال ال��دك��ت��ور ك��ون��غ ل��ي��و، اأح���د م��وؤل��ف��ي ال��درا���ش��ة، اإن النتائج 
"تظهر ارتباطا مهما" بني التعر�ض لثنائي اأك�شيد النيرتوجني 

والوفيات.
ال  لذلك  املالحظة،  على  قائمة  اأبحاثه  اأن  اإىل  الفريق  واأ���ش��ار 
ميكن حتديد �شبب بني املجموعتني املنف�شلتني لثنائي اأك�شيد 

النيرتوجني وبيانات الوفيات.

قد ت�صبب ارتفاعا حادا يف الوفيات الناجمة عن اأمرا�ص الرئة والقلب

الزيادات ال�شغرية يف تلوث الهواء 
توؤثر�شلبا على ال�شحة العامة

ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن���ه م��ن خ��الل زي���ادة الربوتني 
ال�شعر  من��و  تعزيز  يتم   ،GAS6 با�شم  امل��ع��روف 

حتى حتت ال�شغط.
ووج���������د ب�����اح�����ث�����ون م������ن ج����ام����ع����ة ه�������ارف�������ارد اأن 
ال��ك��ورت��ي��ك��و���ش��ت��ريون، وه����و ه���رم���ون ُي��ط��ل��ق لدى 
ي�شمى  بروتني  اإنتاج  يثبط  االإجهاد،  اأثناء  الفئران 

.GAS6
وعندما  ال�����ش��ع��ر،  ب�شيالت  من��و   GAS6 وي��ع��زز 
فاإن  ل���الإج���ه���اد،  اأو احل���ي���وان  ال�����ش��خ�����ض  ي��ت��ع��ر���ض 
م�شتويات الكورتيكو�شتريون العالية متنع تكوينه.

اأ����ش���ت���اذ اخل���الي���ا اجلذعية  ال���درا����ش���ة  وق�����ال م��ع��د 
يا  ه��ارف��ارد،  جامعة  من  التجديدية  والبيولوجيا 
ت�شيه ه�شو: "تعمل هرمونات االإجهاد على تثبيط 
ال��ن��م��و يف ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى من��و اخلاليا 

اجلذعية لب�شيالت ال�شعر".
 ،Nature ُن�����ش��رت يف جملة  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ويف 
حقق الباحثون يف دور هرمون التوتر على الفئران 
املادة  ت�شخ  التي  الكظرية  الغدد  اإزال��ة  طريق  عن 

الكيميائية.
ع���ل���ى �شنع  ق�������ادرة  امل���ع���دل���ة  ال���ف���ئ���ران  ت���ك���ن  ومل 
بيئة  يف  عليه  ه��و  م��ا  حماكية  الكورتيكو�شتريون، 

خالية من االإجهاد.
اأنه  GAS6 ووجدوا  ب�  وحقن الباحثون الفئران 

جنح يف اإعادة منو ال�شعر.
تعبري  ا�شتعادة  "اإن  ه�شو:  الربوفي�شور  واأ���ش��اف 
اخلاليا  تثبيط  على  يتغلب  اأن  ميكن   GAS6
اجلذعية لب�شيالت ال�شعر الناجت عن االإجهاد وقد 

ي�شجع على جتديد النمو".
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ب�����ش��ام ف���ارج���و، خ��ب��ري ت�شاقط 
دورة  ل��ه  "ال�شعر  ال�شعر:  ا�شتعادة  وج���راح  ال�شعر 
فرتة  تليها  النمو،  مبرحلة  ت��ب��داأ  م��ربجم��ة،  حياة 

اأن  وميكن  ال�شعر.  ت�شاقط  مرحلة  واأخ���ريا  راح��ة 
يتاأثر معدل النمو بعدد من العوامل، مبا يف ذلك 
م�شتويات  مثل  البيئية،  واالأ�شباب  والعمر  ال�شحة 
اأو  اأو قلقا  ال�شخ�ض متوترا  التوتر. وعندما يكون 
االأوان  قبل  النمو  دورة  تتحول  اأن  ميكن  مري�شا، 
يف  للدخول  ال�شعر  م��ن  امل��زي��د  وحتفز  �شدمة  اإىل 
مظهر  يعطي  اأن  ميكن  وه���ذا  الت�شاقط.  مرحلة 
املزيد من  ي�شبب  وبالتايل  املفاجئ  ال�شعر  ت�شاقط 
القلق نتيجة لذلك. ومع ذلك، فاإن ال�شعور بالتوتر 
ال يعني اأنك �شت�شتيقظ بخ�شلة كبرية من ال�شعر 
على و�شادتك يف اليوم التايل. وقد ي�شتغرق ت�شاقط 
�شعرك ما بني ثالثة و�شتة اأ�شهر، ما يعني اأن النا�ض 
قد ال يتمكنون من ربطه مرة اأخرى بحدث �شابق 

مرهق".
اأن  مب��ع��رف��ة  "�شت�شعد  ف���ارج���و:  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
عادة  يكون  ال�شدمات  عن  الناجم  ال�شعر  ت�شاقط 
م�شتويات  تقليل  مبجرد  العودة  اإىل  ومييل  موؤقتا 

التوتر".
وهناك طرق للم�شاعدة يف تقليل م�شتويات التوتر، 

لتقليل ت�شاقط ال�شعر، ت�شمل:
التنف�ض  اال�شرتخاء )مثل  تقنيات  • تعلم ومار�ض 

العميق، التاأمل، اأو اليوغا( بانتظام.
• ممار�شة التمارين الريا�شية بانتظام، ما ي�شاعد 

على اإدارة التوتر واآثاره.
اأن  ميكن   - اإيجابيني  اأ�شخا�ض  مع  وقتا  • اق�ض 

يوؤدي عزل نف�شك اإىل تفاقم التوتر.
املعالج. من  املتخ�ش�شة  امل�شاعدة  • اطلب 

الفيتامينات  وتناول  �شحي  غذائي  نظام  اتباع   •
اإذا اأو�شى طبيبك بذلك.

وجتفيفه  غ�شله  عند  بعناية  �شعرك  مع  • تعامل 
وت�شفيفه.

عالج الت�شاقط: الك�شف عّما ي�شاعد يف زيادة منو ال�شعر!
ميكن اأن يحدث فقدان ال�صعر ب�صبب جمموعة متنوعة من العوامل مبا يف ذلك العوامل الوراثية والعمر.

وكما يعلم الكثريون، ميكن اأن يكون لالإجهاد تاأثري وخيم على �صحة الفرد، مبا يف ذلك �صحة ال�صعر. وك�صفت درا�صة اأنه من خالل تقليل م�صتويات 
الكورتيكو�صتريون، ميكن زيادة منو ال�صعر.
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مليار درهم اأرباح 35   13
�شركة �طنية خالل الربع الأ�ل 

•• اأبوظبي-وام:

االأ�شواق  اإمارتية مدرجة يف  �شركة   35 ل  املجمعة  املالية  النتائج  اأظهرت 
االأول من  الربع  دره��م خالل  مليار   13 اإىل  اأرباحها  �شايف  ارتفاع  املالية 
العام 2021 بزيادة ن�شبتها %25 تقريبا مقارنة مع االأرباح املتحققة يف 
الفرتة ذاتها من العام 2020. وياأتي النمو الكبري يف ربحية هذ ال�شركات 
متزامنا مع عودة الن�شاط بقوة اىل كافة االأن�شطة االقت�شادية والتجارية 
يف الدولة . وتعمل هذه ال�شركات يف خمتلف االأن�شطة ومن �شمنها قطاعات 

البنوك واالت�شاالت واخلدمات واال�شتثمار .
وكانت البيانات املالية ل 11 بنكا وطنيا اأظهرت ارتفاع �شايف اأرباحها اىل 
ن�شبتها  بزيادة   2021 العام  من  االأول  الربع  خالل  دره��م  مليار   7.74

. %9.6 مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2020 
اإجمايل  % من   59.5 نحو  البنوك  التي حققتها هذه  الربحية  وت�شكل 
املالية  بياناتها  عن  االآن  حتى  اأف�شحت  �شركة   35 حققتها  التي  االأرب���اح 
البنوك  ارت��ف��اع ربحية  وع��الوة على   . العام اجل��اري  االأول من  الربع  عن 
القطاع منوا جيدا خالل  اأن�شطة  موؤ�شرات  �شهدت جميع  فقد  االإماراتية 
وحجم  امل��وج��ودات  اإجمايل  ارتفاع  �شمنها  وم��ن   2021 من  االأول  الربع 

ال�شيولة وان�شطة االإقرا�ض والودائع .
يف  امل�شتثمرون  عليها  ح�شل  ال��ت��ي  النقدية  ال��ع��وائ��د  قيمة  اأن  اىل  ي�شار 
ال�شركات االإماراتية عن العام 2020 جتاوزت 35 مليار درهم ،وهي من 

اأعلى القيمة امل�شجلة يف منطقة اخلليج وال�شرق االأو�شط ب�شكل عام .

ند�ة ال�شتهالك الإيجابي توؤكد على 
تر�شيد ال�شتهالك �املحافظة على املوارد

•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار فعاليات الربنامج الرم�شاين للعلماء �شيوف �شاحب ال�شمو رئي�ض 
الدولة – حفظه هلل – نظمت الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 
وعرب التقنية االفرتا�شية ندوة بعنوان “ اال�شتهالك االإيجابي “ ا�شتملت 
على عدد من املحاور التي تناولت جملة من املوجهات ال�شرعية والدرا�شات 
وعدم  امل��وارد  على  املحافظة  �شرورة  على  توؤكد  التي  املتخ�ش�شة  العلمية 

هدرها، وقد �شارك فيها العلماء ال�شيوف واملخت�شني يف هذا املجال.
مق�شد  االإي��ج��اب��ي  “اال�شتهالك  بعنوان  ك��ان��ت  ال��ت��ي  البحثية  ورق��ت��ه  ويف 
ال�شريف،  االأزه���ر  وكيل  ال�شويني،  حممد  الدكتور  معايل  “ ق��ال  �شرعي 
من العلماء ال�شيوف: اإن ثقافة الرت�شيد حث عليها ديننا االإ�شالمي الذي 
اأمرنا باالعتدال يف ال�شرف واالإنفاق وحذرنا من اال�شتهالك غري املقنن 
لدوره ال�شلبي وم�شاهمته يف فناء املوارد التي تعتمد عليها حياة الب�شر مما 
الروح  عامة، فحفظ  لالإن�شانية  الطبيعي  احلياة  �شلبا على جمرى  يوؤثر 
و�شالمتها وتوفري اأهم مقومات احلياة لها هو مق�شد �شرعي، الأن االإن�شان 

هو حمور التنمية وا�شتدامتها.
ال�شويني على �شرورة توعية اجلمهور باالن�شباط يف االنفاق وفق  واأكد 
ما يلبي احتياجاتهم مبا يتما�شى ومقا�شد الدين االإ�شالمي باأن ياأخذ كل 
حاجته من املوارد والنعم بو�شطية واعتدال مع احلر�ض على عدم اتالفها 
الأن اجلميع �شركاء فيها، واأن يبادر بالغر�ض الطيب لت�شتمر وترية ازدهار 

احلياة، مع التفكري باإيجابية يف م�شتقبله وم�شتقبل االأجيال.
االإمام  بجامعة  امل��ق��ارن  الفقه  اأ�شتاذ  ال�شامرائي،  م�شعب  الدكتور  وق��ال 
االأعظم يف بغداد، من العلماء ال�شيوف: اإن اهلل ا�شتخلف االإن�شان يف االأر�ض 
واأوكل اإليه مهمة عمارتها وتنميتها، واملحافظة على مواردها واال�شتهالك 
النهج هو عبادة وطاعة  بهذا  االلتزام  اأن  تفريط، مبينا  اإف��راط وال  بغري 
و�شكر هلل تعاىل، �شاردا بع�ض التوجيهات النبوية لرت�شيد اال�شتهالك ذكر 
اأولها االقت�شاد يف االنفاق، ثم الكفاف بحيث ي�شعى االإن�شان ملا يكفيه،  يف 
والقناعة مبا ق�شمه اهلل له، مدلال على ذلك باالأحاديث النبوية ال�شريفة 

ومناذج من �شري ال�شحابة والتابعني.

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يعنّي م�شرفّيًا اإماراتيًا خم�شرمًا رئي�شًا ل�شبكة فر�عه يف الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي، جمموعة اخلدمات 
عتيق  اأحمد  ترقية  عن  ال��رائ��دة،  االإ�شالمية  املالية 
الظاهري اإىل من�شب رئي�ض فروع امل�شرف يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
ومت تر�شيح امل�شريّف االإماراتي املخ�شرم الذي ميتلك 
تناف�شية  عملية  بعد  العقدين  تناهز  طويلة  خربات 
حديثاً.  امل�شرف  اأن�شاأه  الذي  املن�شب  لقيادة  للغاية 
ومن خالل من�شبه اجلديد، �شيقود الظاهري اأكر 
اأنحاء  ك��اف��ة  على  م��وزع��ة  للم�شرف  ف��رع��اً   70 م��ن 
مبا�شر من  اإ���ش��راف  و�شيعمل حتت  ال�شبع  االإم���ارات 
�شامح عو�ض اهلل، رئي�ض �شبكات التوزيع لالأفراد يف 

دولة االإمارات.
كما �شيتم تكليف الظاهري بتطوير اآلية عمل جديدة 
لتمكني م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي من اإدارة برنامج 
حت�����ش��ني ال��ت��ك��ال��ي��ف وق���ي���ادة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي عرب 
�شبكة فروعه واالرتقاء مب�شتوى التجربة امل�شرفية 

للعمالء عند زيارتهم اأحد الفروع.
لفروع  كمدير  ال�شابق  ملن�شبه  توليه  ف��رتة  وخ��الل 
اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف منطقة العني، حقق 
امل�شرف حتت قيادة الظاهري تو�شعاً كبرياً يف قاعدة 
العمالء ومنواً قوياً يف حجم االأ�شول املُ��دارة بن�شبة 
%54 ومنواً يف حمفظة االلتزامات بن�شبة 128% 
مع احلفاظ على �شالمة االإجراءات الداخلية للحد 

�شارك  كما  للتكاليف.  اجليدة  واالإدارة  املخاطر  من 
تنفيذها �شمن  ب��ارزة مت  م�شاريع  الظاهري يف عدة 

قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد.
���ش��ام��ح ع��و���ض اهلل، رئي�ض  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ويف ه���ذه 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لالأفراد  التوزيع  �شبكات 
“خالل  االإ�شالمي:  اأبوظبي  م�شرف  لدى  املتحدة 
عاماً، متّيز  لع�شرين  ا�شتمرت  التي  املهنية  م�شريته 
وكفاءته  املتميزة  ب��ق��درات��ه  ال��ظ��اه��ري  عتيق  اأح��م��د 
والتزامه يف العمل، اإىل جانب ما ميتلكه من معارف 
لالأفراد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  ا�شتثنائية 
م�شرف  ال�شرتاتيجية  العميق  وفهمه  ال��دول��ة  يف 
اأبوظبي االإ�شالمي للتحول الرقمي يف �شبكة الفروع. 
كما اأن عالقاته الرا�شخة مع العمالء وروؤيته القّيمة 
لل�شوق املحلية وخرباته ال�شاملة يف القطاع امل�شريف 

جعلته ال�شخ�ض االأن�شب لقيادة املن�شب اجلديد«. 
اأط��ل��ق مركز  ق��د  االإ���ش��الم��ي  اأبوظبي  وك��ان م�شرف 
متكاملة  ة  من�شّ مبثابة  وهو  البيانات  لتحليل  ز  متيُّ
�شُتمكن  وت�����ش��وي��ره��ا،  ال��ف��وري��ة  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل 
امل�شرف من االرتقاء بكفاءة عملياته وحت�شني اأدائه 
وتعزيز مرونته يف مواجهة حتديات وظروف ال�شوق 
 ،2021 يناير  تامة. ويف  بفعالية وج��دارة  املختلفة 
اأ�شدر املركز نتائج درا�شة بحثية جديدة عن م�شتوى 
اإق���ب���ال ع��م��الء م�����ش��رف اأب��وظ��ب��ي االإ����ش���الم���ي على 
الدرا�شة  واأظ��ه��رت  ال��رق��م��ي��ة.  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
اجل���دي���دة لدى  ال��ع��م��الء  ح�����ش��اب��ات  م��ن   52% اأن 

اأبوظبي االإ�شالمي مت فتحها عرب القنوات  م�شرف 
اأ�شا�ض  5 مرات على  بواقع  الرقمية، ما يعادل منواً 
عمالء  من   78% اأن  الدرا�شة  ك�شفت  كما  �شنوي. 
حني  يف  ال��رق��م��ي��ة،  من�شاته  ي�شتخدمون  امل�����ش��رف 
�شهدت املعامالت االأخرى عرب �شبكة االإنرتنت زيادة 
كبرية يف معدالت اال�شتخدام مبا يف ذلك التحويالت 
النقدية ومعامالت فح�ض جدارة العمالء وحتديثات 
ويف  اجل��دي��دة.  التمويل  ومبيعات  ال��ع��م��الء  ب��ي��ان��ات 
بداية العام، اأطلق م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي خدمة 
العمالء من حتديد مواعيد زياراتهم  رقمية متكن 
للفروع م�شبقاً عرب من�شة اخلدمات امل�شرفية على 

�شبكة االإنرتنت وتطبيق الهواتف الذكية.
الريادة  االإ�شالمي بتحقيق  اأبوظبي  ويلتزم م�شرف 
يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى القطاع 
ز  لتوفري قيمة اأف�شل لعمالئه، ويعترب مركز التميُّ
حتول  رح��ل��ة  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  عن�شراً  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل 
امل�شرف نظراً لدوره يف جمع املعلومات ب�شكل فوري 
عرب كافة وحدات االأعمال وتوظيف اإمكانيات النماذج 
والبيانات  اال�شطناعي  وال��ذك��اء  الذكية  التحليلية 
وتو�شيات  وروؤى  معطيات  على  للح�شول  ال�شخمة 
قّيمة لتح�شني العمليات الت�شغيلية. ويعتزم امل�شرف 
املرحلة  لدعم  وم�شاريع  م��ب��ادرات  تطوير  موا�شلة 
التالية يف رحلة حتوله الرقمي، مبا يف ذلك تو�شيع 
جديدة  ميزات  واإط���الق  ومنتجاته  حلوله  حمفظة 

عرب تطبيق الهواتف الذكية.

اأبوظبي  م�����ش��رف  اأ����ش���ب���ح   ،2021 ف���رباي���ر  ويف 
يح�شل  العامل  يف  اإ�شالمي  م�شرف  اأول  االإ�شالمي 
ع��ل��ى االإ����ش���دار ال���راب���ع م��ن ال�����ش��ه��ادة ال��ذه��ب��ي��ة من 
“نظام الريادة يف ت�شميمات الطاقة والبيئة” )ليد( 
اخل�شراء،  لالأبنية  االأمريكي  املجل�ض  عن  ال�شادرة 
يف  للبيئة”  “�شديق  ف���رع  اأول  اف��ت��ت��اح  ب��ع��د  وذل���ك 
باأ�شلوب  اإع��ادة ت�شميم جذرية  بعد عملية  م��ول  دمل��ا 

م�شتدام. 

درهم  مليار   1.2
تدا�لت اأ�شواق املال 

الإماراتية اأم�ض
•• اأبو ظبي -وام:

االإماراتية  امل���ال  اأ����ش���واق  ح��اف��ظ��ت 
قبل  ال�����ي�����وم  يف  ن�������ش���اط���ه���ا  ع���ل���ى 
االأ�شبوعية  تعامالتها  االأخري من 
املربمة  ال�شفقات  قيمة  وارتفعت 
 . دره������م  م���ل���ي���ار   1.2 ن���ح���و  اإىل 
ل�شوق  ال��ع��ام  امل��وؤ���ش��ر  اأغ��ل��ق  وفيما 
اأب���وظ���ب���ي ل��������الأوراق امل���ال���ي���ة عند 
..اأقفل  ن��ق��ط��ة   6115 م�����ش��ت��وى 
املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل عند 
بزيادة  ن��ق��ط��ة  م�شتوى2650 
مع  ب��امل��ق��ارن��ة   %  0.24 ن�شبتها 

جل�شة اليوم ال�شابق .
م���ن مكا�شبه  اع���م���ار  ���ش��ه��م  وع����زز 
واأغلق  دره���م   3.91 ع��ن��د  مغلقا 
���ش��ه��م اع���م���ار م���ول���ز ع��ن��د 1.90 
دره��م ودام���اك 1.24 دره��م .ويف 
قطاع البنوك ارتفع �شهم بنك دبي 
االإ�شالمي غلى 4.49 درهم فيما 
قفز �شهم ارامك�ض اإىل 4.10 درهم 
. ويف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
العقارية  ال��دار  �شركة  �شهم  ارتفع 
تداوالت  و�شط  دره��م   3.54 اىل 
درهم  مليون   361 قيمتها  بلغت 
اىل  للتوزيع  ادن��وك  �شهم  .وارتفع 
اأغلق  .فيما  4.63 درهم  م�شتوى 
القاب�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ة  �شهم 
عند 91 درهما ي�شار اىل اأن جل�شة 
االأ�شبوع  م��ن  االأخ����ري  ق��ب��ل  ال��ي��وم 
�شهم  مليون   284 ت��داول  �شهدت 
فيما و�شل عدد ال�شفقات املربمة 

3608 �شفقات.

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية �شركة مرا�شي “بي اأند اأو” 
ومببادرة  ال��ع��امل��ي��ة،  دب��ي  مل��وان��ئ  التابعة 
لليخوت”  “فابيوال�ض  ����ش���رك���ة  م����ن 
ال�شريك املنظم، ت�شت�شيف دبي الن�شخة 
ال��ع��امل��ي��ة لليخوت  ال��ق��م��ة  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة 
 8 يومي  عقدها  �شيتم  والتي  الفاخرة، 
و 9 دي�شمرب 2021، على منت الفندق 

العائم “كوين اإليزابيث 2«. 
ع����دًدا من  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��ق��م��ة  و�شت�شم 
ال���رائ���دة يف �شناعة  ال��ق��ي��ادي��ة  اجل��ه��ات 
اليخوت الفاخرة، من بينهم كبار مطوري 
و���ش��َن��اع ال��ي��خ��وت ال��ف��اخ��رة، ونخبة من 
�شيتم  كما  بالقطاع.  واملهتمني  اخل��رباء 
ت�شليط ال�شوء على اأثر تطوير مرا�شي 
ال���ف���اخ���رة ع��ل��ى من���ط احلياة  ال��ي��خ��وت 
اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ض  وقطاع ال�شياحة، 
دول  يف  اجلديدة  والتوجهات  التغريات 
والعامل.  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض 
واالأفكار  املناق�شات  اخل��رباء  و�شيتبادل 
االإم����ارات  دول���ة  ال�شناعة يف  ح��ول من��و 
ومنطقة ال�شرق االأو�شط، واحلوار حول 
دور التكنولوجيا احلديثة، وتبني اأف�شل 
مم��ار���ش��ات اال���ش��ت��دام��ة الإح������داث ثورة 

يتعلق  ما  ال�شيما  والعقبات،  التحديات 
بجائحة كوفيد-19.«

من جانبه اأو�شح القبطان توين كرابي 
فابيوال�ض  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
لرعاتنا  ب��ال�����ش��ك��ر  “نتقدم  ل��ل��ي��خ��وت: 
الذين وقفوا اإىل جانبنا طوال االأوقات 
القمة  ه���ذه  اأن  ل��ه��م  ون���وؤك���د  امل��ا���ش��ي��ة. 
مثايل  وق��ت  يف  تنظيمها  �شيتم  الهامة 
ي�شمح لها بامل�شي قدًما باأمان للنهو�ض 

بقطاع اليخوت الفاخرة.«
ت�شتمر  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  اأج���ن���دة  و�شت�شمل 
ي����وم����ني ج���ل�������ش���ات ت�����وع�����وي�����ة، وور��������ض 
ع���م���ل، وف���ر����ض ل��ل��ت��وا���ش��ل ب���ني جميع 
احلا�شرين. و�شيتم االإعالن عن جدول 
االأعمال التف�شيلي على املوقع الر�شمي 

للقمة قريًبا.

نوعية يف هذا القطاع.
التنفيذي  املدير  وقال حمزة م�شطفى، 
“تعد  للعمليات يف مرا�شي “بي اآند اأو”: 
حدًثا  الفاخرة  لليخوت  العاملية  القمة 
ي��رتق��ب��ه ج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ون ب��ال��ق��ط��اع يف 
دول��ة االإم��ارات وح��ول العامل. وي�شعدنا 
التي   2021 لعام  دورتنا  عن  االإع��الن 
�شتعزز مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت 
ال��ف��اخ��رة. متطلعني م��ن خ��الل توحيد 

لليخوت”،  “فابيوال�ض  م���ع  ج��ه��ودن��ا 
اإىل  املا�شيتني،  القمتني  يف  و�شركائنا 
موا�شلة ما حققناه من جناح، وا�شتكمال 
كوجهة  للمنطقة  ال��رتوي��ج  يف  مهمتنا 

�شياحية مف�شلة لليخوت الفاخرة.«
واأ�شاف م�شطفى: “وفًقا لتقرير �شوق 
 ،2020 ع��ام  ال��ع��امل��ي  ال��ي��خ��وت  �شناعة 
ال�شوق  ق��ي��م��ة  ت��رت��ف��ع  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن 
اإىل  لت�شل  ال��ي��خ��وت  ل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة 

بحلول  اأم��ري��ك��ي  دوالر  م��ل��ي��ار   84.7
قدره  �شنوي  من��و  مبعدل   ،2027 ع��ام 
ع��ام. وبتقييم  بعد  ع��اًم��ا  امل��ائ��ة  4.1 يف 
هذه االأرق��ام، نتوقع اأن تنعك�ض نتائجها 
ا.  اأي�شً ال��ف��اخ��رة  ال��ي��خ��وت  �شناعة  على 
العاملية  القمة  اأن  من  يقني  على  ونحن 
النمو،  ه��ذا  من  اال�شتفادة  يف  �شت�شاعد 
وت��وظ��ي��ف��ه م���ن خ���الل ت��ث��ق��ي��ف واإع����الم 
ومناق�شة  ال��ت��ط��ورات  ب���اأح���دث  ال��ق��ط��اع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ثالث  اختيار  عن  )“الدار”(  العقارية  ال��دار  �شركة  اأعلنت 
يف  وذل��ك  العقارية،  التكنولوجيا  جم��ال  يف  نا�شئة  �شركات 
يتمّثل  ال��ذي  اأب”  “�شكيل  االأع��م��ال  ت�شريع  برنامج  اإط���ار 
ة منو ملمو�شة تدعم ال�شركات العاملية  هدفه يف توفري من�شّ
وتاأ�شي�ض  للتو�ّشع  ال��ع��ق��اري��ة  التكنولوجيا  ح��ل��ول  ب��اأح��دث 
اأعمالها يف دولة االإمارات. و�شوف ت�شتفيد ال�شركات النا�شئة 
امل�شاريع  �شتوفرها  التي  امللمو�شة  النمو  فر�ض  الثالثة من 
من  ع���دد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “الدار”  م��ن  امل��ق��دم��ة  التجريبية 
املوؤ�ش�شات الرائدة االأخرى يف املنطقة. وجاء اإطالق برنامج 
 ،)startAD( »اإيه دي “�شتارت  بال�شراكة مع  “�شكيل اأب” 
من�شة االبتكار وريادة االأعمال يف جامعة نيويورك اأبوظبي، 
وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��دع��م م��ن ���ش��رك��ة مت��ك��ني. وجت����در االإ�شارة 
�شكيل  “الدار  برنامج  م��ن  االأوىل  الن�شخة  اإط���الق  مت  اأن��ه 
تقدمي  ب��اب  ك��ان  حيث   ،2021 ف��رباي��ر  �شهر  خ��الل  اأب” 
النا�شئة من جميع  ال�شركات  اأم��ام  امل�شاركة مفتوحاً  طلبات 
رئي�شية،  مو�شوعات  ثالثة  على  الرتكيز  مع  العامل  اأنحاء 
الذكية.  والتنمية  البيانات  وحتليل  اال�شتدامة  وه��ي:  اأال 
وق���د تلقى ال��ربن��ام��ج اأك���ر م��ن 200 ط��ل��ب م�����ش��ارك��ة من 
ت�شع  �شملت  خمت�شرة  قائمة  اعتماد  الحقاً  ومت  دول��ة،   31
اجلل�شات  من  �شل�شلة  �شمن  امل�شاركة  بهدف  نا�شئة  �شركات 
التدريبية االفرتا�شية، حتت اإ�شراف جمموعة من اخلرباء، 
وق���د مت  اأع���م���ال ���ش��رك��ة “الدار”.  وال��ت��وا���ش��ل م��ع وح����دات 
فر�شة  العقارية  التكنولوجيا  �شركات يف جمال  منح ثالثة 
تنفيذ م�شاريع جتريبية بالتعاون مع الدار، بينما �شتوا�شل 
ال�شركات االأخرى امل�شاركة يف الربنامج التعاون مع “الدار” 
مت  التي  ال�شركات  يلي  وفيما  امل�شتقبلية.  امل�شاريع  خ��الل 
اختيارها لتنفيذ امل�شاريع التجريبية: • اإنفيو، �شركة اأملانية 
نا�شئة تقدم حلواًل مبتكرًة يف جمال اإنرتنت االأ�شياء والتي 
متكاملة  منظومة  تاأ�شي�ض  على  االأبنية  ق��درة  بدورها  تعزز 
ومن  وحتليلها  جتميعها  على  وتعمل  البيانات  ب��ني  تربط 
مبتكرة  واأدوات  اأجهزة  عرب  تلقائياً  اأو  يدوياً  تطويرها  ث��ّم 

�شركة تتخذ من فنلندا  مت�شلة باالإنرتنت.  »جي بيلدر”، 
الرقمي  االت�شال  تتيح  ة  لها، جنحت يف تطوير من�شّ مقراً 
بني العمالء وفريق امل�شروعات وموقع البناء.   مرتيكو�ض، 
تقدم  ل��ه��ا،  م��ق��راً  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ن  تتخذ  نا�شئة  �شركة 
ة  من�شّ ع��رب  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  يف  مبتكرة  برجمية  ح��ل��واًل 
الت�شغيلية  الكفاءة  تعزيز  على  الرتكيز  مع  مبتكرة،  رقمية 
وجّودة العقارات والهواء الداخلي. ومت اختيار هذه ال�شركات 
العاملية  التكنولوجيا  من�شة  اإىل  اأي�شاً  لالن�شمام  النا�شئة 
Hub71 يف اأبوظبي، والتي تقدم حوافز عديدة وحزمة من 
اخلدمات القّيمة. كما اأنها تتيح الو�شول اإىل اأبرز ال�شركاء 
من القطاع احلكومي واملوؤ�ش�شي بهدف متكني هذه ال�شركات 
وحتقيق  منتجاتها  حم��ف��ظ��ة  ن��ط��اق  ت��و���ش��ي��ع  م��ن  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
كوادرها  تطوير  اإىل  باالإ�شافة  ال�شوق،  يف  الواعدة  الفر�ض 
وجمع التمويل الالزم، وذلك بالتواجد �شمن جمتمع اأعمال 
حيوي مت�شارع النمو. وتعقيباً على هذا الربنامج، قال معن 
العولقي، املدير التنفيذي لال�شرتاتيجية والتحول يف �شركة 
دفة  الدولية  النا�شئة  ال�شركات  �شوق  “قاد  العقارية:  ال��دار 
االأخرية،  ال�شنوات  خ��الل  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجي  ال��ت��ط��ّور 
وها نحن االآن ن�شهد تو�شعاً يف االأن�شطة اال�شتثمارية داخل 
2020 وح����ده، مت  ال��ع��ام  ال�����ش��رق االأو����ش���ط. ف��ف��ي  منطقة 
ا�شتثمار اأكر من مليار دوالر يف قطاع ال�شركات النا�شئة يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، وذلك وفقاً للتقرير 
املعني   2021 ال��ع��ام  خ���الل   MAGNiTT ع��ن  ال�����ش��ادر 
االإمارات،  دول��ة  وكانت  املنطقة.  يف  اال�شتثمارية  بامل�شاريع 
على وجه اخل�شو�ض، يف طليعة هذا التحّول الواعد، حيث 
ا�شتحّوذت على ربع �شفقات ومعامالت ال�شركات النا�شئة يف 
’الدار  برنامج  “يكت�شب  قائاًل:  العولقي  واأ�شاف  املنطقة. 
من  متكننا  رائعة  ة  من�شّ باعتباره  كبرية  اأهمية  اأب’  �شكيل 
اال�شتفادة من اإمكانات �شوق ال�شركات النا�شئة، التي تن�شط 
يف قطاع التكنولوجيا العقارية، وكذلك تبنّي اأحدث املفاهيم 
املبتكرة بهدف تعزيز كفاءاتنا التناف�شية. ويف هذه املنا�شبة، 
مبا  ونفخر  املثمر  الربنامج  ه��ذا  يف  امل�شاركني  كافة  نهنئ 
قدموه من مفاهيم مبتكرة، والتي �شتحقق بال �شك تاأثرياً 

اإي��ج��اب��ي��اً يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري«. وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال رامي�ض 
نائب عميد  جاغاناثان املدير العام ملن�شة “�شتارت اإيه دي”، 
واالبتكار:  االأعمال  ريادة  ل�شوؤون  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
من  اأك��ر  على  ي�شتحوذ  العقاري  القطاع  اأن  الرغم  “على 
اأن���ه ال تتبّنى  اإال  ال��دول��ي��ة،  م��ن حمفظة االأ���ش��ول   %  50
العقارية  ال�شركات  من   58% �شوى  رقمية  ا�شرتاتيجية 
عاملياً. ويف �شوء التطورات التكنولوجية واالإمكانات الرقمية 
حتقيق  اإىل  الرامية  امل�شاعي  مع  جنب  اإىل  جنباً  ال��واع��دة، 
اال�شتدامة والتغريات الطارئة على �شلوك امل�شتهلكني، فقد 
تطوير  اإىل  ملحة  ب�شدد حاجة  اأننا  جلياً  الوا�شح  بات من 
االإمارات،  دول��ة  ويف  اإمكاناته.  مب�شتوى  واالرت��ق��اء  القطاع 
بعجلة  ال��دف��ع  يف  ب���دور حم���وري  ال��ع��ق��اري  القطاع  ا�شطلع 
النمو االقت�شادي على مدى العقدين املا�شيني، حيث بلغت 
م�شاهمته �شمن الناجت املحلي االإجمايل الإمارة اأبوظبي نحو 
ة ’�شتارت اإيه  38.4 مليار درهم خالل 2019. وتفخر من�شّ
ديه’ ب�شراكتها مع ’الدار’ الهادفة اإىل قيادة م�شرية التحّول 
اأبوظبي،  من  انطالقاً  ال��دويل  العقاري  القطاع  الرقمي يف 
وبناء  ت�شاركي  اقت�شاد  اأ�ش�ض منظومة  اإر�شاء  ي�شاهم يف  مبا 
ال�شركات  ك��اف��ة  �شتتمكن  وم�����ش��ت��دام��ة«.  ذك��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات 
يف  وم�شتدامة  مبتكرة  حلول  تقدم  التي  امل�شاركة،  النا�شئة 
التي  االأعمال  �شبكات  من  اال�شتفادة  من  العقارية،  القطاع 
توفرها “الدار” للم�شي قدماً يف تنفيذ م�شاريعها يف دولة 
قيم  برت�شيخ  العقارية”  “الدار  �شركة  تلتزم  االإم�����ارات. 
لالبتكار،  الوطنية  اال�شرتاتيجية  م��ن  انطالقاً  االب��ت��ك��ار، 
اإطار ي�شمن امل�شي قدماً يف تنفيذ  حيث جنحت يف تطوير 
املمار�شات املبتكرة مع الرتكيز على 3 جماالت ا�شرتاتيجية، 
النا�شئة  لل�شركات  حا�شنة  برامج  املوؤ�ش�شي،  االبتكار  وهي: 
ال�شركات  اال�شتثمار يف  واأخ��رياً  التكميلية  القطاعات  �شمن 

املدعومة بحلول التكنولوجيا اجلديدة.
ال���دار جهودها  ت��وا���ش��ل  اال�شرتاتيجية،  ه��ذه  م��ن  وك��ج��زء   
املتمّثلة يف تطوير ودعم عدد من املن�شات والربامج الداعمة 
النا�شئة  التكنولوجيا  مفاهيم  ودع��م  االبتكار  قيم  لتعزيز 

والكوادر ال�شابة يف جميع اأنحاء االإمارات.

خالل اأول ن�صخة من برناجمها �صكيل اأب..

الدار تختار ثالث �شركات نا�شئة عاملية يف جمال التكنولوجيا العقارية لتنفيذ م�شاريع جتريبية 

مرا�شي »بي اآند اأ�« � »فابيول�ض لليخوت« تك�شفان عن 
موعد  انطالق القمة العاملية لليخوت الفاخرة 2021 يف دبي

ارتفاع متو�شط �شعر خامات اأ�بك اىل 65.09 د�لر للربميل خالل مايو
•• ابوظبي -وام:

اأ�شواق النقط ن�شاطا كبريا خالل االأيام الثالثة املا�شية مما رفع املتو�شط ال�شهري ل�شعر �شلة  �شهدت 
خامات “اأوبك” اىل 65.09 دوالر للربميل خالل �شهر مايو 2021 بزيادة ن�شبتها %2.9 مقارنة مع 
ابريل مع العام ذاته وذلك بح�شب ما تظهره اأحدث التوقعات ال�شادرة عن منظمة الدول امل�شدرة للنفط 
. واأ�شارت توقعات املنظمة اإىل ارتفاع املتو�شط ال�شنوي ل�شعر خاماتها خالل العام 2021 اىل 61.02 

. دوالر للربميل بزيادة قدرها 19.6 دوالر للربميل وبن�شبة %47.1 مقارنة مع العام 2020 
وكانت اأ�شعار النفط �شجلت ن�شاطا قويا خالل جل�شات التداول يف االأ�شواق االآجلة عرب بور�شة نيويورك 
وبور�شة انرتكونتينتال يوم الثالثاء املا�شي وذلك بدعم من حالة التفاوؤل باأن يعزز ا�شتئناف الن�شاط 

االقت�شادي يف اأمريكا واأوروبا من حجم الطلب على النفط .

ب�شمه  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
املغرب اجلن�شية   ، امليمونى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )D X 3 0 4 0 3 9 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0544883447

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ حممد �شاهيد 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  ����ش���اه 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5154771NE( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0502444511

فقدان جواز �شفر
ميالنى  امل������دع������و/  ف����ق����د 
الفلبني     ، ج������وان  ب���وق���ي���و 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1668463P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0545487556

فقدان جواز �شفر

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
SHARJAH FEDERAL COURT OF FIRST INSTANCE

Notification by Publication in English Languages
In Appeal No. 407 of 2021 - Civil

Το : Appellee/ SHANAVAS MANATH PARAMBIL
NOTIFICATION SUBJECT

Kindly be informed that the Appellant / NAWSHEIN BAY NURJAHAN 
HARUN SIT has appealed against the Judgment issued in Case No. 
299 of 2021 - Civil Pulmonary, Sharjah. Such Appeal is scheduled 
for consideration in the Session held on Monday, corresponding to 
24/05/2021, at 09:30 AM at the premises of this Court before the 2nd 
Civil Circuit.
THEREFORE, please kindly appear before the Court in person or by an 
authorized attorney to present your defense. If you "the Appellee" do not 
appear before the Court, the Court will hear the Appeal in accordance 
with the provisions of the Law.
Note: This Notification shall be published at the expense of the Appellant 
without any liability on the Court towards the rights of others.
Head of Registry of Court Clerks

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
IN CASE NO. AJCAPCIPOR2021/0000355/ COMMERCIAL

(SUMMARY)
Through publication and on the court declarations board

Appellee: Iftikhar Ahmed Masoud Ahmed
Address: Sharjah, Rolla, Behind Zamzam Alareesh Garments Restaurant
Kindly know that the appellant: Aqaar Corporation, appealed the 
verdict issued dated ../../20... in the of first insatance No. case 
AJCAPCIPOR2021/0000355 Civil Court of Appeal, Commercial 
(Summary).
You have to attend by yourself or by your attorney before Ajman Court in 
Judiciary House ........ on........ corresponding to 06-07-2021 at 09:00 AM 
and to submit the statements you have. In case of non-attendance by you 
or your legal attorney, the court shall hear the case in your absentia.
Judicial Services Office
Omar Rashid Almahiri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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املال والأعمال
اخلميس   6    مايو   2021  م   -   العـدد   13234  

Thursday    6   May   2021   -  Issue No   13234

غرفة عجمان تنظم جمل�صا رم�صانيا اقت�صاديا

املبادرات احلكومية �د�رها يف تطوير منظومة القت�شاد الوطني �تعزيز تناف�شيته

عبداهلل املويجعي: �صرورة ا�صتفادة رواد الأعمال من الفر�ص ال�صتثمارية املتاحة يف ظل ما توفره احلكومة من ممكنات وحمفزات
عبد اهلل اآل �صالح: احلزم التحفيزية �صاهمت ب�صكل مبا�صر يف الدفع بالقطاع القت�صادي ومنو قطاعاته 

جمال اجلروان: التعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�ص يعزز تناف�صية القطاع القت�صادي
فهد القرقاوي: التعامل الأمثل مع اجلائحة عزز من ثقة امل�صتثمرين يف القت�صاد الإماراتي

ح�صني املحمودي: احلا�صنات البتكارية لها دور مهم يف النمو القت�صادي 

•• عجمان - الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
املجل�ض الرم�شاين االإقت�شادي بعنوان 
“املبادرات احلكومية ودورها يف تطوير 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد  منظومة 
املهند�ض  �شعادة  بح�شور  تناف�شيته” 
رئ��ي�����ض جمل�ض   � امل��وي��ج��ع��ي  ع���ب���داهلل 
الإ�شتعرا�ض  ع���ج���م���ان،  غ���رف���ة  اإدارة 
االإ�شتثمارات  جهود احلكومة يف جذب 
امل��ت��اح��ة ومناق�شة  وال��ف��ر���ض  امل��ب��ا���ش��رة 
اآخ��ر ت��ط��ورات القطاع االإق��ت�����ش��ادي يف 

الدولة.
عبد  �شعادة  الرم�شاين  املجل�ض  ح�شر 
االقت�شاد  وزارة  وك��ي��ل  �شالح  اآل  اهلل 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، و�شعادة  ل�����ش��وؤون 
رئي�ض  نائب  النعيمي  اأحمد  بن  �شامل 
و�شعادة  عجمان  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
ج��م��ال ���ش��ي��ف اجل�����روان االأم����ني العام 
ملجل�ض االإمارات للم�شتثمرين باخلارج، 
اجل��ن��اح��ي مدير  علي  و���ش��ع��ادة حممد 
ب��االن��اب��ة و�شعادة  ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال����ق����رق����اوي،  ف��ه��د 
ملوؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار، و�شعادة 
التنفيذي  الرئي�ض  املحمودي  ح�شني 
ملجمع ال�شارقة للبحوث والتكنولوجيا 
واالبتكار، واأدار حوار املجل�ض االإعالمي 

خالد املرزوقي.
عبداهلل  �شعادة  بكلمة  املجل�ض  اإ�شتهل 
باحل�شور  خ��الل��ه��ا  رح���ب  امل��وي��ج��ع��ي، 
اأثبتت ريادتها  اأن دولة االإم��ارات  واأكد 
ت�شريعاتها  تكيف  ع��رب  االإق��ت�����ش��ادي��ة 
االقت�شادي  القطاع  تناف�شية  ل�شمان 
جانب  اإىل  االع����م����ال  واإ����ش���ت���م���راري���ة 
ال��ت��ع��ام��ل ال��ن��م��وذج��ي واالإح�����رتايف مع 
فر�شتها  ال��ت��ي  وامل���ت���غ���ريات  ال��ت��ب��ع��ات 
امل�����ب�����اردات  اأن  م���و����ش���ح���اً  اجل����ائ����ح����ة، 
وت�شاهم  �شاهمت  الوطنية  واملحفزات 

ال���ق���ط���اع  ب�������ش���ك���ل رئ����ي���������ش����ي يف من������و 
املن�شاآت  واإ�����ش����ت����دام����ة  االق����ت���������ش����ادي 
الدولة وتهيئة بيئة جاذبة  العاملة يف 

لالإ�شتثمارات املبا�شرة.
�شملت  ال���ت���ي  “التعديالت  واأ�����ش����اف 
قانون ال�شركات واجازة منح اجلن�شية 
واأ�شحاب  للم�شتثمرين  االإم���ارات���ي���ة 
االإم����ارات  و�شعت  التخ�ش�شية  امل��ه��ن 
االإ�شتثمارات  ج��ذب  خارطة  راأ���ض  على 
حلت  بحيث  وعاملياً،  اإقليمياً  املبا�شرة 
عربياً  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  االإم��������ارات 
يف  ع��امل��ي��اً  ع�شرة  واخلام�شة  واإقليمياً 
اال�شتثمار  يف  ل��ل��ث��ق��ة  ك���ريين  امل��وؤ���ش��ر 
االأجنبي املبا�شر للعام اجلاري 2021، 
االقت�شادات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ة 
النهج  على  تاأكيد  يف  ال��ك��ربى  العاملية 
من  املعتمد  واالإ�شت�شرايف  االإ�شتباقي 
ريادة  ل�شمان  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  قبل 

االقت�شاد االإماراتي عاملياً«.  
وقال رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة عجمان 
“ت�شهد الدولة اإرتفاعاً مطرداً يف قيمة 
اال���ش��ت��ث��م��ار االج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر ال����وارد 
توجيهات  بف�شل  االم����ارات  دول���ة  اىل 
االإمارات  و�شيا�شات  الر�شيدة  القيادة 
االإقت�شاد  تناف�شية  لتعزيز  ال��داع��م��ة 
ودعا  املتاحة،  االإ�شتثمارية  والفر�ض 
�شعادة عبداهلل املويجعي رواد االأعمال 
االإ�شتثمارية  الفر�ض  من  لالإ�شتفادة 
امل��ت��اح��ة وخ���و����ض غ��م��ار ال��ع��م��ل احلر 
ال�شيما يف ظل ما توفره احلكومة من 

ممكنات وحمفزات. 
ك��م��ا اأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االإ���ش��ت��ث��م��ار يف 
اأ�شا�شاً  باإعتبارها  واملعلومات  البيانات 
ال�شيا�شات  ور�شم  القرار  الإتخاذ  داعماً 
ور�شد االأولوليات الوطنية واإ�شت�شراف 

امل�شتقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اأن  االق��ت�����ش��اد،  وزارة  وك��ي��ل  �شالح  اآل 

ال��دول��ة �شهد جم��م��وع��ة من  اإق��ت�����ش��اد 
والتي  وامل���ب���ادرات  التحفيزية  احل���زم 
الدفع  يف  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  ���ش��اه��م��ت 
وترية  وت�شريع  االقت�شادي  بالقطاع 
بعد  م��ا  اإق��ت�����ش��اد  اإىل  وال��ت��ح��ول  النمو 
فر�ض  اإىل  التحديات  وحتويل  كورونا 
باأن�شطة  االإم���������ارات  اإق���ت�������ش���اد  ت���ق���ود 

وقطاعات جديدة.
33 مبادرة  ق��دم��ت  ال��دول��ة  اأن  واأف����اد 
حت����ف����ي����زي����ة وم����ن����ه����ا جم����م����وع����ة من 
مع  للتما�شى  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعات 
مرحلة  وت��اأ���ش��ي�����ض  ال���ت���ع���ايف  م��رح��ل��ة 
وحتقيق  امل�شتقبل  الإق��ت�����ش��اد  ج��دي��دة 
جاذبية  يف  ت�������ش���ب  ن���وع���ي���ة  ق����ف����زات 

وحت�شني اآداء االأعمال.
االقت�شاد،  وزارة  وك��ي��ل  واإ���ش��ت��ع��ر���ض 
يف  ودوره  وتعديالته  ال�شركات  قانون 
اأكر  مرحلة  اإىل  الدولة  اإقت�شاد  نقل 
ج��اذب��ي��ة االأم����ر ال���ذي ���ش��اه��م يف زيادة 
�شركات  وج��ذب  املبا�شرة  االإ�شتثمارات 
الدولة،  داخ����ل  ل��ل��ع��م��ل  ك���ربى  ع��امل��ي��ة 
اإمارة  لكل  اأت���اح  ال��ق��ان��ون  ان  مو�شحا 
االأجنبي  لالإ�شتثمار  اإ�شرتاطات  و�شع 
املتعلقة  االإ�شرتاطات  وكذلك  املبا�شر 
ال�شركات   اإدارة  جم��ال�����ض  ب��ع�����ش��وي��ة 
روؤي���ت���ه���ا وخططها  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
حري�شة  ال��وزارة  اأن  موؤكداً  التنموية، 
ك���اف���ة اجلهات  م����ع  ال��ت��ع�����������������اون  ع���ل���ى 

املعنية.
واأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ج��م��ال �شيف اجل���روان 
االأم���������ني ال�����ع�����ام مل���ج���ل�������ض االإم�����������ارات 
بال�شيا�شة  ب����اخل����ارج،  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ل��دول��ة االإم������ارات يف تنويع  احل��ك��ي��م��ة 
ج����ذب  االإم���������ارات���������ي يف  االق����ت���������ش����اد 
االإ�����ش����ت����ث����م����ارات امل����ب����ا�����ش����رة وك���ذل���ك 

االإ�شتثمار اخلارجي للدولة.
دولة  االإقت�شادي يف  الت�شريع  اأن  واأكد 
وال�شواب  بال�شرعة  يت�شم   االإم����ارات 

اإت���خ���اذ ال���ق���رار وال��ت��ك��ي��ف االم���ث���ل مع 
م�شيدا  العاملية،  وامل��ت��غ��ريات  االو���ش��اع 
بجهود وزارة االقت�شاد يف و�شع خطة 
اإ���ش��ت�����ش��راف��ي��ة وا���ش��ح��ة املعامل  وروؤي�����ة 
التالحم  ثمن  كما  امل�شتقبل،  الإقت�شاد 
احل��ك��وم��ي واخلا�ض  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 

لتعزيز تناف�شية القطاع االقت�شادي.
االإم��������������ارات  جم����ل���������ض  ان  واأو���������ش��������ح 
يعمل  ب�������اخل�������ارج  ل���ل���م�������ش���ت���ث���م���ري���ن 
للوجهات  حم�����ددة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ���ش��م��ن 
لتكامل  وجت��اري��اً،  اإ�شتثمارياً  االأف�شل 
االإ���ش��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة مع 
يف  اخلارجية  االإماراتية  االإ�شتثمارات 

تنويع االقت�شادي االإماراتي.
من جانبه اأو�شح �شعادة فهد القرقاوي، 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 
وما  االإقت�شادية  البيئة  اأن  اال�شتثمار، 
ت��وف��ره م��ن م��ق��وم��ات وحم���ف���زات تعد 
امل�شتثمرين  جل��ذب  االأ�شا�شي  العامل 
اهمية  اإىل  واأ�����ش����ار  االع����م����ال،  ورواد 
التوا�شل بني اجلهات احلكومية املعنية 
وامل�شتثمرين  االق���ت�������ش���ادي  ب��ال�����ش��اأن 
ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ط��وي��ر وج���ذب 

اال�شتثمارات.
ب�شكل  االقت�شادي  القطاع  اأن  واأ�شاف 
ع������ام ي��ت��ط��ل��ب خ���ل���ق ف����ر�����ض ج���دي���دة 
وت�شكيل قطاعات تتوافق مع متطلبات 
املرحلة القادمة، كما اأكد على العن�شر 
قدما  للدفع  املواهب  وج��ذب  الب�شري 

بالقطاع.
مواجهة  على  ال��ق��درة  ان   اإىل  واأ���ش��ار 
من  يزيد  امل��ث��ايل  والتعامل  امل��ت��غ��ريات 
املبا�شرة،  االأجنبية  اال�شتثمارات  جذب 
ال��ت��ع��ام��ل االأم����ث����ل مع  اأن  م���و����ش���ح���اً  
امل�شتثمرين يف  ثقة  عزز من  اجلائحة 

االقت�شاد االإماراتي.
املحمودي  ���ش��ع��ادة ح�شني  واأ���ش��اد  ه��ذا   
ال�شارقة  مل��ج��م��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

واالبتكار،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ب��ح��وث 
ب����دور ح��ا���ش��ن��ات االع���م���ال ودوره�����ا يف 
كما  ناجحة،  مب�شاريع  االإقت�شاد  رف��د 
االبتكارية  احلا�شنات  اأهمية  على  اأكد 
والتي ت�شاهم ب�شكل رئي�شي يف ت�شريع 
اأن  واأو���ش��ح  االقت�شادي،  النمو  وت��رية 
لها  االأكادميية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات 
االقت�شادي  القطاع  رف��د  يف  كبري  دور 
املجاالت   خمتلف  يف  امل�شرعات  وتعزيز 
للتعاون  ����ش���ي���اغ���ة  اإع����������ادة  ل��ن�����ش��ه��د 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 

واالأكادميية والنفع العام.
واأ�شاف “احلا�شنات االإبتكارية �شيكون 
لها م�شاهمة مبا�شرة يف اال�شرتاتيجية 
والتكنولوجيا  ل��ل�����ش��ن��اع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
 Operation 300bn املتقدمة 
القطاع  م�شاهمة  رف��ع  اإىل  والهادفة   «
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال��وط��ن��ي  ال�شناعي 
يف  دره���م  مليار   300 اإىل  االإج��م��ايل 

العام 2031«.  
اإ���ش��ت��ع��ر���ش��ت زي��ن��ب احلمادي  وخ��ت��ام��اً 
وزارة  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اإدارة  م���دي���رة 
االق����ت���������ش����اد ت���ع���دي���ل اح�����ك�����ام ق���ان���ون 
�شي�شري  وال���ذي  التجارية  امل��ع��ام��الت 
واملتعلق   2022 ي��ن��اي��ر  م���ن  ب���داي���ة 
باإلغاء وجترمي اإ�شدار ال�شيكات بدون 
ر�شيد، موؤكدة ان دولة االإمارات تبذل 
التجارية  ال��ق��ط��اع��ات  لتنظيم  ج��ه��ود 
الدولة  ملكانة  تر�شيخاً  واالقت�شادية 
لكربى  رائ����د  ودويل  اق��ل��ي��م��ي  ك��م��رك��ز 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملية.
تنظيم  على  عجمان  غرفة  وحر�شت 
“هجني”   ب�شكل  الرم�شاين  املجل�ض 
يف مقر مركز عجمان لريادة االعمال 
ُب���ع���د عرب  اإىل ج���ان���ب احل�������ش���ور ع���ن 
ل�شمان  امل����رئ����ي  االإت���������ش����ال  ت��ق��ن��ي��ة 
االإجراءات  وتطبيق  االإ�شتفادة  تعميم 

االإحرتازية. 

 10.3مليار درهم اإيرادات 
»طاقة« خالل الربع الأ�ل

•• اأبوظبي-وام:

 10.3 بقيمة  اإي��رادات  “طاقة”  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  حققت 
مليار دره��م خ��الل ال��رب��ع االأول م��ن ال��ع��ام اجل���اري 2021 ب��زي��ادة 3% 
بتح�شن  النتائج مدفوعة  وج��اءت  املا�شي  العام  ذاتها من  بالفرتة  مقارنة 

اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية يف قطاع النفط والغاز.
االأرباح  بلغت  درهم يف حني  1.4 مليار  الدخل ح�شة-”طاقة  وبلغ �شايف 
مليار   4.7 واالإط���ف���اء  واال���ش��ت��ه��الك  وال�����ش��رائ��ب  ال��ف��وائ��د  احت�شاب  قبل 
االإيرادات  ارتفاع  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعك�ض  والتي   12% قدرها  بزيادة  دره��م 

وانخفا�ض النفقات الت�شغيلية وارتفاع الدخل يف ال�شركات الزميلة.
كما بلغت قيمة االإنفاق الراأ�شمايل 1.3 مليار درهم بزيادة قدرها 18% 
اأو  امل�شاريع  يف  للتاأخر  وال��ع��ائ��د   2020 ع��ام  يف  االإن��ف��اق  خلف�ض  نتيجة 

تاأجيلها مع بداية تف�شي جائحة “كوفيد–19” العاملية.
برتاجع   97.8% وامل��ي��اه  الكهرباء  نقل  �شبكات  يف  التوافر  معدل  وبلغ 
معدل  بلغ  حني  يف  الفرتة  لنف�ض  املا�شي  العام  معدل  مع  مقارنة  طفيف 
العاملي  ال�شعيد  على  املياه  واإنتاج  الكهرباء  توليد  الأعمال  التقني  التوافر 
امل�شجل يف نف�ض الفرتة من  %88.7 برتاجع طفيف مقارنة مع املعدل 
يف  لها  املخطط  لالنقطاعات  رئي�شي  ب�شكل  ذل��ك  وي��رج��ع  املا�شي،  ال��ع��ام 

اأ�شول التوليد العاملية لدينا.
كما بلغ متو�شط اإنتاج النفط والغاز 120.7 مليون برميل مكافئ نفطي 
املا�شي،  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  باال�شتقرار  يت�شم  وال��ذي  يومياً 
االإنتاج يف  اأوروب��ا االنخفا�ض يف  االأعلى لالإنتاج يف  الكميات  حيث عو�شت 

اأمريكا ال�شمالية والعراق.
واأعلن املجل�ض عن توزيع اأرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم 
دفعات  اأرب���ع  م��ن  االأوىل  الدفعة  �شتكون  وه��ذه   . �شهم  لكل  فل�ض   0.55
وفقاً   2021 املالية  لل�شنة  لها  املُخطط  ال�شنوية  رب��ع  االأرب���اح  لتوزيعات 

لل�شيا�شة املعلنة لل�شركة لتوزيع االأرباح.
املنتدب  التنفيذي للمجموعة والع�شو  وقال جا�شم ح�شني ثابت، الرئي�ض 
العام  لهذا  االأول  الربع  “طاقة”  جمموعة  “اختتمت  “طاقة”:  ل��شركة 
اأع��م��ال مايل  اإىل حجم  وامل�شتند  م��رن  اأع��م��اٍل  ق��وي يج�ّشد من���وذَج  ب����اأداٍء 
وا�شرتاتيجي �شخم ك�شركة مرافق متكاملة. وانطالقاً من ا�شرتاتيجيتنا 
املعلنة حديثاً، والتي تركز على �شعينا لتحقيق النمو امل�شتدام واملربح، فاإن 
“طاقة” �شتوا�شل البناء على قدراتنا املالية. وخالل هذا العام 2021، 
باإقبال  حظيت  التي  لل�شندات  اإ�شدارنا  خ��الل  من  جديداً  اإجن���ازاً  حققنا 
اأبرز جاذبية اال�شتثمار  اأنحاء العامل، مما  امل�شتثمرين يف جميع  كبري من 

يف “طاقة” والتزامنا بتنفيذ ا�شرتاتيجيتنا.
على  الطلب  ع���ودة  ن��رى  حيث  ب��ت��ف��اوؤل  امل�شتقبل  نحو  “نتطلع  واأ���ش��اف: 
نتجت  التي  العاملية  التحديات  بعد  اأخ���رى  م��رة  وال�شلع  امل��راف��ق  خ��دم��ات 
اأو  االإم��ارات  ال�شوق، �شواًء هنا يف دول��ة  ا�شتمرار تعايف  عن اجلائحة. ومع 
خارجها، فاإن “طاقة” تتمتع بو�شع جيد يتيح لها موا�شلة م�شريتها نحو 

النمو ب�شفتها �شركة املرافق الرائدة منخف�شة الكربون يف اأبوظبي«.
وكانت جمموعة “طاقة” قد اأعلنت يف �شهر مار�ض املا�شي عن ا�شرتاتيجيتها 
اجلديدة حتى العام 2030 والرامية لتحقيق النمو امل�شتدام واملربح، مع 
اإيالء االأولوية لت�شريع اجلهود العاملية الرامية لتحقيق التحول يف قطاع 
رائدة  �شركة مرافق  تكون  ب��اأن  ال�شركة  اإىل جانب حتقيق طموح  الطاقة، 

منخف�شة الكربون.
الطاقة  على  ال��رتك��ي��ز  اجل��دي��دة  اال�شرتاتيجية  حم���اور  اأب���رز  وتت�شمن 
اأكر من  – بحيث ت�شبح ح�شتها  ال�شم�شية  – ال �شيما الطاقة  املتجددة 
%30 �شمن حمفظتها لتوليد الطاقة، اإ�شافة اإىل زيادة قدرتها يف جمال 
حتلية املياه بتقنية التنا�شح العك�شي عالية الكفاءة مبعدل الثلثني �شمن 
حمفظتها لتحلية املياه. وهذا ي�شمل االأعمال اجلارية حالياً، ومنها اأعمال 
ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  اأك��رب  م�شروع  يف  قريباً  �شتنطلق  التي  االإن�شاء 
حمطة  اإىل  اإ�شافة  “الظفرة”،  منطقة  يف  العامل  يف  واح��د  موقع  �شمن 

“الطويلة” لتحلية املياه بتقنية التنا�شح العك�شي.
قاعدة  لتنمية  اإ�شافية  دره��م  مليار   40 با�شتثمار  “طاقة”  التزمت  كما 
اأ�شولها املُنّظمة يف دولة االإم��ارات. وتعتزم ال�شركة الرتكيز على الفر�ض 
اأنها تخطط  الهيدروكربونات، كما  تاأثرها بقطاع  لتقليل  املجدية جتارياً 

لن�شر اأول تقاريرها عن اال�شتدامة خالل العام اجلاري 2021.

امل�شرف املركزي � �شويفت يعززان 
�شفافية املدفوعات عرب احلد�د

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن م�شرف االإمارات العربية املتحدة املركزي عن مبادرة تهدف اإىل تعزيز 
�شويفت،  التعاون مع  املدفوعات عرب احل��دود، من خالل  �شرعة و�شفافية 

ليكون اأول م�شرف مركزي يطبق هذه املبادرة على م�شتوى العامل.
وقد مت مبوجب هذه املبادرة، الربط بني نظام االإمارات للّتحويالت املالية 
التابع للم�شرف املركزي واأداة تتّبع املعامالت اخلا�شة ب�شويفت. و�شُيمكن 
هذا الربط املوؤ�ش�شات املالية التي تر�شل مدفوعات عرب احلدود اإىل دولة 
ال�شل�ض بني �شبكة  ال�شفافية والتحويل  االإم��ارات من اال�شتفادة من زيادة 
�شويفت ونظام االإمارات للّتحويالت املالية، باالإ�شافة اإىل متابعة تدفقات 

مدفوعاتها من من�شاأها وحتى نقطة ا�شتالمها ب�شكل اآين.
اخلا�شة  التتّبع  اأداة  بتحديث  املالية  للّتحويالت  االإم���ارات  نظام  �شيقوم 
ب�شويفت نيابة عن امل�شاركني فيه، عند دخول دفعة عرب احلدود اإىل النظام 
اإيداع االأم��وال يف ح�شاب امل�شتفيد النهائي يف دولة االإمارات؛  وعندما يتم 
دقيق  ب�شكل  الدفعة  املر�شل من معرفة م�شار  البنك  �شُيمكن  الذي  االأم��ر 
من  مزيداً  هذا  و�شي�شيف  عليها.  النهائي  امل�شتفيد  العميل  ح�شول  حتى 

الو�شوح على املعامالت اجلارية عرب احلدود.
الت�شغيلية يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  العزعزي،  الدكتور �شربي  وقال 
“ي�شعدنا اإطالق هذه املبادرة  م�شرف االإم��ارات العربية املتحدة املركزي: 
قابلية  وتعزز  االإم���ارات،  دول��ة  يف  املالية  االأ���ش��واق  بجاذبية  �شرتتقي  التي 
الربط بني اأنظمة الدفع الدولية واملحلّية، مع امل�شاهمة يف زيادة ال�شفافية 

من اأجل تقدمي خدمة اأف�شل للعمالء«.
بدوره، قال ديفيد وات�شون، الرئي�ض التنفيذي لال�شرتاتيجية يف �شويفت: 
“�شيوؤدي تنفيذ هذا امل�شروع اإىل حت�شني جتربة املوؤ�ش�شات املالية وعمالئها 
العامل.  اأن��ح��اء  م��ن جميع  االإم����ارات  دول��ة  اإىل  ير�شلون مدفوعات  ال��ذي��ن 
وفيما يعّد هذا امل�شروع االأّول من نوعه، فاإننا نتطّلع اإىل طرح هذا املفهوم 

يف االأ�شواق االأخرى«.

بتكلفة ا�صتثمارية 250 مليون درهم اماراتي

تايجر العقارية تبداأ ت�شليم �حدات م�شر�ع ذا �شكوير للم�شرتين يف دبي
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة تايجر العقارية – ال�شركة العقارية 
ال���رائ���دة يف دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة – 
للم�شرتين  ال�شكنية  ال��وح��دات  ت�شليم  ب��دء  ع��ن 
�شكوير  ذا  م�����ش��روع  يف  النهائيني  وامل�شتخدمني 
ال��واق��ع يف ق��ري��ة ج��م��ريا ال��دائ��ري��ة ب���اإم���ارة دبي، 
مليون   250 اال�شتثمارية  تكلفته  بلغت  وال��ذي 

درهم.
واأف��ادت ال�شركة يف بيان �شحفي اأنها متكنت من 
بناء وت�شييد امل�شروع واالنتهاء منه ح�شب املوعد 
الوحدات  ت�شليم  ج���رى  بينما  امل��ح��دد،  ال��زم��ن��ي 
النهائيني  وامل�شتخدمني  للم�شرتين  ال�شكنية 
وحداتهم  يف  واالإق��ام��ة  لالنتقال  با�شروا  الذين 

اجلديدة.

ال���زع���ب���ي املدير  امل���ه���ن���د����ض ع���ام���ر ول���ي���د  وق������ال 
ت�شريح  يف  العقارية   تايجر  ل�شركة  التنفيذي 
�شحفي باملنا�شبة:” لقد عملنا بكل جهد وتفاين 
�شكوير”  “ذا  م�����ش��روع  وت�شييد  تنفيذ  اأج���ل  م��ن 
امل�شرتين  م��ن��ا جت����اه  ال���ت���زام���اً  امل���ح���دد  ب��ال��وق��ت 
وحداتهم  بت�شليمهم  النهائيني  وامل�شتخدمني 
اأعمالنا  وا�شلنا  ق��د  و  ال��زم��ن��ي،  اجل���دول  ح�شب 
مع تطبيق االج��راءات االحرتازية لالإنتهاء من 
با�شتالم  للغاية  �شعداء  واالآن   ، الت�شييد  اأع��م��ال 

امل�شرتين لوحداتهم وانتقالهم اإليها«.
واأ�شاف املهند�ض عامر وليد:” يعترب م�شروع “ذا 
�شركة  اأطلقتها  التي  امل�شاريع  اأه��م  من  �شكوير” 
املا�شية،  القليلة  ال�����ش��ن��وات  يف  ال��ع��ق��اري��ة  تايجر 
امل�����ش��روع الذي  ح��ي��ث حر�شنا ع��ل��ى اط���الق ه���ذا 
يتمتع مبوقع متميز، وي�شم العديد من املرافق 

اخل��دم��ي��ة ل��ل�����ش��ك��ان، مم���ا ���ش��ج��ع اجل��م��ه��ور على 
لعرو�ض  اطالقنا  م��ع  خا�شة  والتملك  ال�����ش��راء 

�شداد مي�شرة ل�شراء الوحدات ال�شكنية.
على  يحافظ  ي��زال  ما  العقاري  القطاع  اأن  واأك��د 
جاذبيته ، مو�شحاً اأن ال�شركة ب�شدد درا�شة عدد 
العربية  العقارية يف دولة االم��ارات  امل�شاريع  من 

املتحدة والتي �شيجري الك�شف عنها بامل�شتقبل.
واحلوافز  امل��ب��ادرات  وليد  عامر  املهند�ض  وث��ّم��ن 
التي اأعلنت عنها القيادة الر�شيدة لدولة االمارات 
وال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا دور ه���ام وك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز ثقة 
م�شيداً  للدولة،  لوطني  باالقت�شاد  امل�شتثمرين 
على جتاوز  قدرته  اأثبت  الذي  العقاري  بالقطاع 
اأية ظروف اأو تاأثريات خا�شة مع توجه اجلمهور 
اأو  ال��ت��م��ل��ك  ب��غ��ر���ض  ال�شكنية  ال���وح���دات  ل�����ش��راء 

اال�شتثمار .
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تنظيم الت�شالت �احلكومة الرقمية ت�شدران دليل �اجهات الربجمة اأ�ل

رفع ا�شم الإمارات من قائمة الرقابة الأمريكية ملكافحة التقليد �القر�شنة

•• اأبوظبي - وام:

اأ������ش�����درت ه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م االت�������ش���االت 
هيئة  مع  بالتعاون  الرقمية  واحلكومة 
اأبوظبي الرقمية ودبي الذكية منهجية 
“واجهات الربجمة اأواًل” وعممتها على 
ب�شكل  تطبيقها  بهدف  املعنية  اجل��ه��ات 
وا�شع خالل املرحلة املقبلة من التحول 

الرقمي.
 »APIs« ال���ربجم���ة  واج����ه����ات  وت���ع���د 
االأ���ش��ل��وب االأم��ث��ل ل��ل��رب��ط ب��ني خمتلف 
ت���ق���دمي اخلدمات  اأج�����ل  م���ن  اجل���ه���ات 
اأي وقت،  للمتعاملني من كل مكان ويف 
اأو  ال��ق��ن��وات احلكومية  ك��ان ع��رب  ���ش��واء 
اخلا�ض..  ال��ق��ط��اع  ميتلكها  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
فعلى �شبيل املثال، عند ا�شتخدام واجهة 
تطبيق خلدمة حكومية من قبل �شركة، 
ت��ق��دمي تلك  ق����ادرة ع��ل��ى  ف��اإن��ه��ا �شتكون 
دون  م��ن  لزبائنها  احلكومية  اخل��دم��ة 
ا�شطرار الزبائن اإىل مراجعة احلكومة 

مبا�شرة.
ال���ربجم���ة يف تفعيل  واج���ه���ات  وت�����ش��ه��م 
مالمح  وف��ق  ال�شامل  الرقمي  املجتمع 
املدينة الذكية، حيث يتم ربط ال�شركات 
مع احلكومة واالأف��راد واالأ�شياء يف بيئة 
رقمية متفاعلة مبا يف�شح املجال لتقدمي 
منتجات وخدمات جديدة، واإن�شاء مناذج 

اأعمال غري م�شبوقة مل�شلحة اجلميع.
و�شيمكن هذا الدليل خمتلف االأطراف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات وخطط  ت��ط��وي��ر  م���ن 
لكافة  ت�شمح  ال��ت��ي  ال��ربجم��ة  واج��ه��ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ال���دول���ة ب��احل�����ش��ول على 
ال�شاعة  م����دار  ع��ل��ى  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
ومن اأي مكان، حيث اأن الدليل �شيمّكن 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ة من 
الذكية  وتطبيقاتها  خدماتها  حتديث 
وال���رب���ط ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا، وال���و����ش���ول اإىل 

جتربة م�شتخدم مميزة.
تف�شيلية  كوثيقة  الدليل  ه��ذا  ويعمل 
واجهات  وت���ط���وي���ر  ت�����ش��م��ي��م  ت��ت�����ش��م��ن 
احلكومة  يف  ���ش��واء  التطبيقات  برجمة 
البنوك  م��ث��ل  اخل��ا���ش��ة  اجل���ه���ات  يف  اأو 
وال�شركات التي تعتزم تقدمي اخلدمات 
واإ�شدار  الفواتري  دف��ع  مثل  احلكومية 

الرتاخي�ض وغريها.
�شيكون  ال���دل���ي���ل  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك��������دت 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  م��ت��اح��اً 
اخلا�ض اإذ اإنه يت�شم بالنظرة ال�شمولية 
م�شتندة  وا���ش��ح��ة  اإر����ش���ادات  ويت�شمن 
ال��ع��امل��ي��ة خللق  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  اإىل 
تطلعات  تلبي  تطبيقات،  ب��رجم��ة  بيئة 
االأط������راف ج��م��ي��ع��اً. وق����ال ���ش��ع��ادة حمد 
عبيد املن�شوري مدير عام هيئة تنظيم 
االت�����ش��االت واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة: “يف 
القيادة  اأع��ل��ن��ت��ه  ال����ذي  اخل��م�����ش��ني  ع���ام 
الر�شيدة، تتجه بو�شلة التحول الرقمي 
بني  وال�شراكة  التكامل  من  املزيد  نحو 
الوثيقة  وه����ذه  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
اإنها  اإذ  تعّد ترجمة عملية لهذا التوجه 
االإر�شادات  اأف�����ش��ل  على  ال�����ش��وء  ت�شلط 
والتو�شيات املتعلقة باعتماد التطبيقات 
�شنع  ا�شرتاتيجيات  يخدم  مبا  البينية 
امل�شتقبل. ويعترب التحول اإىل اخلدمات 

•• دبي- وام:

الهادفة  دب��ي  جمارك  جهود  �شاهمت   
يف  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اإىل 
ا�شدار  يف  متثل  جديد  اجن��از  حتقيق 
للواليات  ال���ت���ج���اري  امل���م���ث���ل  م��ك��ت��ب 
املتحدة االأمريكية الذي يتبع احلكومة 
الفيدرالية االمريكية قراراً برفع ا�شم 
دول���ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
ال�شنوي  ال��ت��ق��ري��ر  ال��رق��اب��ة يف  ق��ائ��م��ة 
امل��ك��ت��ب ح����ول حماية  ال�����ذي ي�����ش��دره 
ت�شنيف  ليتم  الفكرية  امللكية  حقوق 
ال��دول��ة م��ن خ��الل ه��ذا ال��ق��رار �شمن 
الدول امللتزمة بتطبيق اأحدث املعايري 
يف  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  الدولية 

جمال حماية حقوق امللكية الفكرية.
واأو�شح مكتب املمثل التجاري للواليات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة يف اأح���دث تقرير 
اأ���ش��دره ح��ول االل��ت��زام العاملي بحقوق 
االإم����ارات  دول���ة  اأن  ال��ف��ك��ري��ة..  امللكية 
ك��ب��رياً يف ه���ذا املجال  ح��ق��ق��ت ت��ق��دم��اً 
من خالل �شل�شلة من االإجراءات التي 
بالدولة  حكومية  جهات  عدة  طبقتها 
ح��ي��ث ك���ان جل��ه��ود ج���م���ارك دب���ي دور 
الدولة من اخلروج  اأ�شا�شي يف متكني 
الدول  التي ت�شمل  الرقابة  من قائمة 
امللكية  حقوق  بحماية  ال��ت��زام��اً  االأق���ل 

الفكرية.
ويتوىل مكتب املمثل التجاري للواليات 
ال�شيا�شة  متابعة  االأمريكية  املتحدة 
احلكومة  وميثل  االأمريكية  التجارية 
التجارية  امل��ف��او���ش��ات  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
واملتعدد  ال��ث��ن��ائ��ي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
التقارير  باإ�شدار  يقوم  كما  االأط��راف 
ال�شنوية حول التزام الدول بالقوانني 
للتجارة  املنظمة  الدولية  واالتفاقيات 
حقوق  ح��م��اي��ة  ذل���ك  وي�شمل  ال��ع��امل��ي��ة 

امللكية الفكرية.

احلكومية الرقمية واملتاحة على الدوام 
من اأهم جتليات التحول الرقمي، ومن 
اأكرها تاأثرياً على �شعادة اأفراد املجتمع. 
الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  م��ع  بالتعاون  واأ���ش��اد 
الدليل  ه����ذا  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ذك���ي���ة  ودب�����ي 
من  جمموعة  على  يحتوي  ال��ذي  املهم 
ت�شميم  يف  امل�شتوى  عالية  االإر����ش���ادات 
التطبيقات،  ب��رجم��ة  واج��ه��ات  وتنفيذ 
اإىل جانب اأف�شل ممار�شات بيئة برجمة 
التطبيقات لتوجيه اجلهات احلكومية يف 
تطويرها لواجهات برجمة التطبيقات.

يف  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  اأن  واأ�������ش������اف: 
امل�شتقبل �شيكون �شاماًل اأي اأننا نتحدث 
احلكومة  ولي�ض  ال��رق��م��ي  املجتمع  ع��ن 
تنظيم  ف�������اإن  ل����ه����ذا  ف����ق����ط،  ال���رق���م���ي���ة 
البينية  الربجميات  ا�شتخدام  وت�شجيع 
التي ت�شمى واجهات برجمة التطبيقات 
�شمن  ح���ي���وي���اً  اأم��������راً  ي���ع���د   »APIs«

اال�شتعداد للم�شتقبل.
املهند�ض حممد  �شعادة  اأثنى  من جانبه 
هيئة  ع��ام  م��دي��ر  الع�شكر  احلميد  عبد 
اأب���وظ���ب���ي ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���ع���اون مع 
واحلكومة  االت�������ش���االت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
دليل  اإط���الق  يف  الذكية  ودب��ي  الرقمية 
اأن  م��وؤك��دا  اأوال”،  ال��ربجم��ة  “واجهات 
بيئة  ت��وف��ري  يف  �شي�شاهم  ال��دل��ي��ل  ه���ذا 

التحول  على  ت�شجع  تطبيقات  برجمة 
الرقمي وتعزز االبتكار، ف�شاًل عن دوره 
يف متكني املتعاملني من الو�شول االآمن 
ع���رب خمتلف  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات  اإىل 

القنوات احلكومية اأو اخلا�شة.
هذا  اإط������الق  يف  ال���ت���ع���اون  اأن  واأ�����ش����اف 
ال��دل��ي��ل ي��اأت��ي مت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤي����ة هيئة 
املتمثلة  ور���ش��ال��ت��ه��ا  ال��رق��م��ي��ة،  اأب��وظ��ب��ي 
منظومة  وت����ق����دمي  ودع������م  مت���ك���ني  يف 
�شة  متخ�شّ ا�شتباقية  رقمية  حكومية 
الهيئة  جهود  ويدعم  واآمنة،  ومتكاملة 
وتعاونها مع اجلهات احلكومية لتعزيز 
املقدمة،  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات  ج����ودة 
املتعاملني  و�شول  وت�شهيل  وتطويرها، 

اإليها وحتقيق ر�شاهم و�شعادتهم .
نا�شر،  اآل  ي��ون�����ض  ���ش��ع��ادة  اأك���د  وب�����دوره 
الذكية،  ل���دب���ي  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د 
دبي،  بيانات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 
على  اجل��ه��ات  خمتلف  رب��ط  م�شاألة  اأن 
بالقطاع  واالحت����ادي  املحلي  امل�شتويني 
م�شرية  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  رك���ي���زة  اخل����ا�����ض، 
وترجمة  ال�����ش��ام��ل،  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
حقيقية لروؤية قيادتنا الر�شيدة يف بناء 
يتيح  االبتكار،  قائم على  جمتمع رقمي 
اخلدمات  اإىل  الو�شول  اأف���راده  جلميع 
اأي وقت  اأو اخلا�شة يف  �شواًء احلكومية 

واملعايري  املمار�شات  اأف�شل  وفق  ومكان، 
العاملية يف هذا االإطار.

واأ�شاف �شعادته: “ي�شعدنا تعزيز اأوا�شر 
التعاون الكبري والدائم مع كل من هيئة 
الرقمية  واحلكومة  االت�شاالت  تنظيم 
م�شروع  �شمن  الرقمية  اأبوظبي  وهيئة 
الذي  اأواًل”،  الربجمة  “واجهات  دليل 
ميّكن اجلهات من ت�شخري قوة البيانات 
جودة  وذات  نوعية  خ��دم��ات  ت�شميم  يف 
ع��ال��ي��ة، ت��ع��زز رف��اه��ي��ة ال��ن��ا���ض وحتقق 
حلول  ت��ق��دمي  يف  وامل�شاهمة  �شعادتهم، 
غري م�شبوقة ب�شتى املجاالت تتيح عملية 
ومنتجات  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 
ال��رتاب��ط فيما  وت��ع��زز  القطاع اخل��ا���ض 
تناف�شية وري��ادة دولة  بينهم، مبا يدعم 

االإمارات االقت�شادية والرقمية«.
واأكدت الهيئة اأن هذا الدليل جاء ثمرة 
امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  يف  م�شرتكة  جهود 
واأنه ي�شاهم يف تطبيق اقت�شاد واجهات 
الربجمة باعتباره واحداً من التوجهات 
االبتكار  على  والقائمة  املهمة  العاملية 

وال�شمولية.
و���ش��ي�����ش��اع��د ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
التحول  على  ت�شجع  تطبيقات  برجمة 
م��ن خالل  االب��ت��ك��ار،  وت�شهيل  ال��رق��م��ي 
كموؤ�ش�شات  االأخ����رى  امل��ن��ظ��م��ات  مت��ك��ني 

�شليم  بن  اأحمد  �شلطان  �شعادة  ورحب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��رئ��ي�����ض 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ملجموعة  االإدارة 
واجلمارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ض 
املمثل  بقرار مكتب  احل��رة..  واملنطقة 
االمريكية  املتحدة  للواليات  التجاري 
م��ن قائمة  االإم����ارات  دول��ة  ا�شم  برفع 
التزاماً  االأق����ل  ال����دول  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 

بحماية حقوق امللكية الفكرية.
واأكد اأن جمارك دبي تعمل على تطبيق 
كافة التزامات دولة االإمارات مبوجب 
التجارية  واالت����ف����اق����ي����ات  االأن����ظ����م����ة 
الدولية وتويل اهتماماً كبرياً بحماية 

حقوق امللكية الفكرية.
واأع����������رب رئ���ي�������ض م���وؤ����ش�������ش���ة امل����وان����ئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة عن �شروره 
دب��ي يف هذا  ب��اأن ت�شهم جهود جمارك 
االإجناز  لهذا  ال��دول��ة  بتحقيق  املجال 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  ي��دع��م  ال���ذي 
لتعزيز منو التجارة اخلارجية تنفيذاً 
ولروؤية  احلكيمة  القيادة  لتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
بالعمل على تنفيذ خطة دبي اخلم�شية 
لرفع قيمة التبادل التجاري اخلارجي 
حيث  دره��م  تريليون   2 اإىل  ل��الإم��ارة 
امللكية  ح��ق��وق  بحماية  االل���ت���زام  ُي��ع��د 
التناف�شية  امل��زاي��ا  اأه���م  م��ن  ال��ف��ك��ري��ة 
الوطني  اقت�شادنا  ق���درة  ت��دع��م  ال��ت��ي 
ع��ل��ى ج���ذب امل���زي���د م���ن ال��ت��ج��ارة عرب 
اآمنة للتجار وامل�شتثمرين  توفري بيئة 
حتميهم من خماطر مناف�شة الب�شائع 
املقلدة واملقر�شنة لعالماتهم التجارية 
امللكية  حقوق  حماية  دور  ع��ن  ف�شاًل 
واالبتكار  االب��داع  ت�شجيع  يف  الفكرية 
من خالل متكني املبدعني واملبتكرين 
من حتقيق اق�شى ا�شتفادة ممكنة من 

اأفكارهم وابتكاراتهم اجلديدة.
وقال اإن الدائرة حتر�ض على التعاون 
الدبلوما�شية  ال���ه���ي���ئ���ات  م����ع  ال����ت����ام 
االأم���ري���ك���ي���ة واالأج���ن���ب���ي���ة ع���م���وم���اً يف 
العاملية  املعايري  اف�شل  تنفيذ  متابعة 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة  يف 
بالتعاون  اجل��م��رك��ي��ة  امل��راك��ز  وت��ت��وىل 
مع اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية 
يف جمارك دبي من مالحقة الب�شائع 
امللكية  حقوق  على  والتعديات  املقلدة 
من  ومنعها  �شبطها  ل�شمان  الفكرية 
امل��ح��ل��ي��ة عرب  ال���دخ���ول اإىل االأ�����ش����واق 
املنافذ احل��دودي��ة الإم���ارة دب��ي وتعمل 
ومهارات  ق��درات  تطوير  على  الدائرة 
من  لتمكينهم  اجلمركيني  املفت�شني 
بالتعاون  امل���ق���ل���دة  ال��ب�����ش��ائ��ع  ���ش��ب��ط 
اخلا�ض  ال���ق���ط���اع  يف  ال�������ش���رك���اء  م����ع 
التجارية  ال���ع���الم���ات  اأ����ش���ح���اب  م���ن 
املعلومات  كافة  توفري  يتولون  ال��ذي 
للمفت�شني واملوظفني اجلمركيني عن 
اال�شلية  للب�شائع  التقليد  حم��اوالت 
اخل���ا����ش���ة ب��ع��الم��ات��ه��م ال��ت��ج��اري��ة ما 
دبي  اجل���م���رك���ي���ة يف  امل�����راك�����ز  ي��ج��ع��ل 
للب�شائع  للت�شدي  اجلاهزية  بكامل 
الدولة  اإىل  دخولها  واإح��ب��اط  املقلدة 
املجال  ه��ذا  يف  جهودها  �شاهمت  وق��د 
لقطاع  الكبرية  االإجن���ازات  حتقيق  يف 
بها  نحتفل  والتي  اخلارجية  التجارة 
الذهبي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  اخلم�شني  ع���ام  يف 

لدولة االمارات.
حمبوب  اأحمد  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
م�شبح امل��دي��ر ال��ع��ام جل��م��ارك دب��ي اإن 
اإدارة   2005 العام  يف  اأن�شاأت  الدائرة 
حماية حقوق امللكية الفكرية التي ُتعد 
االإدارة االأوىل من نوعها على م�شتوى 
الهيئات والدوائر اجلمركية يف ال�شرق 
اف�شل  بهدف حتقيق  وذل��ك  االأو���ش��ط 
االإدارات  ب��ني  التن�شيق  م��ن  م�شتوى 

حماية  جم��ال  يف  اجلمركية  وامل��راك��ز 
ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وت��ع��م��ل على 
تطوير ادائها يف هذا املجال با�شتمرار 
من خالل تطوير التعاون مع الهيئات 
العالمات  واأ����ش���ح���اب  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
حماية  م����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  ال���ت���ج���اري���ة 
غري  املناف�شة  من  اال�شلية  ب�شائعهم 
املقلدة لعالماتهم  للب�شائع  امل�شروعة 

التجارية.
واأ���ش��اف اإن اإج��م��ايل ع��دد ح��االت نزاع 
الدائرة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الفكرية  امللكية 
بحلها يف الربع االول من العام 2021 
قيمتها  تبلغ  ن��زاع  حالة   81 نحو  بلغ 
درهم  مليون   11.3 نحو  التقديرية 
الدائرة خالل هذه الفرتة  كما قامت 
اأالف قطعة   510 باإعادة تدوير نحو 
عالمة  ل�26  امل��ق��ل��دة  ال��ب�����ش��ائ��ع  م���ن 
جتارية ويف العام 2020 مت حل 255 
ن��زاع امللكية الفكرية  حالة من ح��االت 
مليون   62.2 بلغت  تقديرية  بقيمة 
درهم ومتت اإعادة تدوير نحو 161.8 
األف قطعة من الب�شائع املقلدة ل�60 
عالمة جتارية وقد نظمت الدائرة يف 
لتعريف  ور�ض عمل   10 املا�شي  العام 
اجلمركيني  وامل���وظ���ف���ني  امل��ف��ت�����ش��ني 
املقلدة  الب�شائع  بني  التمييز  بكيفية 
 309 بح�شور  اال���ش��ل��ي��ة  وال��ب�����ش��ائ��ع 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  ويف  م�����ش��ارك��اً 
عمل  ور����ش���ت���ي  ت��ن��ظ��ي��م  مت   2021

بح�شور 68 م�شاركاً.
على  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  �شعادته  واأك���د 
فئاته  بكافة  املجتمع  وتثقيف  توعية 
املقلدة  ال��ب�����ش��ائ��ع  وا����ش���رار  مب��خ��اط��ر 
وال�شعي الإ�شراك واجلمهور واالجيال 
اجلديدة يف جهود جمارك دبي حلماية 
ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة م���ن خالل 
تنظيم االأن�شطة والفعاليات التوعوية 
الفرتة  ال��دائ��رة خ��الل  والتي حتر�ض 

امل�شاركة يف تقدمي  القطاع اخلا�ض من 
اخلدمات، واأي�شا �شي�شاهم يف التوظيف 
اجلهات  بني  املتدفقة  للبيانات  االأم��ث��ل 
احلكومية واخلا�شة، ومتكني موؤ�ش�شات 
اإن�������ش���اء حلولها  م���ن  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض 

اخلا�شة بناًء على البيانات العامة.
اقت�شاد  الدليل يف حتفيز  �شي�شاهم  كما 
دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، من 
خ�����الل امل�������ش���اع���دة يف ت��ن��م��ي��ة االأع����م����ال 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة داخ�����ل دول�����ة االإم��������ارات يف 
املعلومات،  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م  االق���ت�������ش���اد 
واخلدمات  املنتجات  بتطوير  وال�شماح 
املتعاملني  ت��ف��اع��ل  وحت�����ش��ني  امل��ب��ت��ك��رة، 
م���ع احل���ك���وم���ة، ومت���ك���ني ال��ت��ك��ام��ل بني 

املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.
ي�شتهدف  الدليل  اأن  الهيئة  واأو�شحت 
التطبيقات،  ب���رجم���ة  ب��ي��ئ��ة  م����وف����ري 
لتطوير  يخططون  اأو  ي��ط��ورون  الذين 
واجهات  ت�����ش��ت��خ��دم  ال���ت���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
برجمة التطبيقات للخدمة احلكومية، 
مثل املدراء الذين يتطلعون اإىل تقدمي 
البيني،  للت�شغيل  قابلة  رقمية  خدمات 
ومطوري الربامج اأو مهند�شي االأنظمة، 
وم�شت�شاري  الرقمية،  االأعمال  وحمللي 
ال�شيا�شات اخلدمية الرقمية، وم�شممي 

املحتوى.

مراعاة  م��ع  ا�شتمرارها  على  املا�شية 
االإجراءات االحرتازية ملواجهة كوفيد 
19 من خالل تنظيم الفعاليات عرب 
ت��ق��ن��ي��ة ال���ت���وا����ش���ل االل����ك����رتوين وقد 
ب��ل��غ ع���دد ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��وع��وي��ة التي 
من  االأول  ال��رب��ع  يف  ال��دائ��رة  نظمتها 
املتعاملني  ل��ت��ع��ري��ف   2021 ال���ع���ام 
حماية  باأهمية  واجلمهور  وال�شركاء 
فعالية   12 ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
من  امل�شتفيدين  ع���دد  وب��ل��غ  ت��وع��وي��ة 
1394 م�شتفيداً من  الفعاليات  هذه 
املفت�شني وموظفي الدوائر احلكومية 
 2020 العام  امل��دار���ض ومت يف  وطلبة 
توعوية  ف��ع��ال��ي��ة   46 ن���ح���و  ت��ن��ظ��ي��م 
�شارك فيها 2358 م�شتفيداً من هذه 

الفئات.
م������ن ج����ان����ب����ه ق��������ال ي����و�����ش����ف ع���زي���ر 
حقوق  ح��م��اي��ة  اإدارة  م���دي���ر  م���ب���ارك 
حتر�ض  ال���دائ���رة  اأن  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
الهيئات  م���ع  ال���دائ���م���ة  امل��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
واالأجنبية  االم��ري��ك��ي��ة  الدبلوما�شية 
عموماً ملعرفة كافة متطلباتهم حلماية 
ل�شركاتهم  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
املراكز  خ��الل  م��ن  وت��الح��ق  التجارية 
تهريب  ك���اف���ة حم������اوالت  اجل��م��رك��ي��ة 
الب�شائع املقلدة بالتن�شيق مع اأ�شحاب 
ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة ول���ذل���ك تنظم 
دائمة  ول����ق����اءات  اج��ت��م��اع��ات  االإدارة 
واأ�شحاب  الدبلوما�شية  الهيئات  م��ع 
دقة  بكل  وتتابع  التجارية  ال��ع��الم��ات 
التزام التام باالأنظمة الدولية حلماية 
منوذجاً  لتقدم  الفكرية  امللكية  حقوق 
تقتدي به الهيئات والدوائر اجلمركية 
مكافحة  يف  ال���ع���امل���ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
املجتمعات  حلماية  امل��ق��ل��دة  الب�شائع 
وا����ش���راره���ا وتوفري  م���ن خم��اط��ره��ا 
اآمنة للتجار وامل�شتثمرين  بيئة اعمال 

حتميهم من التقليد والقر�شنة.

الإمارات - الكاريبي مينح عقد 
اإن�شاء حمطة طاقة نظيفة يف 

الد�مينيكان بقيمة 50 مليون د�لر
•• اأبوظبي -وام:

املتجددة،  للطاقة  الكاريبي  ودول  االإم���ارات  دول��ة  بني  ال�شراكة  �شندوق  اأعلن 
اأكرب ا�شتثمار يف جمال الطاقة املتجددة على م�شتوى منطقة الكاريبي واملمول 
والتوريد  الهند�شة  اأع��م��ال  عقد  توقيع  للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  �شندوق  قبل  م��ن 
واالإن�شاء اخلا�شة بتنفيذ حمطة طاقة نظيفة مقاومة لالأعا�شري يف كومنولث 
اإحدى  “م�شدر”،  امل�شتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  وت��ت��وىل  الدومينيكان. 
ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة، مهمة ت�شميم وتنفيذ امل�شروع 
الذي تبلغ ا�شتطاعته 5 ميغاواط و�شيزود بنظام بطارية بطاقة ا�شتيعابية تبلغ 
2.5 ميغاواط �شاعة. ومن �شاأن هذا امل�شروع دعم جهود الدومينيكان لتحقيق 
اأداء �شبكة  اأهدافها املتعلقة بالطاقة النظيفة، كما �شي�شاهم يف تعزيز ا�شتقرار 
الكهرباء، وتوفري احتياطي والتحكم بتوفر الطاقة، ف�شاًل عن تعزيز القدرة 

على مقاومة الظروف اجلوية القا�شية واحلد من تبعاتها.
الدومينيكان،  وزراء كومنولث  رئي�ض  �شكريت،  روزفلت  الدكتور  واأعرب معايل 
امل�شاهمة  ه��ذه  على  االإم���ارات  لدولة  وامتنانه  املهم  امل�شروع  بهذا  �شعادته  عن 

القيمة التي ت�شب يف �شالح دعم جهود التنمية يف الدومينيكا.
ميغاواط   5 ا�شتطاعتها  البالغة  املحطة  ه��ذه  ت�شاهم  “�شوف  معاليه:  وق��ال 
واملزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة يف ت�شريع وترية التحول نحو االعتماد 
االأحفوري..  الوقود  من  ب��داًل  الكهرباء  لتوليد  املتجددة  الطاقة  م�شادر  على 
امل�شتدامة  التنمية  جم��ال  يف  االإم���ارات  مع  التعاون  موا�شلة  اإىل  نتطلع  واإن��ن��ا 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت ذات االه��ت��م��ام امل�����ش��رتك، ���ش��واء ع��رب ���ش��راك��ات ثنائية اأو 
متعددة االأطراف«. ويعترب �شندوق االإمارات-الكاريبي للطاقة املتجددة ثمرة 
�شراكة بني كٍل من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دولة االإمارات، و�شندوق 
البالغة قيمته  ال�شندوق  اإطالق  وقد مت  “م�شدر”،  للتنمية، و�شركة  اأبوظبي 

50 مليون دوالر خالل دورة العام 2017 من اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة.
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد  ال�شام�شي،  �شلطان  �شعادة  ق��ال  جهته،  من 
“تلتزم دولة االإمارات منذ تاأ�شي�شها بالعمل  الدويل ل�شوؤون التنمية الدولية: 
من  غريها  جهود  ودع��م  العاملي،  امل�شتوى  على  واالزده���ار  ال�شالم  تعزيز  على 
برنامج  حتت  تندرج  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعترب  التنموية.  م�شاعيها  يف  ال��دول 
�شندوق االإمارات-الكاريبي للطاقة املتجددة، مبثابة خطوة جديدة يف اإطار هذا 
ل�شعب  ومتجددة  نظيفة  طاقة  توفري  لنا  �شتتيح  حيث  للدولة،  الرا�شخ  النهج 
اأهداف  حتقيق  تدعم  اأن  امل�شاريع  ه��ذه  مثل  �شاأن  من  اأن��ه  كما  الدومينيكان.. 
اأكر  م�شتقبل  بناء  يف  امل�شاهمة  وبالتايل  املتحدة،  ل��الأمم  امل�شتدامة  التنمية 
عام  ال�شويدي، مدير  �شيف  �شعادة حممد  قال  للجميع«. من جانبه،  ا�شتدامة 
تغيريات ملمو�ض على  اإح��داث  امل�شروع يف  “ي�شاهم  للتنمية:  اأبوظبي  �شندوق 
االعتماد  واإنهاء  الطاقة  اأم��ن  تعزيز  خالل  من  الدومينيكان،  يف  ال�شكان  حياة 
على الوقود التقليدي الذي ي�شكل عبئاً مالياً على الدول. الفتاً اإىل اأن امل�شروع 
يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  على  يركز  ال��ذي  ال�شندوق  عمل  جوهر  يعك�ض 
الدول النامية من خالل اال�شتثمار يف م�شاريع الطاقة املتجددة وتعزيز كفاءة 
املوارد. واأ�شاف : “ال �شك اأن ملثل هذه املبادرات تاأثريات اإيجابية على خمتلف 
القطاعات التنموية واالقت�شادية، اإ�شافة اإىل دورها يف حماية البيئة واملحافظة 
ملتزم  “كوفيد-19”  جائحة  انت�شار  �شوء  ويف  ال�شندوق  اأن  موؤكدا  عليها.. 
بت�شخري موارده وخرباته للم�شاهمة يف منح اجلميع م�شتقباًل يقوم على اأ�ش�ض 
/ ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��رحم��ي،  جميل  حممد  وق��ال  ا�شتدامة«.  اأك��ر 

م�شدر/ : “�شوف ي�شهم هذا امل�شروع يف دعم حتقيق ا�شتقرار اأداء �شبكة الكهرباء 
الوطنية يف الدومينيكا، ومتكني الدولة من حتقيق اأهدافها اخلا�شة بالقدرة 
على مقاومة الظروف املناخية.. واإن �شعب الدومينيكا م�شمم على امل�شي قدماً 
املياه وطاقة  املتوفرة لديه واملتمثلة بطاقة  امل��وارد الطبيعية  يف اال�شتفادة من 

احلرارة اجلوفية، بداًل من االعتماد على الوقود االأحفوري«.
اأهدافها  لتحقيق  الدومينيكا  م�شاعي  بدعم  “م�شدر”  تلتزم  وب��دوره��ا 
للطاقة النظيفة، وتوظيف خرباتها مبا يعزز دور الطاقة املتجددة املهم يف 

ت�شريع وترية النمو االقت�شادي �شمن املجتمعات.
و�شيتم ربط نظام البطارية اخلا�ض بامل�شروع ب�شبكة الكهرباء الوطنية، ما 
اال�شتفادة من  املتجددة من خالل  الطاقة  االعتماد على  زي��ادة  ي�شاهم يف 

م�شادر الطاقة املائية واحلرارة اجلوفية املتوفرة حالياً وم�شتقباًل.
ويعترب نظام بطارية التخزين، الذي �شاركت بتمويله حكومة الدومينيكان، 
اأول م�شروع من نوعه يجري تطويره يف اإطار �شندوق االإمارات-الكاريبي 
للطاقة املتجددة، و�شيكون مبثابة نظام رديف يدعم حمطات توليد الطاقة 
القائمة واجلاري تطويرها يف الدولة، ما يتيح زيادة ح�شة الطاقة املتجددة 

دون التاأثري �شلباً على عمل ال�شبكة.

Date 6/ 5/ 2021  Issue No : 13234
GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 7789/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank
Represented by Mr. Ahmad Mohamad Abdun-Nabi  as  an attorney for Advocate Reema Al Jarshi, UAE 
national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under No 2018/1/188057, dated 
04-09-2018 in her capacity as an attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorney attested 
by the Dubai Notary Public under No  2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port  Saeed, Business Point 
Building, 1" Floor, office No 101, Mobile No 0544145222
Respondent: Royal Wood Factory LLC - Nationality - with an address at Emirate of  Dubai, Al Qusais 
Al Tawar 3 Street- Villa 6, Mobile No: 0506455002 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 116739
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED   
116739, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount ,the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

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

Vehicle No
83157

Registered at
Sharjah

Class
1

Colour
White 

Man year
2015

Model
Toyota Corolla 

فقدان �صهادةاأ�صهم
فقد كال من ا�شماء 

عي�شى عبا�ض حممد �شهادة اأ�شهم رقم 1721037 
و عي�شى عبا�ض حممد �شهادة اأ�شهم رقم 179504

و ايوب عي�شى عبا�ض حممد �شهادة اأ�شهم رقم 1721036
و جا�شم عي�شى عبا�ض حممد �شهادة اأ�شهم رقم 179506 

�شادرة من ال�شركة العاملية لزراعة اال�شماك )ا�شماك(  
فعلى من يجدها االإت�شال على الرقم 0506498598 

ن�شر االإعالن على م�شوؤولية املعلن
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اإعببببببببببالن
للحدادة  العاملية  اعتماد  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واللحام ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 2070973 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اعتماد القاب�شة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING L.L.C من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / اعتماد القاب�شة ذ.م.م

ETIMAD HOLDING L.L.C من 90 % اإىل %100
  تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف اعتماد لال�شتثمار ذ.م.م

ETIMAD INVESTEMNT L.L.C.
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ور�شة اعتماد العاملية للحدادة واللحام ذ.م.م
  ETIMAD ALALAMMIAH BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP L.L.C

اإىل/ ور�شة اعتماد للحدادة واللحام - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
ETIMAD BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ مو�شى 
، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن  حممد عبداهلل الدرمكي - اجلن�شية : االإم��ارات 
ن�شاط   ، اخلليج  ومطحنة  بقالة  التجاري  اال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل( 
الرخ�شة طحن البهارات ، بقالة ، واملرخ�ض من دائرة التنمية االقت�شادية يف  خورفكان 
االإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  يف   1984/4/17 بتاريخ  ال�شادر   140172 رقم  جتارية  رخ�شة 
ليكن  بنغالدي�ض.    : اجلن�شية   - رفيق  حممد  يعقوب  حممد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
   اعالن بالن�صر  احدهما باللغة الإجنليزية 
يف ال�صتئناف رقم 407 ل�صنة 2021 م مدين 

اىل امل�شتاأنف �شده : �شانافا�ض ماناث بارامبيل 
نعلنكم بان امل�شتاأنف : ناو�شني باى نورجهان هارون �شيت 

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم 299 ل�شنة 2021 مدين )كلي( 
�شباحا  والن�شف  التا�شعة  ال�شاعة  مت��ام  يف   - جل�شة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�شارقة 
يوم  املوافق   2021/5/24 بتاريخ  الثانية  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  هذه  مبقر 
او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم   التف�شل باحل�شور  االإثنني لذا يرجى 
القانون.   الحاكم  وفقا  اال�شتئناف  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  غيابكم  حالة  ويف 
ملحوظة : ين�شر هذا االعالن على نفقة امل�شتاأنف دون اأية م�شوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

)جزئي( جتاري   AJCAPCIPOR2021 /0000355 يف  الدعوى رقم
بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 

امل�شتاأنف �شده : افتخار احمد م�شعود احمد 
عنوانه : ال�شارقة الرولة خلف مطعم زمزم العري�ض لالقم�شة  

بتاريخ  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  عقار   موؤ�ش�شة    : امل�شتاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
 AJCAPCIPOR2021/0000355 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

حمكمة االإ�شتئناف املدنية - جتاري )جزئي(. 
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2021/7/6 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
عمر را�صد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000433 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / 1- نعيم ح�شاناوي نرويجي اجلن�شية ، 2- حممد عبداخلالق حممد عتار 
ب�شخ�شه وب�شفته مالك املوؤ�ش�شة الفردية �شيدلية الرافدين  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/25 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 
ل�شالح / �شركة نزيه التجارية ذ م م  التايل : 

قررت املحكمة مبثابة احل�شوري للمدعي عليه االأول وح�شوريا للمدعي عليه الثاين 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 9.698.96 درهم مع الفائدة 
املبلغ  اأ�شل  على  الفائدة  تزيد  اال  على  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %5 بواقع 

املق�شى به وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية 

القا�صي/ حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0000750 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عماد عبداملالك معارك الوحيدي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/3/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / حممود ال�شباعي  بالتايل :
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام    : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  قررت 

للمدعي مبلغ وقدره 2000 درهم ، وبالر�شوم وامل�شاريف. 
القا�صي/ حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0001932 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / با�شمة ح�شني يو�شف عبداهلل ح�شني عبداهلل  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/9/10 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�شالح / بنك م�شر )فرع دبي( بالتايل : ن�ض احلكم 
مبلغ  املدعي  للبنك  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
73.093.127 درهم )مائة و�شبعة وع�شرون الفا وثالثة وت�شعون درهما وثالثة و�شبعون فل�شا( 
على  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %2 بواقع  القانونية  والفائدة 
، والزامها بالر�شوم وامل�شاريف و 500 درهم مقابل اتعاب  اأال تتجاوز الفائدة املبلغ املق�شى به 

املحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�صي/�صالمة را�صد �صامل الكتبي 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000805 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / املحفظة للتجارة  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
ام تي بي لتجارة االلكرتونيات حاليا )�شركة كندور تيك لتجارة االلكرتونيات  اأعاله ل�شالح 

�شابقا وميثلها مديرها خالد ع�شام حممد �شلبي بالتايل :
ن�ض احلكم قررت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

من   %5 بواقع  الفائدة  مع  درهم   3360 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام على اال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، وبالر�شوم 

وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية  

القا�صي/ حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001650 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الهند ال�شرقية لتجارة االدوات الكهربائية  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
ام تي بي لتجارة االلكرتونيات حاليا )�شركة كندور تيك لتجارة االلكرتونيات  اأعاله ل�شالح 

ذ.م.م �شابقا بالتايل :
ن�ض احلكم قررت املحكمة مبثابة احل�شوري : 

من   %5 بواقع  الفائدة  مع  درهم   7300 وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام على اال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، وبالر�شوم 

وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية  

القا�صي/ حممد ح�صن املرزوقي 
حمكمة ال�صارقة 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الطرف ملقاولت البناء - ذ م م   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001568/ 

اإىل املحكوم عليه :  الطرف ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ 2 - احمد �شامل خلفان بن �شقوي العليلي - �شلطان �شامل خلفان بن �شقوي العليلي
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 كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 30925 درهم

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

اجلربي املقررة قانونا.
القا�صي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي  
حمكمة ال�صارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0003284 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالكرمي اإ�شماعيل اإبراهيم الربميي  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة - �شمنان - فيال رقم 7 - �شارع 50 - هاتف رقم 0507175333

الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 76.000 درهم )�شتة و�شبعون الف درهم( 
%12 �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية حتى  الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية الفائدة القانونية بواقع 
وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعي  الزام   - الكفالة  قيد  من  الطليق  املعجل  بالنفائ  احلكم  �شمول   - ال�شداد  متام 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
-  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 10( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
الدعوى  للنظر يف  الن�شر وذلك  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�شرة  امل�شتندات وذلك خالل مدة ال  كافة  بها  مرفقا 

املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/5/3 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      
عائ�صة عبداهلل اآل علي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001328 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يو�شف ه�شام الوا�شطي  
جمهول حمل االإقامة : ال�شارقة املجاز بناية الروعة �شارع جمال عبدالنا�شر بالقرب من الربيد املركزي �شقة رقم 908 

�ض ب 22288 هاتف رقم 0586687008  0553120000 
اعالن بتعديل الئحة الطلبات. بناء على طلب املدعي / م�شرف ال�شارقة اال�شالمي - �ض م ع 

قد رفع الدعوى املذكورة اأعاله يطالبكم ب��� : - احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 128.092.90 
درهم فقط مائة وثمانية وع�شرون الفا واثنان وت�شعون درهم وت�شعون فل�شا - الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 1% 
�شهريا من مبلغ 122.028.05 عن قيمة االق�شاط التي تدفع بعد موعد ا�شتحقاقها والتي تاأخر الطرف املدعي عليه 
2018/10/1 وحتى ال�شداد التام. - احلكم  اأيام اعتبارا من تاريخ  عن �شدادها يف مواعيد ا�شتحقاقها اأكر من �شبعة 
التي حلقت به عما فاته من ك�شب وما حلقه من  املنا�شب للمدعي اجلابر لالأ�شرار  التعوي�ض  باداء  املدعي عليه  بالزام 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  الزام املدعي عليه  10.000.00 ع�شرة االف درهم. -  خ�شارة والذي يقدره املدعي مببلغ 
اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/5/16 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 2( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/5/4 م.   
مكتب اخلدمات الق�صائية / حممد ح�صني امني املال 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003060 اأمر اأداء  
اىل املدعي عليه : 1- االداء الراقي ملقاوالت البناء - ذ م م

2- احمد عبداحلميد حممد ب�شبو�ض اردين اجلن�شية
نعلمكم بان املدعي ويندور لل�شناعات البال�شتيكية - �ض ذ م م 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�شدر بحقكم احلكم االتي : 
انه بتاريخ 2021/4/8 

بعد االطالع على االوراق 
درهم  الف  واربعون  �شتة   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما 

بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/5/4  / حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
القا�صي/ حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0003057 اأمر اأداء  
اىل املدعي عليه : 1- �شركة ال�شقور الذهبية لالن�شاءات ذ م م 

2- عبداملجيد مروان عبداملجيد علم الدين فل�شطني / اجلن�شية 
نعلمكم بان املدعي ويندور لل�شناعات البال�شتيكية - �ض ذ م م 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة و�شدر بحقكم احلكم االتي : 
بعد االطالع على االوراق 

درهم   الف  وواحد  مائة   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�شامن  للمدعية  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
والزمتهما بالفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمتهما 

بامل�شروفات. 
حرر بتاريخ 2021/5/4  - حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شعادة املتعاملني
القا�صي/ حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن بالن�صر باحل�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى الإ�صتئناف

الرقم 2021/83 اإ�صتئناف جتاري  
امل�شتاأنفة / دايامانت جوالري - م د م �ض 

امل�شتاأنف �شده الثاين / كواكو افاه ا�شواهيني 
راأ���ض اخليمة مما  ا�شتئناف جت��اري  رق��م 2021/83  ال��دع��وى  اق��ام عليك  قد 
 2021/5/9 امل��واف��ق  االأح��د  ي��وم  ال��دع��وى  اإدارة  اىل مكتب  يقت�شي ح�شورك 
ال�شاعة التا�شعة �شباحا اأو اإر�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد وذلك لالإجابة 
ح��ال تخلفك عن  ودف��وع ويف  بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  االإ�شتئناف  على 
احل�شور او اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اأعاله فاإن مكتب اإدارة الدعوى 

�شيبا�شر نظر االإ�شتئناف غيابيا.   
مدير اإدارة الدعوى          

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اإعالن بالن�صر للح�صور اأمام اخلربة 

يف الدعوى رقم 2020/1295 اإ�صتئناف مدين - دبي  
امل�شتاأنف �شده / جوزف جورج باخو�ض

العنوان : جمهول حمل االقامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�شابي بالدعوى اأعاله واملرفوعة �شدكم 

امل�شتاأنف / حمدان ال�شام�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
املوافق   االثنني  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 

�شباحا.   11.00 ال�شاعة   2021/5/10
يرجى التوا�شل معنا عن طريق الهاتف املحمول اخلا�ض باخلبري وار�شال كافة امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم 
�شتبا�شر  اخلربة  فاإن  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  االلكرتوين  الربيد  طريق  عن  بالدعوى 

اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا .
050  - لال�شتف�شار االت�شال ب� 6317417 

missnahed@hotmail.com : االمييل
اخلبري احل�صابي

ناهد  ر�صاد حممد      

اإجتماع خربة 
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2019/616 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم 

Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  )3113783794( مكاين  رقم   -  055/7016552
املنفذ �شده : علري�شا رجبعلى مقدم  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ريحان )2( رقم املبنى 

)16( الطابق االأول - الوحدة رقم )109( 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2021/5/26 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ض 198 - امل�شاحة : 275،92 مرت مربع - رقم املبنى : 16 - ا�شم املبنى 

: ريحان 2 - رقم الوحدة 109 - مببلغ )3.860.967.00( درهم ، ويباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 121
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد زي�شان منور - اجلن�شية باك�شتان ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/ منور علي �شديقي ، اجلن�شية 
تاأ�ش�شت  والتي  ال�شيارات(  ل�شيانة  الطائف  زهرة  )ور�شة  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، باك�شتان 
االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )524159( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة 

بال�شارقة. تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ، خروج �شريك. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 520

يرغب   ، باك�شتان   : اجلن�شية   - عبدالر�شيد  اقبال  ظفر  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  ح�شني  طفيل  ال�شيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
البحر - فرع 1(   امل�شماة )كافترييا جوهرة  الرخ�شة  ، يف  : بنغالدي�ض  فيا�ض اهلل - اجلن�شية 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )777427( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية 
بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغيري اال�شم التجاري من )كافترييا جوهرة البحر - فرع 1( اىل 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 524
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ وحيده عبدالقادر مراد - اجلن�شية : االإمارات ، ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد اجمد عبدالرب - 
باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(   لتنجيد مقاعد  )الرقي  امل�شماة  الرخ�شة  ، يف  باك�شتان   : اجلن�شية 
بال�شارقة.  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )553204( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

تعديالت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )وكيل خدمات( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 522

 : اجلن�شية   - �شريف  في�شل  ا�شماعيل  �شوفيه   / ال�شيدة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باك�شتان ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيدة/ 
)�شالون  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، باك�شتان   : اجلن�شية   - عامل  مق�شود  مق�شود  �شمائله 
الأجلك لل�شيدات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )548658( ال�شادرة من 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 120
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل �شاكر ن�شرت علي - اجلن�شية : بنغالدي�ض، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حممد حمد �شهيل حممد 
ال�شام�شي - اجلن�شية االإمارات العربية املتحدة ، يف الرخ�شة امل�شماة )دار الظبي لتنجيد االثاث( 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )752951( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  

االإقت�شادية بال�شارقة. 
تنازل �شاحب الرخ�شة الخر ، تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية. 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 521

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مانع حممد خلفان حممد النقبي - االإمارات اجلن�شية يرغب 
ال�شيد/ حممد عي�شى خمي�ض  البالغة )100%( وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يف 
باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شريعة(   للوجبات  )ابداع  امل�شماة  بالرخ�شة  اجلن�شية  االإمارات   - العبدويل 
بال�شارقة.  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )780452( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 525
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ تيكوبورام كونهامد - اجلن�شية :الهند ، يرغب يف البيع 
ال�شيد/ حممد �شم�شري تيكوبورام  البالغة )100%( وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�شته 
كونها حممد - اجلن�شية : الهند ، يف الرخ�شة امل�شماة )بقالة ال�شمو�ض(  تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )541128( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 523

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ح�شني عبداحلكيم - اجلن�شية : بنغالدي�ض ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 20% وذلك اىل ال�شيدة / الهام انامول احلق حممد 
باإمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(   خلدمات  )امل�شتوى  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، بنغالدي�ض   : اجلن�شية   -
بال�شارقة.  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )760370( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 20/2021/18 جتاري كلي   
الثابت  اماراتي  درهم   25،679،258.71 يوؤدي للمدعية  بان  املدعى عليه  باإلزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
القانونية  الفوائد  اإىل  باالإ�شافة  جتاري  خربة  تعيني  نزاع   2020  / 285 بتقرير اخلربة ال�شادر بامللف رقم 
الر�شوم  كافة  عليه  املدعى  ت�شمني  الفعلي.-  ال�شداد  تاريخ  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   12% بواقع 

وامل�شاريف والنفقات القانونية واتعاب املحاماة. �شم ملف النزاع رقم 285/2020 تعيني خربه جناري.
طالب االعالن: اي�شتنت�ض منطقة حرة ذ.م.م. �شفته بالق�شية : مدعي
املطلوب اعالنهم: 1 - حممد البقايل  - �شفته بالق�شية: مدعى عليه

مو�شوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/3/31 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
وثمامنائة  ماليني  خم�شة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام  ذ.م.م.  حرة  منطقة  اي�شتنت�ض  ل�شالح/ 
والفائدة  االماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  اأو   24/100 و  يورو  وثالثون  وثمانية  و�شبعمائة  األف  وثمانون  وت�شعة 
القانونية %5 �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2020/12/30 وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليه 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  االف  ثالثة  ومبلغ  امل�شاريف  و  الر�شوم 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.  �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
 اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 300/2021/745 ا�صتئناف مدين  
مو�شوع االإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر بتاريخ 2021/3/18 من حمكمة دبي االإبتدائية يف 
الدعوى رقم 2316 ل�شنة 2020 مدين جزئي والقا�شي منطوقه )حكمت املحكمة ح�شوريا بالزام 
املدعي عليها االوىل والثالثة واخل�شم املدخل االأول بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا 
للمدعية مبلغ وقدره )530،647.21 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزمتهم  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية 
ال�شالمة واطفاء احلريق - ذ  اتعاب املحاماة.    طالب االإع��الن : �شركة حماية لتجارة معدات 
م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف املطلوب اإعالنه : 1- �شيكي مانكيز ار�ض االلعاب - �ض ذ م م  - 
�شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. مو�شوع االإعالن : قد ا�شتاأنف القرار احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2020/2316 مدين جزئي.  وحددت لها جل�شه يوم االإثنني املوافق 2021/5/24 ال�شاعة 10.00 
�شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 386/2021/208 تنفيذ مدين  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 158 ل�شنة 2019 مدين جزئي 

، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )119،370 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : جالك�شي انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية 
: طالب التنفيذ - املطلوب اإعالنهما : 1- مظهر ح�شني حممد عبداهلل 2- عبدالغني 

كالب خان - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
�شامال  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )119370( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ 
للر�شوم وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 266/2021/211 تنفيذ عقاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/308 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )7210670.87 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإع��الن : بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود فرع دبي - �شفته بالق�شية : 

طالب التنفيذ  وميثله : اأحمد ح�شن رم�شان اآل علي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد حيان مري�شنت بن حممد حنيف - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7210670.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. �شامال للر�شوم وامل�شاريف.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 125/2021/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1707 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 30881.48 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : �شركة جمموعة االإمارات لالإت�شاالت )جمموعة ات�شاالت( �ض م ع- �شفته 
بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حمدي عمر عبده عثمان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )30881.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شامال  للر�شوم 
وامل�شاريف.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم 1579/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3718/2020 امر اأداء ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 78934.45 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

االإع���الن : م��زارع العني لالإنتاج احل��ي��واين - �ض م ع - �شفته بالق�شية :  طالب 
طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �شركة ال�شداقة للتجارة العامة - �ض ذ م م - �شفته  بالق�شية 
: منفذ �شده  مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )78934.45( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 8189/2020/207 تنفيذ جتاري  

واملعدل   ، كلي  جت��اري   1086/2018 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
ب�شداد   ، جتاري  طعن   594/2019 برقم  واملميز  جتاري  اإ�شتئناف   3023/2019 رقم  باالإ�شتئناف 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 2.170.023 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شوكاجن داى - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأحمد حممد علي كمايل - �شفته بالق�شية : وكيل
م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  2-ان��رتج��ل��وب  �شياء   اك��رب حممد  : 1- حممد  اإعالنهما  املطلوب 
منفذ �شدهما - جمهول حمل   : بالق�شية  - �شفتهما  �شياء  اك��رب حممد  ومديرها / حممد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  االإقامة. مو�شوع االإع��الن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2170023( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن حكم بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 1640/2021/60 امر اداء    
طالب االإعالن : �شركة اك�شيد برمييم للخلطات اجلافة اجلاهزة مملوكة الك�شيد ال�شناعية ذ م 

م - �شركة ال�شخ�ض الواحد - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب االأمر  
املطلوب اإعالنهما : 1- �شركة تقنية االبراج للمقاوالت - ذ م م - فرع دبي 2-فواز عماد الدين 

عبداحل�شني عبداهلل - �شفته بالق�شية : مطلوب �شدهما - جمهويل  حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/3/12 
- اأوال : الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 19.057.50 درهم )ت�شعة 
ع�شر الف و�شبعة وخم�شون درهما وخم�شون فل�شا( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامهما  مع  ال�شداد  متام  وحتى   2021/3/4 يف  احلا�شل  االداء  امر  قيد 
االأمر  اإ�شتئناف  املعجل. ولكم احلق يف  النفاذ  املحاماة ورف�شت  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
الإنذار العديل  
)2021/4004(  

املنذر : �شاريون لل�شجاد - )�ض.ذ.م. م(.
�شد / املنذر اليه :- اأف�شل خان  كاكر خان - باك�شتاين اجلن�شية.

)جمهول العنوان(
املو�ش�وع / اإعالن اإنذار عديل )تكليف بالوفاء( بالن�ش�ر

مبوجب تعامالت جتارية متت فيما بني املنذرة واملنذر اإليهما، وبناء على اأمر وتكليف من املنذر اإليهما قامت املنذرة بت�شليمهما 
ب�شائع �شجاد وت�شلمت ال�شيكات �شند املعاملة مبقرها الكائن باإمارة دبي. وكانت هذه التعامالت مبوجب عدد )7( �شيكات اأ�شدرها 
املنذر اإليه الثاين ) اأف�شل خان كاكر خان ( على النحو التايل: عدد ثالثة �شيكات من ح�شاب املنذر اإليها االأوىل موؤ�ش�شة قلعة 
املدينة التجارية - موؤ�ش�شة فردية ( البنكي امل�شحوبة على بنك حبيب بنك املحدود فرع العني كما واأ�شدر املنذر اإليه الثاين عدد 
اأربعة �شيكات ل�شالح املنذرة من ح�شابه ال�شخ�شي رقم )0142289762001(، وامل�شحوبة على بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
)�ض.م.ع( - فرع العني، االأمر الذي كان معه اأن تر�شد يف ذمة املنذر اإليهما ل�شالح املنذرة مبلغ اإجمايل وقدرة )375،044،00( 
األفا واأربعة واأربعون درهما وهي اإجمايل قيمة املطالبة لذا فاإننا بهذا االإنذار نخطرك ، وذلك باأن  ثالثمائة وخم�شة و�شبعون 
تقوم ب�شداد املبلغ امل�شتحق يف ذمتك والبالغ  )375،044،00(  ثالثمائة وخم�شة و�شبعون األفا واأربعة واأربعون درهما وذلك 
االإج��راءات الالزمة والكفيلة  واإتخاذ  للقانون  �شنلجاأ ملقا�شاتك وفقا  فاإننا  واإال  االإن��ذار،  ن�شر هذا  تاريخ  ايام من  خالل خم�شة 
بحفظ حقوق موكلنا ف�شال عن املطالبه بالفائده القانونية بواق�ع %12 �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد ، مع 

حتميلك كافة التكاليف الناجمة عن  اإجراءات التقا�شي من ر�شوم واتعاب حماماة وغريها .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )3993/2021(

املنذر: جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�شحية والكهربائية ) �ض.ذ.م.م(- فرع دبى
املنذر اإليه/ �شركة عرمان ملقاوالت البناء ) ذ.م.م ( - )جمهول حمل االإقامة( 

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي:- 
تنذر املنذرة املنذر اإليهما وتكلفهما بالت�شامن فيما بينهما ب�شرعة الوفاء باأن يدفعا لها مبلغ 
وقدره 17934 )�شبعة ع�شر الف وت�شعمائة واربعة وثالثون درهم( قيمة ال�شيكات اأرقام 767 
و 768 املوؤرخني يف 2020/2/29 و 2020/3/31 وامل�شحوبني على بنك ابوظبي التجاري 
من قبل املنذر اإليهما ل�شالح املنذرة خالل خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واإال �شت�شطر 
اأم��ام املحكمة املخت�شة ومن ثم  القانونية الالزمة جتاه ذلك االأم��ر  املنذرة الإتخاذ االإج��راءات 
الق�شائية  بالر�شوم  وكذا  التعوي�ض  به مع  املطالب  املبلغ  ب�شداد  اإليهما ملزمني  املنذر  �شيكون 

وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/4113(

املنذرة/ االإمارات ريت )�شي اإي اأي �شي( بي اإل �شي
�شد / املنذر اإليها االأوىل/ كاريكتري – فرع ملوؤ�ش�شة اإماراتية 

املنذر اإليه الثاين/ جالل اأحمد العمور – �شوري اجلن�شية
تنذر املنذرة املنذر اإليهما باالآتي :- 

554،337،58 )خم�شمائة واأربعة وخم�شون األفاً وثالثمائة و�شبعة وثالثون درهما  وقدره  مبلغ  لها  ي�شددا  باأن   -1
وثمانية وخم�شون فل�شاً اإماراتيا( ،قيمة املبالغ املرت�شدة ل�شالح املنذرة.

اإخالء الوحدتني املاأجورين رقمي CG03 و CM03 الكائنتان ببناية اأوفي�ض بارك مبنطقة ال�شفوح الثانية،   -2
وت�شليمها اإىل املنذرة خالية من ال�شواغل واالأفراد،

)ديوا(، و�شهادة براءة الذمة من �شركات االت�شاالت  واملياه  بالكهرباء  اخلا�شة  الذمة  براءة  �شهادة  املنذرة  ت�شليم   -3
عن فاتورة الهاتف االأر�شي واالإنرتنت،

على اأن يكون ذلك خالل مدة 30 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإنذار، واإال �شت�شطر املنذرة اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية 
�شدهما ومطالبتهما ق�شاءاً ب�شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمتها كاملة باالإ�شافة اإىل �شريبة القيمة امل�شافة، باالإ�شافة اإىل 
الفائدة القانونية عن املبالغ املرت�شدة، وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي للعني املاأجورة مع حتميل املنذر اإليهما قيمة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/4114(

املنذرة/ االإمارات ريت )�شي اإي اأي �شي( بي اإل �شي
�شد املنذر اإليها االأوىل/ ذي اد كيت�شني – منطقة حرة ذ.م.م 

املنذر اإليه الثاين/ فادي �شمري كرمي
تنذر املنذرة املنذر اإليها باالآتي :-

بان ت�شدد لها مبلغ وقدره 473،846،94 درهم )اأربعمائة وثالثة و�شبعون األف وثمامنائة و�شتة واأربعون درهماً واأربعة وت�شعون   -1
فل�شاً اإماراتيا( قيمة املبالغ املرت�شدة يف ذمتها ل�شالح املنذرة،

الوحدة رقم )) L2 - 413 الكائنة مببنى مكاتب لوفت 2 مبنطقة ال�شفوح الثانية ب�شكل ر�شمي، وت�شليمها  املاأجورة  العني  -اإخالء   2
اإىل املنذرة خالية من ال�شواغل واالأفراد، 

الهاتف  فاتورة  عن  االت�شاالت  �شركات  من  الذمة  ب��راءة  و�شهادة  واملياه،  بالكهرباء  اخلا�شة  الذمة  ب��راءة  �شهادة  املنذرة  -ت�شليم   3
االأر�شي واالإنرتنت، 

وذلك خالل مدة اأق�شاها 30 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإنذار، واإال �شت�شطر املنذرة اإىل اإتخاذ االإجراءات القانونية �شدها ومطالبتها 
ق�شاءاً ب�شداد املبالغ املرت�شدة يف ذمتها كاملة باالإ�شافة اإىل �شريبة القيمة امل�شافة غري امل�شددة وقيمة الغرامات التاأخريية املن�شو�ض 
عليها يف عقد التاأجري املربم بني الطرفني، وما ي�شتجد من قيمة اإيجارية وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي للعني املاأجورة، باالإ�شافة 

اإىل الفائدة القانونية مع حتميل املنذر اإليها قيمة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )4096/2021(

املنذرة/ م�شاريع قرقا�ض)�ض.ذ.م.م( - رخ�شة جتارية رقم )207712(
�شد / املنذر اإليها/ غالم فريد خان خلدمات تنظيف املباين �ض.ذ.م.م.

رخ�شة جتارية رقم )753986(
تتوجه املنذرة بهذا االإنذار اإىل املنذر اليها االإنذار االآتي:- 

تتوجه املنذرة بهذا االإنذار اىل املنذر اليها الإنذارها باالآتي:- 
وقيمة  االإي��ج��ار  ب��دل  قيمة  متثل  التي  دره��م  وقدره=/47،250  مبلغ  ب�شداد  ب�شرورة 
ال�شريبة امل�شافة من تاريخ 2020/12/9 و حتى تاريخ 2021/12/8 واإال االإخالء 
وت�شليم العني املوؤجره خالية من ال�شواغل وال�شاغلني وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ 
ا�شتالمكم هذا االإخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االإيجار عن فرتة �شغل 

املاأجوردون �شداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/4115(

املنذرة/ االإمارات ريت )�شي اإي اأي �شي( بي اإل �شي
�شد املنذر اإليها/ مطعم ات�ض اإي بي اأي )�ض.ذ.م.م( 

تنذر املنذرة املنذر اليها باالآتي: -
1 - ت�شدد له�ا مبل�غ وق�دره مبل�غ وق�دره 358،446،93 درهم�ا اإماراتي�ا )ثالثمائ�ة وثماني�ة وخم�ش���ون األف�ا واأربعمائ�ة 

و�شت�ة واأربع�ون درهم�ا وثالث�ة وت��ش�ع�ون فل�ش�ا اإماراتي�ا( قيمة املبالغ املرت�شدة يف ذمتها ل�شالح املنذرة،
الكائن��ة برتاي�دن�ت ج�ران�د م�ول   L106 و   L1-T R05 و L1 - R05 2 - اإخ�الء ال�ع�ي�ن امل�اأجورة لوح�دات رق�م

مبنطق�ة دب�ي مارين�ا ب��ش�كل ر�ش�مي وت��ش�ليمها اإل�ى املن�ذرة خالي�ة من ال�شواغل واالأفراد،
و�ش�ه�ادة ب�راءة الذم�ة من �شركات االت�شاالت عن  واملي�اه،  بالكهرب�اء  اخلا�ش�ة  الذم�ة  ب�راءة  �ش�ادة  املن��ذرة  ت�ش��ليم   -  3
30 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإن��ذار، واإال �شت�شطر املنذرة اإىل  فاتورة الهاتف االأر�شي واالإنرتنت، وذلك خالل مدة 
�شريبة  اإىل  باالإ�شافة  كاملة  ذمتها  يف  املرت�شدة  املبالغ  ب�شداد  ق�شاءاً  ومطالبتها  �شدها  القانونية  االإج��راءات  اإتخاذ 
قيمة  من  ي�شتجد  وم��ا  الطرفني،  بني  امل��ربم  العقد  يف  عليها  املن�شو�ض  التاأخريية  الغرامات  وقيمة  امل�شافة  القيمة 
اإيجارية وذلك حتى تاريخ الت�شليم الفعلي للعني املاأجورة، باالإ�شافة اإىل الفائدة القانونية مع حتميل املنذر اإليها قيمة 

ر�شوم وم�شاريف التقا�شي ومقابل اأتعاب املحاماة،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 2021/28
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ نواز خان بن فتاح خان - باك�شتاين اجلن�شية يرغب 
يف بيع وتنازل كامل ح�شته 100% وذلك اىل ال�شيد/ حممد نوا�ض بات�شيالنيالث كونه 
احمد - هندية اجلن�شية يف الرخ�شة "مطعم ركن البهارات"  تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 

مبوجب رخ�شة رقم )215784( ال�شادرة من دائرة التنمية االإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

�صناعية 5/ ال�صارقة 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
 اعالن بالن�صر

   305/2021/793 اإ�صتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اىل امل�شتاأنف �شده /1- �شريبرا ميدل اي�شت - �ض م ح  

جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�شتاأنف / بنك ابوظبي االأول - �ض م ع - فرع دبي  

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2020/4026 جتاري جزئي  
وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2021/5/23 ال�شاعة 10.00 �شباحا بقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  عن  التقا�شي 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
 2387/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�شيل االإعالن بالن�شر
املدينة للمقاوالت �ض ذ م م  2- حممد يون�ض غالم حيدر ماديا   اىل املدعي عليه / 1- طائف 

3-ع�شام الدين حيدر ماديا - 4- نبي بخ�ض ماديا - جمهويل حمل االإقامة  
مبا ان املدعي / ار جي ام �شي لرتكيب املواد العازلة يف االبنية - �ض ذ م م  

وميثله / رميا عبداحلكيم اجلر�شي  
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/4/9 بالزام املعرو�ض �شدهم بالت�شامن فيما بينهم 
ان يوؤدوا اىل طالبة  االمر مبلغ وقدره 516.370 خم�شمائة و�شتة ع�شر الف وثالثمائة و�شبعون 
والزمتهم  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2021/3/30 م��ن   �شنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م 

امل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  
ولكم احلق يف اإ�شتئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر 
119/2021/440 طعن مدين 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املطعون �شدهم /1- باور اك�ش�ض العمال حفر اال�شا�شات �ض ذ م م  
2- توب ترا�شت لل�شفر وال�شياحة �ض ذ م م  3-�شركة توب تر�شت لتاأجري 

االالت واملعدات الثقيلة واخلفيفة )ذ م م(  - جمهويل حمل االإقامة 
مبا اأن الطاعن / بنك م�شر - فرع دبي  

اعاله ويتوجب عليكم  املذكور  الطعن  اأق��ام عليكم  الطاعن  بان  نعلنكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة    التمييز 

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر

الدعوي رقمها 2021/1853 امر اداء
تفا�شيل االإعالن بالن�شر

اإىل املدعى عليه / 1- اخلربة لتوريد العمالة - جمهول حمل االإقامة
مبا اأن املدعى / حممد على اأحمد بن غليطه املهريي

طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021-03-22 
اأوال: بانفاذ العقد التجاري املربم بني طريف التداعي.  ثانياً: بالزام املدعي عليها بان 
 %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وخم�شمائة  االف  اربعة  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
وبالزامها  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2020-9-30 يف  احلا�شل  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
بامل�شروفات ومببلغ مائتى درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف ا�شتئناف االأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االإعالن
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1277/2021/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى: �شم ملف النزاع التجاري رقم 2021/381 املحال من مركز الت�شوية الودية للمنازعات. باإلزام املدعى 
درهماً(  وع�شرون  و�شبعة  وت�شعمائة  األفاً  وت�شعون  واأربعة  )مائة  درهم  عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 194،927 

والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. 
اإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

طالب االإعالن : هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدوده ذ . م . م  �شفته بالق�شية: مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1- �شحارى االمارات الدولية للمقاوالت �ض .ذ.م.م - �شفته بالق�شية: مدعي عليه 

مركز  من  املحال   2021/381 اأق��ام عليك� الدعوى ومو�شوعها �شم ملف النزاع التجاري رقم  مو�شوع االإع��الن :  قد 
الت�شوية الودية للمنازعات.  باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 194،927 درهم )مائة واأربعة وت�شعون 
اإلزام املدعى عليها  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  األفاً وت�شعمائة و�شبعة وع�شرون درهماً( والفائدة بواقع 
 09:30 ال�شاعة   2021-05-16 املوافق  االحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن ُبعد &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و 

عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 

اعالن بالن�صر        
الدعوي ررقم 2021/32 جتاري كلي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر
اإىل املدعى عليه / 1 -  املي�شم لتجارة مواد الديكور �ض ذ م م - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى / احمد �شعيد حممد ابوزمر - �شريك وم�شتمر
و ميثله  / روؤيا عبداهلل حممد العو�شي

يف  ال�شركه   وت�شفيه  بحل  م�شفي  بتعيني  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك�   اأق��ام  قد 
الدعوى مع اإلزام املدعي عليها بالر�شوم و امل�شاريف و اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021-06-01 املوافق  الثالثاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا  &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ُبعد 
و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على 

االقل.)علما بانه متت احاله الدعوى للدائرة التجارية اجلزئية املخت�شه(
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن بالن�صر        

يف الدعوى رقم 887/2021/11 مدين جزئي
درهم   566،879.35 مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  والتكافل  بالت�شامن  عليهما  املدعى  باإلزام  املطالبة  الدعوى:  مو�شوع 
9% من  القانونية  والفائدة  فل�شاً(  وثالثون  وخم�شة  درهماً  و�شبعون  وت�شعة  وثمامنائة  الفاً  و�شتون  و�شتة  )خم�شمائة 
تاريخ دخول املدعو - حممد �شياء الدين االتا�شي - يف 2020/6/8 وحتى ال�شداد التام وال�ر�شوم وامل�شروفات واالتع�اب.

طالب االعالن:  امل�شت�شفى االمريكي دبي �ض.ذ.م.م �شفته بالق�شية:  مدعى 
1- حممد ن�شيور بن امور �شفته بالق�شية:  مدعى عليه  املطلوب اعالنهم:  

اوفر �شيز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه  ويفز  جولدن   -2
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك� الدعوى ومو�شوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل باأن يوؤديا للمدعي 
فل�شاً(  وثالثون  وخم�شة  درهماً  و�شبعون  وت�شعة  وثمامنائة  الفاً  و�شتون  و�شتة  )خم�شمائة  درهم   566،879.35 مبلغ 
التام  ال�شداد  2020/6/8 وحتى  9% من تاريخ دخول املدعو - حممد �شياء الدين االتا�شي - يف  القانونية  والفائدة 
وال�ر�شوم وامل�شروفات واالتع�اب.  وحددت لها جل�شة 18-5-2021 ال�شاعة 10�ض امام مكتب ادارة الدعوى االبتدائ�شة 
ال�شاد�شة لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.    
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13234 بتاريخ 2021/5/6 
اعالن بالن�صر        

يف الدعوى رقم 4369/2020/16 جتاري جزئي
والفائدة   ، دره��م   )146.000( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  اإل���زام  ال��دع��وى:   مو�شوع 
التاأخريية بواقع )11.30%( �شنوياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد الفعلي التام لكون الدين جتاري 

وي�شتحق عنه فوائد تاأخريية.واإلزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .    
طالب االعالن:  بنك االإحتاد الوطني �شابقا /بنك اأبوظبي التجاري حاليا - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم :  1- حممد ابراهيم زين �شليم - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
ت��وؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره  اإل��زام املدعى عليها باأن  اأق��ام عليك� الدعوى ومو�شوعها  مو�شوع االإع��الن :  قد 
)146.000( درهم ، والفائدة التاأخريية بواقع )11.30%( �شنوياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  عليه  املدعى  تاأخريية.واإلزام  فوائد  وي�شتحق عنه  الدين جتاري  لكون  التام  الفعلي 

اأتعاب املحاماة .
ُبعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   10:30 ال�شاعة   2021-05-25 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
عليك بتقدمي ما لديك�  و  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   BUILDING_DESC&

من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على االقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891
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ووج���د ال��ف��ري��ق ارت��ب��اط��ا ب��ني وزن االأم���ه���ات اأث��ن��اء احلمل 
وخطر اأكرب لالإ�شابة بالعقم عند االأطفال الذكور. ولكن 
يبدو اأن االأمر نف�شه ال ينطبق على بنات الن�شاء ذوات الوزن 

الزائد.
ميكن  اجل�����ش��م  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  م��ن  ع���ددا  ال�شمنة  وت�شبب 
اأن ت��ك��ون ل��ه��ا ت���اأث���ريات ع��ل��ى من���و اجل��ن��ني - وع��ل��ى وجه 

اخل�شو�ض، توؤدي اإىل االلتهاب.
ويعتقد اأن اال�شطرابات الهرمونية اأو نق�ض املعادن الناجت 
مل  ال��ذي  الطفل  منو  اأي�شا  يبطئ  اأن  ميكن  ال�شمنة،  عن 

يولد بعد.
اأرندت،  لني  االأوب��ئ��ة،  وعاملة  البحثية  الورقة  معدة  وقالت 
�شحية  م�شكلة  العقم  اإن  الدمناركية،  اآرهو�ض  جامعة  من 
االأب��ح��اث على معاجلة  ت��رك��ز  اأن  امل��ه��م  وم��ن  ع��ام��ة عاملية 

عوامل اخلطر.
واأ�شافت اأرندت: »ت�شيف هذه النتائج اإىل الدليل على اأن 
الوزن اأثناء احلمل قد يوؤثر اأي�شا على ال�شحة االإجنابية 
للذكور يف امل�شتقبل. والوقاية من زيادة الوزن اأثناء احلمل 
االأجيال  يف  اخل�شوبة  على  للحفاظ  مهمة  اأداة  تكون  قد 

القادمة«.

ويف درا���ش��ة ال��ب��اح��ث��ني، ك���ان م��ا ي��زي��د قليال ع��ن ت�شعة يف 
املائة من امل�شاركني يعانون من العقم، وهو معدل اأقل من 
االأرقام العاملية بالنظر اإىل عمر االأ�شخا�ض الذين كانوا يف 

الثالثينيات من العمر.
االأم  امل��رب��ك��ة املحتملة م��ث��ل ع��م��ر  ال��ع��وام��ل  وب��ع��د ح�����ش��اب 
اأبناء  اأن  الفريق  وج��د  الكحول،  وع��ادات  التدخني  وتاريخ 
25 كغ  اللواتي جتاوز موؤ�شر كتلة اجل�شم لديهن  الن�شاء 
لالإ�شابة   40% بن�شبة  عر�شة  اأك��ر  كانوا  احلمل،  قبل 

بالعقم.
اأن  االأم ميكن  زي���ادة وزن  اأن  اأرن���دت  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
اآليات  توؤثر على ال�شحة االإجنابية للن�شل من خالل عدة 

حمتملة.
وقالت: »ترتاكم بع�ض املواد الكيميائية امل�شببة ال�شطرابات 
متاحة  ت�شبح  وق��د  الدهنية  االأن�شجة  يف  ال�شماء  ال��غ��دد 
اإعادة  اأث��ن��اء  واجل��ن��ني  االأم  دم  جم��رى  وت��دخ��ل  بيولوجيا 

ت�شكيل خمازن دهون االأم اأثناء احلمل«.
اأي�����ش��ا ب��ال��ت��ه��اب ا���ش��ت��ق��الب��ي منخف�ض  وت��رت��ب��ط ال�����ش��م��ن��ة 
الدرجة، وهو عامل مقرتح يف برجمة اللياقة االإجنابية يف 

وقت مبكر من احلياة.

االأوالد  ع��ل��ى  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  واأ����ش���ارت 
والبنات، اإىل اأنه قد تكون هناك �شلة بني زيادة الوزن لدى 
االأمهات والبلوغ املبكر - باالإ�شافة اإىل املوؤ�شرات الهرمونية 

االأخرى لل�شحة االإجنابية.
ولدى الذكور، وجد اأن زيادة الوزن لدى االأمهات تزيد من 
ال�شائل  ج��ودة  وتقليل  التنا�شلية  االأع�شاء  ت�شوهات  خطر 

املنوي.
وتدعم هذه الدرا�شة الفر�شية القائلة باأن زيادة وزن االأم 
توؤثر على ال�شحة االإجنابية يف ذرية الذكور، ولكن هناك 

حاجة اإىل مزيد من الدرا�شات.
االأوالد  اأن  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��ن  �شابقة  درا���ش��ة  ووج���دت 
ب��دي��ن��ات يتمتعن  امل��ول��ودي��ن الأم���ه���ات  ال��ب��ن��ات -  - ول��ي�����ض 
اأقل  الثالثة، ودرج���ات ذك��اء  اأ���ش��واأ يف �شن  مب��ه��ارات حركية 

عند ال�شابعة.
وتن�شح الن�شاء البدينات باإنقا�ض الوزن قبل احلمل، وذلك 

مل�شلحتهن و�شحة اأطفالهن.
 Acta ون�����ش��رت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ام��ل��ة ل��ل��درا���ش��ة يف جم��ل��ة
 Obstetricia et Gynecologica

.Scandinavica

زيوت لتحفيز الرحم وتخفيف الآلم
بالزيوت  ال���ت���وت���ر  ك���ت���اب )ت��خ��ف��ي��ف  ذك�����رت ج���وف���ر -م���وؤل���ف���ة 
االأ�شا�شية(- اأن هناك العديد من الزيوت االأ�شا�شية التي ميكن 

للمراأة ا�شتخدامها قبل واأثناء الوالدة.
يعزز  ح��ني  اال���ش��رتخ��اء، يف  على  ال��زي��وت  ه��ذه  بع�ض  وي�شاعد 
تعمل  كما  االأمل.  ويخفف  ال��رح��م  انقبا�شات  االآخ���ر  البع�ض 
االأنف،  يف  ال�شمية  امل�شتقبالت  حتفيز  على  العطرية  ال��زي��وت 
اإىل اجلهاز احلويف  الع�شبي  االإ���ش��ارات عرب اجلهاز  التي تنقل 

الذي يتحكم يف العواطف ويتفاعل مع اجلهاز الهرموين.
اإذا مت تطبيقها  اآمنة  النباتات  امل�شتخل�شة من  الزيوت  وتعترب 
ب�شكل �شحيح. وبالن�شبة للحوامل، من املالئم ا�شتخدام زيوت 

معينة فقط مع �شرورة ا�شت�شارة طبيب خمت�ض.
لت�شهيل الوالدة، تقرتح جوفر مزيجا يتكون من زيت القرنفل 
وزهر   )palmarosa( الهندي  والتنب  ال�شيالنية  والقرفة 
الربتقال. ويعد زيت القرنفل والتنب الهندي العطري جيدين 
مفيدة  ال�شيالنية  القرفة  بينما  ال��رح��م،  انقبا�شات  لتعزيز 
طبيعي  م��ه��دئ  ال��ربت��ق��ال  زه���ر  اأن  ح��ني  يف  االأمل،  لتخفيف 

وي�شاعد يف اال�شرتخاء.

املكونات:
العطري القرنفل  زيت  من  قطرة   15

العطري الهندي  التنب  زيت  من  قطرة   30
العطرية ال�شيالنية  القرفة  زيت  من  قطرة   15

الربتقال زهر  زيت  من  قطرة   15
النباتي  اجلوجوبا  زيت  من  مليغراما   20

طريقة التطبيق
قبل يومني اإىل 3 اأيام من موعد والدتك، دلكي اأ�شفل ظهرك 

3 مرات يف اليوم. وعند  8 قطرات من مزيج الزيوت  بحوايل 
ن�شف  ك��ل  العملية  ه���ذه  ك���رري  امل��خ��ا���ض،  بتقل�شات  ال�����ش��ع��ور 

�شاعة.

الوخز بالإبر
وفقا الخت�شا�شي الوخز باالإبر ون ه�شيو هو، ميكن اأن ي�شاعد 
يرافق  الذي  االنزعاج  وا�شح يف احلد من  ب�شكل  باالإبر  الوخز 
احلمل مثل التعب والغثيان والقيء واالأرق واالإم�شاك اأو تورم 
ال�شاقني. وميكن اخل�شوع لهذا العالج طوال فرتة احلمل مع 
احلر�ض دائما على عدم حتفيز النقاط املمنوعة يف هذه الفرتة 

احل�شا�شة.
يف ح��ال جل���اأت امل����راأة احل��ام��ل ل��ه��ذا ال��ع��الج ب��ه��دف التح�شري 
من  االأخ���رية  االأ�شابيع  يف  به  القيام  امل�شتح�شن  فمن  ل��ل��والدة، 
مبوا�شلة  عادة  ى  يو�شَ كما  االأوان.  قبل  للوالدة  تفاديا  احلمل 
بع�ض  مع  جنب  اإىل  جنبا  ال��والدة  قبل  اأ�شبوعني  حتى  العالج 
خالل  والكاحلني  والفخذين  البطن  اأ�شفل  اللطيف  التدليك 

النهار.

طريقة التطبيق
غ��ال��ب��ا م��ا ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام االإب����ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ويف ال��ع��دي��د من 
املنا�شبات يتم دجمها مع تقنية الوخز باالإبر الكهربائية، وذلك 
من خالل تو�شيل االإبر بجهاز كهربائي يحفز النقاط الدقيقة 

مما ي�شاعد يف ا�شرتخاء الع�شالت.

تهدئ املراأة �تعزز تدفق الطاقة.. طرق طبيعية لت�شهيل الولدة

بدانة املراأة قبل الولدة تعر�ض اأبناءها للعقم م�شتقبال!

تعتر الولدة حدثا عظيما يف حياة اأي امراأة، لتبداأ بنهاية احلمل مرحلة جديدة يف الأمومة، 
لكن هذه اللحظة احلا�صمة قد تكون خطرة على حياة الأم واجلنني على حد �صواء.

لذلك، لي�ص من امل�صتغرب اأن تكون الولدة اأمرا خميفا بالن�صبة للكثريات حتى بالن�صبة للن�صاء 
اللواتي مل يخ�صن جتربة موؤملة معها من قبل، لأن ذلك را�صخ يف الذاكرة اجلماعية.

الكاتبة  تقدم  الإ�صبانية،   )cuerpomente( منتي(  )كويربو  جملة  ن�صرته  تقرير  ويف 
اأنتونيا جوفر بع�ص الطرق الطبيعية التي من �صاأنها اأن ت�صّهل املخا�ص وتعمل على تهدئة املراأة 

وتعزز توازن تدفق الطاقة عر ج�صمها.

حذرت درا�صة من اأن اأبناء الن�صاء الالئي كن يعانني من زيادة الوزن قبل الولدة، اأكرث عر�صة بن�صبة 40% لتطوير العقم.
ودر�ص باحثون من الدمنارك 9232 بالغا، وجد اأن زهاء 9% منهم يعانون من العقم.
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التناف�ص الدرامي يبدو وا�صحًا يف املو�صم الرم�صاين

نادين جابر: )كور�نا( جعلنا نقّدر قيمة احلياة اأكرث
2021 هي �شنتك ككاتبة خ�شو�شاً  اإن  • هل ميكن القول 
الرم�شاين احل��ايل، هما  املو�شم  ُيعر�ض لك عمالن يف  اأن��ه 

)ع�شرين ع�شرين( و)للموت(؟
ككاتبة  توقيعي  اأعمال من  ُعر�شت جمموعة  ال�شنة  - هذه 
من  و)ل��ل��م��وت(.   )2020( وح��ال��ي��اً  عليه(  حكم  )ال  وه��ي 
حيث املبداأ ميكن اأن يقّدم الكاتب عملني يف ال�شنة الواحدة 
اإذا كان عدد حلقاتها قلياًل، ولكن م�شل�شل  اأعمال  اأو ثالثة 
وب�شبب  املا�شي،  العام  ُيعر�ض  اأن  ُيفرت�ض  ك��ان   )2020(
هذه  اىل  العر�ض  ت��اأّج��ل  الت�شوير  انتهاء  وع��دم  )ك��ورون��ا( 

ال�شنة.
عليك؟ اإيجابي  تاأثري  له  كان  )كورونا(  اأن  • يبدو 

اإىل ح��د ما.  ول��ك��ن  غ��رّي يف حياتي  )ك���ورون���ا(  اأن  �شك  - ال 
ونادراً  املنزل  يف  وقته  غالبية  مي�شي  بيتوتي  �شخ�ض  فاأنا 
lockdown واحَلْجر املنزيل  اأغ��ادره. لذلك، فاإن ال�  ما 
مل يوؤثرا علّي كما هي احلال بالن�شبة اإىل االأ�شخا�ض الذين 
لديهم حياة اجتماعية معينة. لكن جائحة كورونا عّلمتني 
كما كل النا�ض، اأن هناك اأ�شياء قيمة يف حياتنا ولكننا مل نكن 

نكرتث لها، كال�شحة واخلروج من املنزل، وتناول القهوة مع 
االأ�شدقاء ومعانقة االأهل وتقبيلهم. )كورونا( جعلنا نقّدر 
اأكر قيمة اأهلنا واالأ�شخا�ض الذين يحوطون بنا، كما جعلنا 

نقّدر قيمة احلياة اأكر.
االأعوام  خ��الل  قّدمْتها  التي  االأدوار  م��ن  العديد  بعد   •
ب�شخ�شية   )2020( يف  معك  جنيم  نادين  اأطّلت  املا�شية، 
اإنك  القول  االأم��ن��ي، هل ميكن  ال�شلك  تعمل يف  التي  امل���راأة 

اأخرْجِتها من جلدها؟
- ق��ل��ُت ه��ذه ال��ع��ب��ارة قبل ع��ر���ض امل�شل�شل. ن��ادي��ن ت��ق��دم يف 
ال�شلبة  )���ش��م��ا(  مت��ام��اً.  خمتلفتنْي  �شخ�شيتنْي  امل�شل�شل 
القوية التي تقول كلمتها وال ترتاجع، و)حياة( املغلوب على 

اأمرها، الب�شيطة وامله�شومة وهي اأبدعْت يف ال�شخ�شيتنْي.
عيا�ض؟ • ورامي 

اأن دوَره �شغرٌي و�شاَرَك يف )2020(  اأُغرمت برامي. مع   -
و�شخ�شيُة  ي��ج��ب.  ك��م��ا  ال�����دوَر  ل��ع��ب  لكنه  ����ش���رٍف،  ك�����ش��ي��ِف 
)ج����ربان( ال��ت��ي ي��ق��ّدم��ه��ا رام���ي ه��ي حت��ي��ة ل��ل��ق��وى االأمنية 

و�شهدائها وهو جنح باإي�شالها باأف�شل طريقة.

املخدرات؟ تاجر  دور  يلعب  الذي  خويل  • وق�شي 
اأق��ول هذا الكالم الأن امل�شل�شل من  - ق�شي مبدٌع دائماً وال 
ووجهه  عيونه  )مي��ّث��ل(،  خ��ويل  ق�شي  يف  �شيء  كل  كتابتي. 
املخدرات  تاجر  �شخ�شيَة  يلعب  اأن  ا�شتطاع  هو  وتفا�شيله. 
بطريقة غري ماألوفة، ومل َيْظَهْر ب�شخ�شية تاجر املخدرات 
الذي  الرجل  ب�شخ�شية  بل  ال�شيجار،  يدّخن  ال��ذي  ال��ري 
اأن��ه يعمل يف  امل��ال. وبالرغم من  ال يبدو عليه وكاأنه ميلك 
املمنوعات، لكن توجد ناحية جميلة يف �شخ�شيته، وهو طّيٌب 
)�شايف(  �شخ�شية  فيه.  يعي�ض  ال��ذي  احل��ي  اأه��ل  مع  و�شهٌم 
وكالهما  وامل��ك��ر  الطيبة  ب��ني  ��َم��ُع  وجَتْ بالتناق�شات  مليئة 

وا�شح ب�شكل الفت.
ب�شخ�شيتني  تطالن  رحمة  ودانييال  غ�شن  ب��و  ماغي   •
���ش��خ�����ش��ي��ة بنات  الف���ت���ت���ني يف م�����ش��ل�����ش��ل )ل���ل���م���وت( وه�����ي 
هاتني  لتقدمي  �شواهما  ولي�ض  هما  راأي��ِت��ه��م��ا  فهل  ال�����ش��وء، 

ال�شخ�شيتني؟
حيث  من  وخمتلفاً  رائعاً  ثنائياً  ت�شّكالن  ودانييال  ماغي   -
ال�شخ�شية، وكل واحدة منهما تقّدم �شخ�شية املراأة اللعوب 

للعيان  ظاهرة  بطريقة  )�شحر(  معّينة.  بطريقة  والذكية 
العيون  تعبري  على  وتعتمد  ظاهرة،  غري  بطريقة  و)رمي( 
اأن  على  اإج��م��اٌع  هناك  تتكلم.  ول��و مل  احلالة حتى  الإي�شال 
�شخ�شية  امل�شل�شل من خالل  ماغي )طالعة من حالها( يف 
امل�شرتكة واحلديث  َمْتها. وخالل جل�شاتنا  َقدَّ اأن  َي�ْشِبْق  مل 
التي  النتيجة  من  متاأكدة  كنُت  الت�شوير،  قبل  االأدوار  عن 
راآها النا�ض على ال�شا�شة. وكان وا�شحاً عندنا اأن �شحر هي 

ماغي ورمي هي دانييال.
مغنية؟ وبا�شم  القي�ض  خالد  دوَرْي  عن  • وماذا 

يف  م��رّك��ب��اً  دوراً  ي��ق��ّدم  وه��و  عليه،  ُيعلى  ال  القي�ض  خ��ال��د   -
با�شم  اأم��ا  االإط���الق.  على  �شهلة  �شخ�شيًة  ولي�ض  امل�شل�شل، 
مغنية، فيعاين من مر�ض نف�شي ويوؤدي ال�شخ�شية بطريقة 
رائعة وهو قام ببحٍث عن ت�شرفات االأ�شخا�ض الذين يعانون 
من مر�شه. ويف احللقة 8 َظَهَر وجُهه احلقيقي يف امل�شل�شل، 

وهو �شُيْبِدُع يف دوره.
يتمتع  وهو  وُمْقِنع وطبيعي  االأحمد حقيقي  • اأداء حممد 

بكاريزما ال تقّل عن تلك التي ميلكها تيم ح�شن؟
الفتة  بكاريزما  ويتمتع  ممّيٌز  اأداٌء  رائ��ع،  االأحمد  حممد   -

اأمام الكامريا.
واحد  مو�شم  يف  لك  عملنْي  عر�ض  اإن  القول  ميكن  • هل 
يحمالن  اأنهما  خ�شو�شاً  بينهما،  املناف�شة  ح��دة  من  خّفف 

اإخراجياً توقيع املُْخِرج ذاته وهو فيليب اأ�شمر؟
- ال �شك يف اأن عْر�ض عملنْي يحمالن توقيع الكاتبة ذاتها 
واملُْخِرج ذاته يخفف حدة املناف�شة بينهما اإىل حد ما، ولكن 
)للموت( و)2020( ُيعر�شان على �شا�شة واحدة، ولو اأنهما 
كانا يعر�شان على �شا�شتنْي خمتلفتنْي لكان االأمر مزعجاً. 
املو�شم  )2020(، كما قلُت �شابقاً، كان يفرت�ض عر�شه يف 
ن��ت��ع��ّم��د ع��ر���ش��ه يف املو�شم  امل��ا���ش��ي ون��ح��ن مل  ال��رم�����ش��اين 
ُيعر�ض  اأن  واأزم��ة )كورونا(  الظروف  �شاءت  احل��ايل، ولكان 
ل  مع م�شل�شل )للموت( يف مو�شم واحد، مع اأنني كنت اأف�شّ

عك�ض ذلك، واأن ياأخذ كل م�شل�شل منهما ما ي�شتحّقه.
الرم�شاين،  املو�شم  يف  وا�شحاً  يبدو  الدرامي  التناف�ض   •
املن�شات.  ُتعر�ض على  التي  االأع��م��ال  نلم�شه يف  ما ال  وه��ذا 
املن�شات،  اأع��م��ال  اأن حتظى  ي��ح��ول دون  ال���ذي  م��ا  راأي���ك  يف 
على  َتفاُعلي  ب�شدى  عليها،  املُْنِتجني  تركيز  م��ن  بالرغم 
غرار ما يح�شل بالن�شبة لالأعمال التي ُتعر�ض على �شا�شات 

التلفزيون؟
مثل  املن�شات  على  ُت��ع��ر���ض  ال��ت��ي  االأع��م��ال  اإىل  بالن�شبة   -
بالرواج  حتظى  ال  فهي  و�شواهما،  و)���ش��اه��د(  )نتفليك�ض( 
ولكن  انت�شارها حم���دود،  الأن  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  امل��ط��ل��وب 
اأن  ي�شاهدها. �شحيح  َم��ن  ع��دد  يزيد  اأن  ال��وق��ت  م��ع  ب��د  ال 
االأعمال  متابعي  عدد  بنف�ض  لي�شوا  املن�شات  اأعمال  متابعي 

التلفزيونية، ولكن يبقى لها جمهورها.

الراهنة،  املرحلة  يف  املحلية  الدراما  و�شع  تقّومني  • كيف 
وه�����ل ت���واف���ق���ني اأن����ه����ا ُت���������ش����اِرع ك����ي ت��ت��م��ك��ن م����ن حتقيق 

اال�شتمرارية؟
الظروف  املحلية تعاين كثرياً يف ظل  ال��درام��ا  اأن  - ال �شك 
التي منّر بها يف لبنان. عادًة حمطات  ال�شعبة  االقت�شادية 
مادياً  ت�شتفيد  كي  امل�شل�شالت  ت�شرتي  التي  هي  التلفزيون 
م��ن االإع���الن���ات، ول��ك��ن االإع��الن��ات تراجعت اإىل ح��د كبري، 
واأ�شحاب ال�شركات يرّوجون الأعمالهم اإعالنياً كي ي�شرتيها 
ال�شرائية  وال��ق��درة  امل���ال،  ميلكون  ال  النا�ض  ول��ك��ن  ال��ن��ا���ض، 

تراجعت كثرياً عند اللبنانيني.
املال،  على  يح�شل  ال  للخارج  اأعماله  يبيع  ال  ال��ذي  املُ��ْن��ِت��ج 
التلفزيون  ملحطات  ببيعها  اكتفى  اإذا  خ�شارة  يف  �شيقع  وهو 
)املحلية(. لذا، فاإن الدراما اللبنانية تعاين ومثلها حمطات 
اأعمااًل  ُيْنِتجون  الذين  املُْنِتجون  كما  اللبنانية  التلفزيون 
للُمْنِتجني  القبعة  اأن نرفع  حملية. الظروف �شعبة وعلينا 

الذين مل يتوقفوا عن اإنتاج اأعمال حملية.
املقبلة؟ للفرتة  حت�شرياتك  • ما 

- م�شل�شل )�شالون زهرة( وهو من اإنتاج �شركة )ال�شباح(، 
النهار.  واإخ��راج جو بوعيد، وبطولة نادين جنيم ومعت�شم 
امل�شل�شل موؤلف من 15 حلقة و�شُيعر�ض على اإحدى املن�شات 
خالل الفرتة القريبة املقبلة، و�شنبداأ ت�شويره اأواخر ال�شهر 

اجلاري.
)اأنا  يف  ومعت�شم  ن��ادي��ن  ثنائية  ع��ن  تتحدثني  وك��ي��ف   •

زهرة( خ�شو�شاً اأن هذه الثنائية لي�شت االأوىل لهما؟
كلياً  خمتلفان  �شخ�شان  )معت�شم(  واأن�ض  )نادين(  زهرة   -
و�شَيْظَهُر التناق�ُض بينهما وا�شحاً واأتوّقع اأن ي�شكال ثنائياً 

حلواً وغريباً.

نرمني الفقي تت�شدر الرتيند بعد 
م�شهد �فاتها فى " �شل راجل"

وبعد م�شهد النهاية يف احللقة  ت�شدرت الفنانة نرمني الفقي قوائم البحث 
" الف حمد  ب�  حيث ن�شرت نرمني �شورة ت�شدرها الرتيند وعلقت عليها 

الف �شكر ليك يارب تريند بعد عر�ض حلقة اليوم".
جالل  يا�شر  راجل" للنجم  "�شل  م�شل�شل  من  االأول  اأم�ض  حلقة  �شهدت 
�شراخ �شهد "رنا رئي�ض" ويبدو اأنه اآن وقت والدتها، يحملها اأبوها جالل 
ويذهب بها للم�شت�شفى، يف الوقت الذى تت�شل فيه اأمها هدى "نرمني 

الفقى" بالدكتورة ملك "نور اللبنانية".
املخرج  �شّور  متداخلة،  ومب�شاهد 
�شهد  والدة  م���������ش����اه����د 
زواج  حفل  مع  بالتزامن 
ي�شرى"  "حممد  �شليم 
ب��ع��د تخليه  غ�����ادة،  م���ن 
وت���رّبوؤه  م�شئوليته  ع��ن 
عليها  االع�������ت�������داء  م�����ن 

جن�شًيا.
العايدى  اأم����رية  ت��رف�����ض 
"نادين" اإىل  ذهاب ابنتها 
على  وتوبخها  �شليم،  فرح 
مباأ�شاة  اإح�����ش��ا���ش��ه��ا  ع����دم 
ومت�شكها  �شهد  �شديقتها 
ب�شلة "�شليم" خا�شة حازم 
ال����ذى ت��رب��ط��ه ب��ه��ا عالقة 

حب.
وت��ك��ت�����ش��ف ال��ط��ب��ي��ب��ة داخ���ل 
غرفة العمليات اإ�شابة �شهد 

"رنا رئي�ض" بت�شنجات فى الرحم ب�شبب ما مرت به خالل الفرتة املا�شية من مواقف 
�شعبة اأثرت على حملها. تنهار هدى "نرمني الفقى" قلًقا على ابنتها وتقول اإنها ت�شعر 
اإزاى  "احنا  ت�شاأله:  جالل  يا�شر  وبني  بينها  ح��وار  وفى  منها"،  هتقوم  "م�ض  ابنتها  اإن 

هندخل بالولد احلارة؟ وهن�شميه اإيه؟ واإزاى �شهد هتبقى اأم يف �شن �شغرية؟".
اإحدى املمر�شات املولودة ليا�شر جالل والذى  "رنا رئي�ض" وحت�شر  تنتهى والدة �شهد 
يبكى فرًحا بها ويكرب يف اأذنها، وي�شرع اإىل هدى "نرمني الفقى" ليزف لها اخلرب لكنه 

يجدها فاقدة الوعى على كر�شيها املتحرك وفى يدها القراآن الكرمي. 
ويقتحم يا�شر جالل ق�شية "جرائم ال�شرف" بق�شة فتاة من اأ�شرة ب�شيطة، عانى اأبواها 
فى تربيتها ليفتخرا بها اأمام النا�ض يوًما ما، مل يق�شر ذلك االأب اأو يدخر جهًدا لتن�شئة 
اأوالده على قيم واأ�شول االأ�شرة امل�شرية، لت�شتيقظ تلك االأ�شرة على خرب �شادم مبحاولة 
االعتداء على ابنتهم واإجها�شها عنوًة دون معرفة اجلانى، ليجد االأب نف�شه فى حرية؛ 
براءة  ا�شتغل  الذى  املجرم  ابنته ومعاقبة  اأجل حفظ حقوق  القانون من  اإىل  يلجاأ  هل 
ابنته؛ ويواجه ذلك املجتمع الذى ي�شم ابنته بالعار؟ اأم يدفن راأ�شه فى الرمال خ�شية 

الف�شيحة وينتقم من ابنته؟
التاك�شى  ويقدم يا�شر جالل �شخ�شية جالل مدر�ض الرتبية الريا�شية �شباحا و�شائق 
ليال، حتى يوفر الأ�شرته حياة كرمية، ذلك الرجل املخل�ض الذى يعي�ض مع بنتيه وزوجته 
القعيدة – نرمني الفقى – ويحاول جاهًدا اأال ي�شعرها اأنها تفتقد �شيًئا متتلكه هوؤالء 
اأى ام��راأة على وجه ويتمناه  اأن��ه رجل حتلم به  الن�شوة فى البيوت االأخ��رى. اخلال�شة 
اأًبا له، لكن احلياة مل ترتكه فى حاله وحرمته من الوداعة التى يطمحها فى  اأى ابن 

حياته .
اأحمد �شالح، وي�شارك فى  اإخ��راج  الفتاح ومن  اأحمد عبد  "�شل راجل" تاأليف  م�شل�شل 
بطولته اإىل جانب يا�شر جالل، نور، وحممود عبد املغنى، ونرمني الفقى، ورنا رئي�ض، 
اإيهاب  حممد على رزق، واأم��رية العايدى، واأحمد حالوة، حممد عادل، حممد ي�شرى، 
ممتاز،  ورب��اب  فكرى،  وجم��دى  ال�شقا،  وع�شام  االتربى،  هدى  �شالو�شة،  واإنعام  فهمى، 
ويا�شمني جمال، واأحمد منري، وه�شام ال�شاذىل، وجمال يو�شف وعدد اآخر من الفنانني.

ت�صاعدت الأحداث فى حلقة اأم�ص من م�صل�صل " �صل راجل"، وذلك بعدما انتهت احللقة بانهيار زوجته " هدي" نرمني الفقي، 
ليجدها جالل يف الغرفة فاقدة الوعي ودون اأي نب�ص ليكت�صف وفاتها، بعدما تعر�صت لالنهيار قلقال علي ابنتها فجل�صت 

تقراأ لها القراآن ثم فارقت احلياة .

الطلب على  ازياد  نادين جابر مرحلًة مزدهرة فنيًا ب�صبب  اللبنانية  الكاتبة  تعي�ص 
 )2020( هما  اأ�صا�صيان  عمالن  احلايل  الرم�صاين  املو�صم  يف  لها  وُيعر�ص  اأعمالها، 
لنادين جنيم وق�صي خويل، و)للموت( ملحمد الأحمد وبا�صم مغنية وخالد القي�ص 
وماغي بوغ�صن ودانييال رحمة، وكالهما من نوع الدراما امل�صرتكة التي حتظى برواج 

كبري لبنانيًا وعربيًا.
وترى جابر اأنه ميكن للكاتب اأن يقّدم عملني اأو ثالثة على اأبعد تقدير �صنويًا، وهذا 

للفرتة  ر  لها قبل فرتة م�صل�صل )ل حكم عليه( كما حت�صّ ما ح�صل معها حني ُعر�ص 
املقبلة م�صل�صل )�صالون زهرة( الذي �صيبداأ ت�صويره نهاية ال�صهر اجلاري.
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علماء ي�شعون ��شفة ت�شاعد 
على العي�ض اأطول عمرا

 ا�شتخدم خرباء مفهوم "االأي�ض املكافئ" لتحديد مقدار ما يحتاجه املرء 
من متارين ريا�شية يف االأ�شبوع للعي�ض طويال.

ويقول هوؤالء املتخ�ش�شون اإن الن�شاط البدين يجلب العديد من الفوائد 
ال�شحية وُيو�شف باأنه "اأحد املفاتيح الرئي�شة لطول العمر".

وي�شري العلماء اإىل اأن الفائدة الرئي�شة من التمارين  الريا�شية تتمثل يف 
اأنها تقوي ع�شلة القلب، وت�شاعد يف احلفاظ على وزن �شحي.

وُيعرف "االأي�ض املكافئ" باأنه ن�شبة معدل التمثيل الغذائي لل�شخ�ض اأثناء 
الن�شاط البدين، اإىل معدل االأي�ض عند الراحة.

التمارين  م��ن  دقيقة   150 ع��ن  يقل  ال  مب��ا  بريطانيون  خ���رباء  يو�شي 
الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  ل�شحة  االأ�شبوع  يف  ال�شدة  متو�شطة  الهوائية 

املثلى، وهي تعادل ما يقرب من 500 دقيقة يف االأ�شبوع.
بع�ض التمارين الهوائية التي ميكن اأن تزيد من العمر هي:

- امل�شي ال�شريع
- ركوب الدراجات

- الرق�ض
- التمارين الريا�شية املائية

وباالإ�شافة اإىل االأن�شطة الهوائية 
ال�شدة،  امل��ع��ت��دل��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

ي���������و����������ش���������ى 
مب����م����ار�����ش����ة 

مت��������اري��������ن 
ع��������ال��������ي��������ة 

ال����ك����ث����اف����ة مل����دة 
االأقل  على  دقيقة   75

يف االأ�شبوع، وهي  تت�شمن:
- الهرولة

- ال�شباحة ال�شريعة
واجتياز  ال�����ش��المل  رك���وب   -

احلواجز ب�شرعة
- �شعود الدرج

يف  ال��ت��م��اري��ن  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
تعرف  كانت  املنا�شب  ال��وق��ت 
لطول  �شبيل  اأق�����ش��ر  ب��اأن��ه��ا 
اأن  اخل��رباء  ويقول  العمر، 
التمارين الق�شرية مفيدة 

عدة  ت�شيف  اأن  ومي��ك��ن 
�شنوات للحياة.

ال�صم؟ الثعبان يف حا�صة  ي�صتخدمه  الذي  الع�صو  •  ما هو 
ل�شانه

بيكا�صو؟ العاملي  الر�صام  جن�صية  هي  • ما 
اأ�شباين

الأبنو�ص؟ هو  • ما 
خ�شب اأ�شود قا�ض

ا�صمها؟ فما  الفراعنة.  كتبها  العامل  يف  م�صرحية  • اأقدم 
انت�شار حور�ض

ال�صم؟ بهذا  دافن�صي  الفنان  �صمي  ماذا  اإىل  • ن�صبة 
ن�شبة اإىل بلدة دافن�شي االإيطالية

اليوم. يف  �شاعة   14 ينام  الغوريال  حيوان  اأن  تعلم  • هل 
�شنوات.  9 هو  ال�شنجاب  عمر  اأن  تعلم  • هل 

ولكن  االأ�شنان،  وحتى  العظام  ته�شم  اأن  ميكنها  الثعابني  معدة  يف  وجدت  التي  االأحما�ض  اأن  تعلم  • هل 
ال ميكنها ه�شم ال�شعر والفراء.

اجلمل. من  اأطول  فرتة  ماء  دون  تبقى  اأن  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 
الي�شرى. اليد  بها  تقوم  كتابتك  من   56% ن�شبة  اأن  تعلم  • هل 

البع�ض. ببع�شها  مكوناته  كل  ت�شد  م�شمار،   2،500،000 به  اإيفل  • برج 
العامل. يف  مبيعا  االأكر  هي  كرمي  االآي�ض  يف  الفانيليا  • نكهة 

1831م. عام  يف  اخرتاعه  مت  الباب  • جر�ض 
ثانية.  100 كل  مرة  االأر�ض  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 

اإ�شتخدام منتجات  2500 �شخ�ض ممن ي�شتخدمون يدهم الي�شرى ميوتون كل عام ب�شبب  اأن  • هل تعلم 
خا�شة بذوي اليد الي�شرى.
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العنب.. فوائد مذهلة
العديد  للعنب 
م�����ن ال���ف���وائ���د 
التي  امل���ذه���ل���ة 
يرتبع  جت��ع��ل��ه 
ع�����ل�����ى ع����ر�����ض 
الفواكه، ومنها 
ي�شاعد  اأن���������ه 
�شبط  ع�����ل�����ى 

�شغط الدم، 
كما يعزز العنب 
العينني  �شحة 
�شد  ويحميها 

اعتالل ال�شبكية، واأظهرت بع�ض الدرا�شات اأن الري�شفرياترول املوجود يف 
ال�شكري  مبر�ض  املرتبطة  االأع�شاب  م�شاكل  �شد  يحمي  اأن  ميكن  العنب 

واعتالل ال�شبكية، ويعزز الروؤية ال�شحية.
وقد وجد الباحثون اأي�شا اأن الري�شفرياترول مفيد لعالج مر�ض الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�شاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�شني 

ال�شيطرة على م�شتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�شادة  امل��واد  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ش��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�شانثني،  اللوتني  مثل  العني  ل�شحة  املهمة  لالأك�شدة 

االأحمر يحتوي على الري�شفرياترول يف الق�شر.

كان احمد تاجرا طيبا �شاحلا يفعل اخلري �شرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �شديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل اال 
ار�شل حرا�شه ليقتادوه ايل ال�شجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ض يف 
�شحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�شادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�شجن.
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �شنوات جاءت فيها ف�شول وذهبت ف�شول ومل يفكر احد من 
ا�شدقائه او ا�شحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�شة بعد ان متت م�شادرة كل ما يف البيت 

وا�شبح خاويا علي عرو�شه فجف الب�شتان ويب�ض .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �شراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�شا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�شه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�شاءل يا ترى هل هناك 
من �شئ منها... فذهب اإىل املو�شع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ض وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�شع منها واحدة .. و�شبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�شاحلة يف الدنيا.

اأن   ، ات�شح لعلماء جامعتي جورجيا وجنوب كاليفورنيا 
امل�شروبات املحالة ت�شعف ذاكرة االأطفال وقدرتهم على 

التعلم.
الباحثني  اأن  اإىل   ،ScienceDaily موقع  وي�شري 
اأجروا �شل�شلة جتارب على اجلرذان واكت�شفوا اأن القوار�ض 
يف  بال�شكر  املحالة  املياه  على  يوميا  حت�شل  كانت  التي 

�شغرها، اأ�شبحت اأكر عر�شة مل�شكالت الذاكرة.
بال�شكر  املحالة  املياه  لتناولها  نتيجة  وعالوة على هذا، 
بكرة، تغري عندها تركيب البكترييا املعوية، ما اأثر �شلبا 

يف عمل الدماغ.
وياأمل الباحثون م�شتقبال حتديد ما اإذا كان اتباع منط 

حياة �شحي، يلغي االأ�شرار الناجتة عن تناول امل�شروبات 
املحالة بكرة يف مرحلة الطفولة واملراهقة.

يف  اأج��روا  الدمناركية،  اآرهو�ض  جامعة  علماء  اأن  ويذكر 
وقت �شابق جتارب على اخلنازير، وات�شح لهم، اأن ال�شكر 
ك��م��ادة خمدرة،  ال���دم���اغ،  امل��ك��اف��اأة يف  ي��وؤث��ر يف منظومة 
واملواد  -ال��دوب��ام��ني  الع�شبية  ال��ن��واق��ل  اإط���الق  م�شببا 
وال�شعادة  باملتعة  ال�شعور  بها  يرتبط  التي  االأف��ي��ون��ي��ة، 
اأخ���رى، مثل  ب��ط��رق  تن�شيطها  ال��ت��ي ميكن  وال��رف��اه��ي��ة، 
���ش��يء جديد.  اأو معرفة  وال��ت��وا���ش��ل،  مم��ار���ش��ة اجل��ن�����ض، 
وتاأثريها  اأ�شرع  اأحيانا  تكون  ال�شناعية  امل��وؤث��رات  ولكن 

اأقوى.

عواقب غري متوقعة لتنا�ل امل�شر�بات املحالة

جمموعة من الأغنام ترعى على �صد يف جزيرة بيلورم الواقعة على بحر ال�صمال باأملانيا.  رويرتز


